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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 6 este compus din următoarele părți: 

 SM SR EN 1996-1-1 Proiectarea structurilor de zidărie 

Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată 

 SM SR EN 1996-1-2: Proiectarea structurilor de zidărie 

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

 SM SR EN 1996-2: Proiectarea structurilor de zidărie 

Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie 

 SM SR EN 1996-3: Proiectarea structurilor de zidărie 

Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie nearmată 

 

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

128 din 02.07.2015. 

 

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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Semne și simboluri folosite 
 

A   secțiunea transversală a peretelui sau stâlpului 

𝐴𝑏   aria de încărcare a forței concentrate (încărcare unică) 

𝐴𝑒𝑓    zona de secțiune transversală eficientă a peretelui (stâlpi) 

𝐴𝑠    secțiune transversală în zona de armare 

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞    secțiunea transversală a armaturii necesare 

𝐴𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑣  zona secțiunii transversale a armăturii reale 

𝑎    un capăt încastrat al plafonului fața exterioară a peretelui sau a stâlpului la tavanul primit  

parțial pe cu tenu sau pilir 

𝑎1  distanța dintre marginea peretelui (stâlpului) și cea mai apropiată margine a suprafeței de  

sprijin pe care încărcarea acționează concentrat 

𝑎𝑑  valoarea admisă a datelor geometrice 

𝑎𝑛𝑜𝑚 valoarea nominală a datelor geometrice 

𝑏  lățimea secțiunii transversale a peretelui (stâlpului) 

𝑏𝑒𝑓𝑙 este lățimea efectivă a secțiunii transversale armate 

𝑏𝑒𝑓𝑡 lățime efectivă armat secțiune T 

𝑐𝐴 un coeficient de reducere pentru calcularea rezistenței la compresiune printr-o metodă 

simplificată la clădire cu cel mult trei etaje supraterane 

𝐶𝑣 coeficientul de calcul al rezistenței la forfecare a peretelui la proiectarea simplificată 

𝑑  înălțimea efectivă a secțiunii transversale îndoită (distanța armăturii celei mai grele față de 

marginea presată a -secțiunii transversale) 

𝐸  modulul de elasticitate al zidăriei 

𝐸𝑑 valoarea de calcul a efectului de încărcare  

𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡  valoarea de calcul a efectului de încărcare destabilizatoare 

𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏  valoarea de calcul a efectului de încărcare stabilizatoare 

𝐸𝑠  modulul de elasticitate al oțelului (armarea zidăriei armate) 

𝑒  excentricitate  (de ex. e1, e2, e3) 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡  excentricitatea inițială 

𝑒𝐸𝑑  excentricitatea care rezultă din încărcarea de calcul, în proiectarea simplificată 

𝑒𝑓𝑖 excentricitatea în partea superioară sau partea inferioară peretelui (stâlpului) de la acțiunea 

verticală 

𝑒ℎ𝑖  excentricitatea  în partea superioară sau partea inferioară peretelui (stâlpului) din acțiunea 

orizontală 

𝑒𝑓𝑚   excentricitatea  în partea de mijloc a înălțimii peretelui (stâlpului) de la acțiunea verticală 

𝑒ℎ𝑚 excentricitatea la mijlocul înălțimii peretelui (stâlpului) din acțiunea orizontală 

𝑒𝑖  excentricitatea rezultantă în partea superioară sau partea inferioară peretelui (stâlpului) 

𝑒𝑘  excentricitatea  datorată flambajului 

𝑒𝑚 excentricitate în partea din mijloc a înălțimii peretelui (stâlpului) 

𝑒𝑚𝑘  excentricitate rezultantă în partea de mijloc a peretelui (stâlpului) 

𝑒𝑠𝑡𝑟  excentricitatea forței din efectul încărcării asupra structurii tavanului din partea superioară 

peretelui (stâlpului) 

𝑓  rezistența la compresiune a zidăriei perpendicular pe îmbinările orizontale 
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𝑓  rezistența medie la compresiune a zidăriei perpendiculară pe îmbinările orizontale găsite 

la încercarea de rezistență la compresiune din probele încercate 

𝑓𝑏  rezistența la compresiune normalizată a elementului de zidărie 

𝑓𝑏𝑜𝑘  rezistență caracteristică în coeziunea armăturii la ancorare  

𝑓𝑐𝑘  rezistența caracteristică a betonului de umplutură la compresiune 

𝑓𝑐𝑣𝑘  rezistența caracteristică la forfecare a betonului umplut 

𝑓𝑑   rezistența de calcul a zidăriei la compresiune perpendiculară pe îmbinările rosturilor  

𝑓ℎ rezistența la compresiune a zidăriei paralelă cu îmbinările articulate (perpendicular pe 

îmbinările transversale) 

𝑓ℎ𝑘  rezistența caracteristică la compresie a zidăriei paralelă cu îmbinările rosturilor articulate 

(perpendicular pe îmbinările transversale) 

𝑓ℎ𝑑   rezistența de calcul la compresie a zidăriei paralelă cu îmbinările orizontale (perpendicular 

pe îmbinările transversale) 

𝑓𝑖   rezistența la compresiune a zidăriei pe un etalon determinată în timpul încercării la 

compresiune a zidăriei 

𝑓𝑘  rezistența caracteristică a zidăriei  la compresiune perpendiculară pe îmbinările orizontale 

𝑓𝑚  rezistența medie la compresiune a mortarului 

𝑓𝑢  rezistența medie la compresiune a elementului de zidărie 

𝑓𝑣  rezistența la forfecare a zidăriei 

𝑓𝑣𝑑   rezistența de calcul a zidăriei la forfecare 

𝑓𝑣𝑑0  valoarea de calcul a rezistenței la forfecare inițială a zidăriei la efortul normal de compresie  

O´ = 0 (tensiunea normală 0 este perpendiculară pe planul de forfecare) 

𝑓𝑣𝑑𝑢  valoarea maximă (limită, limitantă) a rezistenței la forfecare Fvd 

𝑓𝑣𝑘  rezistența caracteristică la forfecare a zidăriei 

𝑓𝑣𝑘0  rezistența caracteristică la forfecare inițială a zidăriei la presiunea normală σ = 0 (tensiunea 

normală (o) este perpendiculară pe planul forfecării) 

 𝑓𝑥  rezistența la încovoiere a zidăriei 

𝑓𝑥𝑑    rezistența de calcul a zidăriei la încovoiere (de asemenea, 𝑓𝑥𝑑 și 𝑓𝑥𝑑2) 

𝑓𝑥𝑘𝑙   rezistența caracteristică la încovoiere a zidăriei 

𝑓𝑥𝑘2  rezistența caracteristică la încovoiere a zidăriei corespunzătoare planului de cedare paralelă 

cu îmbinările orizontale  

𝑓𝑥𝑘2,𝑒  rezistența caracteristică la încovoierea zidăriei aferente la planul de cedare perpendicular 

pe îmbinări în cazul defectării în elementele de zidărie 

𝑓xk2,m  rezistența caracteristică la încovoiere  a zidăriei corespunzătoare  la planul de cedare 

perpendicular pe îmbinările orizontale  în cazul defectelor îmbinării în zidărie 

𝑓𝑦𝑘  valoarea caracteristică a rezistenței la randament a oțelului de armare 

𝑓𝑦𝑑   valoarea recomandată a randamentrului otelului de armare  

𝐹  încărcare, acțiune ( generală) 

𝐹𝑒  rezultanta forțelor interioare a secțiunii comprimate 

𝐹𝑡   rezultanta a forțelor interioare a secțiunii transversale 

𝐺  modulul de elasticitate transversal 

ℎ   înălțimea ușoară a peretelui (stâlpi) 

ℎ𝑐  înălțimea peretelui (stâlpii) până la nivelul presiunii concentrate 
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ℎ𝑒𝑓  înălțimea efectivă a peretelui (stâlpului) 

ℎ𝑒  înălțime de umplere  înainte zidul de sprijin subteran 

ℎ𝑚   înălțimea clădirii deasupra nivelului terenului 

ℎ𝑠  înălțimea zidariei pentru încercarea rezistenței la compresiune a zidăriei 

ℎ𝑡𝑜𝑡    înălțimea totală a peretelui de forfecare 

ℎ𝑡𝑜𝑙    înălțimea totală a clădirii (construcție) 

ℎ𝑢  înălțimea elementului de zidărie 

𝑘   coeficient numeric pentru determinarea valorii de calcul a forței normale la verificarea 

marjelor în conformitate cu metoda de calcul simplificat 

𝑘𝑡𝑒𝑓  coeficientul determinat ca raport al modulului de elasticitate E1/ E2 al straturilor t1 și t2 a 

peretelui cu goluri 

𝐾  constantă în formulele de calcul al rezistenței compresiunea caracteristice a zidăriei, 

exprimând influența tipului de zidărie folosită și influența articulației longitudinale în 

zidărie 

𝐾𝐸  coeficientul de calcul al modulului de elasticitate a zidăriei, în funcție de tipul de zidărie și 

rezistența mortarului  

𝑙  lungimea peretelui de forfecare  

𝑙𝑒  lungimea secțiunii transversale a peretelui sub presiune  

𝑙𝑒𝑙  lungimea dintre reazeme 

𝑙𝑑𝑖𝑙  distanța rosturilor de dilatație  

𝑙𝑒𝑓𝑚  lungimea zonei efective a secțiunii transversale a peretelui din mijlocul înălțimii hc, sub 

presiune 

 𝑙𝑓  lingimea tavan  

𝑙𝑓,𝑒𝑓  lungimea eficientă a tavanului  

𝑙𝑟 este distanta dintre axa de la peretele întărit cu nervuri care acționează ca secțiune T sau 

secțiune transversală a armaturii 

𝑙s  lungimea peretelui pentru testarea rezistenței la compresiune a zidăriei  

𝑙s distanță între pereții de forfecare  

𝑙𝑢 lungimea elementului de zidărie din peretele probei de testare pentru testarea rezistenței la 

compresiune a zidăriei  

𝐿  lungimea peretelui continuu între două suporturi laterale sau suport și marginea liberă  

𝐿  întinderea elementului de zidărie  

𝑀𝑑   proiectarea Momentului de încovoiere ( în starea limită a capacitații de încărcare ) 

𝑀𝐸𝑑  proiectarea Momentului de încovoiere (în starea limită a capacitații de încărcare) de la 

sarcina externă 

𝑀𝐸𝑑𝑓 moment de proiectare de la încărcarea externă în perete sau stâlp sub plafon  

𝑀𝐸𝑑𝑢  moment de proiectare de la sarcina externă în perete sau stâlp deasupra tavanului 

𝑀𝑖 momentul de îndoire în cap (M1) sau în piciorul (M2) al peretelui (stâlpului) din sarcina 

excentrică 

𝑀𝑚  moment de îndoire în partea de mijloc a înălțimii peretelui (stâlpi)  

𝑀𝑅𝑑  proiectarea momentului de îndoire al rezistenței secțiunii transversale (momentul limită de 

îndoire a secțiunii transversale) 

𝑀𝑠𝑡𝑟  moment de îndoire în capul peretelui (stâlp) cauzat de încărcarea din tavan 

𝑁𝐸𝑑 proiectarea fortei verticale (în starea limită de incarcare ) din sarcina externă  
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𝑁𝐸𝑑𝑐  proiectarea forței verticale ( starea limită de incarcare ) prin concentrarea in condiții 

de încărcare a peretelui (stâlpului) 

𝑁𝐸𝑑𝑓        proiectarea forței verticale de la încărcături exterioare din perete sau stâlpi sub tavan 

𝑁𝐸𝑑 𝑢      proiectarea fortei de compresie orizontală pe unitatea de înălțime a peretelui asumând 

acțiunea de boltă 

𝑁𝑖            forța verticală în capul (N1) sau în piciorul (N2) al peretelui (stâlpului) 

𝑁𝑚          forță verticală în mijlocul peretelui (stâlpi) 

𝑁𝑅𝑑 rezistența proiectării peretelui (stâlpi) incarcata de sarcina verticală ( capacitatea de  

compresie finală a secțiunii transversale) 

𝑞𝑙𝑎𝑡            rezistența proiectării peretelui (pe unitatea plată) incarcata de sarcina 

orizontală perpendiculară (laterală) 

𝑡              grosimea peretelui  , dimensiunea stâlpului în direcția planului de îndoire  

𝑡𝑒𝑓           grosimea efectivă a peretelui 

𝑡𝑓            grosimea flanșei T a secțiunii transversale sau a secțiunii de carbon 

𝑡𝑟𝑖           grosimea nervurilor,,I”, secțiunea T sau secțiunea de carbon  

𝑡𝑠            grosimea peretelui de testare  pentru încercarea de rezistență la compresie din zidărie 

𝑢             coeficient numeric 

𝑉𝐸𝑑         valoarea proiectării forței de forfecare din sarcina externă 

𝑉𝐸𝑑         forța de forfecare proiectată de sarcina externă , care acționează în locul în care a fost  

construită zidăria pe izolație, unde decide cu privire la fiabilitatea frecării dintre zidărie 

și izolatie. 

𝑉𝑅𝑑           rezistența la forfecare a peretelui (stâlpului) (rezistența limita la capacitatea de incarcare  

finală a peretelui  sau stâlpului) 

𝑉𝑅𝑑 se propune rezistența la forfecare a peretelui (stâlpii) în locul de amplasare a zidăriei 

pentru izolare, unde decide cu privire la fiabilitatea frecării dintre zidărie și izolare 

𝑉𝑅𝑑 𝑙        rezistența la forfecare a elementului de zidărie întărit în armătură nearmată la forfecare 

𝑉𝑅𝑑2       raportul armăturii de forfecare la rezistența totală la forfecare a unui element de perete 

armat 

𝑉𝑠𝑡𝑟         forța de forfecare din sarcina pe structura tavanului de la suportul său de perete (stâlp) 

𝑊𝑆𝑑         propuneți valoarea sarcinii orizontale (laterale) care acționează pe unitatea de suprafață a 

peretelui 

𝑥              coeficient numeric 

𝑥              înălțimea părții comprimată a secțiunii transversale îndoită 

𝑧              brațul interior al secțiunii încovoiate armate 

𝛧             modul în secțiune transversal 

𝛼             coeficientul momentului de îndoire 

𝑎            valoarea relativă (fără dimensiuni) a tensiunii transversale a peretelui vertical (piloni) 
Ned

Afd
 

𝑎𝑥       distanța dintre turnarea suportului și secțiunea transversală a zidăriei armate luate în  

considerare 

𝛾𝐹          coeficient de fiabilitate a sarcinii (prescurtare:coeficient de încărcare) 

𝛾𝐺,𝑖𝑛𝑓     factor de încărcare pentru încărcare permanentă cu efecte favorabile 

 𝛾𝐺,𝑠𝑢𝑝   factor de încărcare pentru încărcare permanentă cu efecte nefavorabile  

𝛾𝑀          factorul de fiabilitate al materialului 
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𝛾𝑄          factor de sarcină parțială pentru sarcină variabilă 

𝛥𝛼          posibila deviere negativă a datelor geometrice din valoarea nominală sau efectul cumulativ 

al producerii simultane a mai multor devieri geometrice 

𝛿           factor de formă, care exprimă influența înălțimii și lățimii elementului de zidărie 

휀            relativ remodelat 

휀𝜔        valoarea finală a deformării datorată fluajului 

휀𝑒𝑙        remodelat elastic 

휀𝑚𝑙       deformarea relativă a rezistenței de compresie F corespunzătoare 

휀𝑚𝑢       limitează relativ deformarea zidăriei în compresie 

𝜂          coeficientul de umiditate, determinat în funcție de modul de condiționare a elementului de 

zidărie 

𝜇          raportul de rezistență la flexiune în două direcții ortogonale 

𝜌𝑒        densitatea solului 

𝜌𝑛        factor de reducere a pereților susținuți lateral 

𝜌𝑡        coeficient de rigiditate pentru a determina grosimea peretelui stâlpului rigidizat 

𝜎         sarcină normală 

 𝜎𝑑       eforturile normale de proiectare aplicate perpendicular pe suprafața de forfecare 

𝜙𝑖        un factor de scalare în capul sau piciorul peretelui, care exprimă efectul excentricității forței 

verticale 

𝜙𝑚   reducerea coeficientului în partea de mijloc a înălțimii peretelui, exprimând influența 

excentricității forței verticale și efectul rigidității peretelui (stâlpi) 

𝜙𝑠      reducerea coeficientului care exprimă efectul rigidității peretelui și excentricității sarcinii 

utilizate la proiectarea simplificată 

𝜙𝜔      valoarea finală a coeficientului de fluaj 
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1. Caracteristica materialelor necesare pentru proiectare 

1.1 Introducere 

Zidăria este un material de construcție foarte divers, cu proprietăți utile diferite, care are o utilizare 

aproape universală, datorită cantității mari și tipului de elemente de zidărie (cărămizi, blocuri). Se 

caracterizează prin rezistență ridicată la efectele atmosferice și la foc, are proprietăți izolatoare termice și 

acustice relativ bune și este foarte bine deformabil folosind tehnici tradiționale vechi, fără a fi nevoie de o 

mecanizare exactă. Este bine reciclabil. Proprietățile mecanice se caracterizează printr-o rezistență bună la 

compresiune, dar rezistență scăzută la tensiunea de întindere. Totuși, toate aceste proprietăți depind de tipul 

de zidărie și valorile lor specifice pot varia foarte mult. 

În ceea ce privește proiectarea structurilor de zidărie, cea mai importantă proprietate observată a 

zidăriei ca material de construcție este rezistența sa la compresiune. Cea mai mare rezistență la 

compresiune a zidăriei în direcția perpendiculară pe îmbinările rosturilor. Rezistența la compresiune a 

zidăriei, perpendiculară pe îmbinările rosturilor, variază de la aproximativ 0,1 MPa (de exemplu, zidărie 

de cărămizi nearse, așa-numite porțelan) până la aproximativ 5 MPa (de exemplu, cărămidă comprimata cu 

rezistență la compresiune de 80 MPa zidită pe ciment mortar cu o rezistență la compresiune de 15 MPa). 

Rezistența la compresiune a zidăriei rezultate în comparație cu rezistența medie la compresiune a 

componentelor sale (elemente de zidărie, mortar), așa cum se poate observa în exemplul de mai sus, 

considerabil sunt mai mici! Să nu confundăm rezistența medie a elementului de zidărie și rezistența 

caracteristică sau de calcul a zidăriei. 

Rezistența la compresiune în direcția paralelă cu îmbinările rosturilor variază, în funcție de forma 

elementelor de zidărie (cărămizi și cavitățile acestora, de la aproximativ 0,85 ori (zidărie din blocuri de 

beton solid) până la aproximativ 0,1 ori (zidărie din cărămizi ceramice perforate vertical ) rezistență la 

compresiune în direcția perpendiculară pe îmbinările rosturilor. 

Rezistența la tracțiune a zidăriei (rezistența la încovoiere a zidăriei) este doar o fracțiune din 

rezistența sa la compresiune și este, în cele mai multe cazuri, limitată de rezistența la tracțiune a mortarului 

sau coeziunea acestuia cu elementul de zidărie. Procedeu de construire a structurilor de zidărie și a 

elementelor de zidărie, ar trebui să fie alese astfel încât încărcarea să exercite în principal tensiuni de 

presiune asupra secțiunii transversale a elementelor peretelui și tensiunile în zidărie dacă este posibil, să nu 

apară deloc sau numai într-o măsură limitată. 

În ceea ce privește durabilitatea peretelui structurii și evitarea apariției fisurilor de susținere în zidărie, 

trebuie acordată atenție și proprietăților de deformare ale zidăriei și modificărilor de volum cauzate de 

modificările de temperatură și umiditate ale mediului înconjurător. 

Durabilitatea zidăriei este influențată și de finisarea de suprafață a zidăriei (placare, tencuială sau doar 

șlefuire). 

1.2 Elemente de zidărie 

1.2.1 Clasificarea elementelor de zidărie 

Conform Eurocodului 6, în scopul proiectării elementelor din zidărie, zidărie sunt clasificate în două 

moduri, în funcție de nivelul de control al producției și de metoda volumului de perforare relativă. În funcție 

de nivelul de control al producției, elementele de zidărie sunt clasificate în categoria I sau II. 

Elementele de zidărie se clasifică în categoria I, dacă rezultatele controlului de producție organizat al 

producătorului demonstrează că rezistența medie la compresie în aprovizionare nu atinge puterea de 

compresie prescrisă (și declarată) cu o probabilitate de cel mult 5 %. Blocurile de piatră sunt considerate 

elemente de zidărie din categoria II. Conform metodei și volumului relativ de perforare, elementele de 

zidărie sunt clasificate în grupuri 1,2,3 și 4. Caracteristica de sortare de bază a elementelor de zidărie, dată 

de producător în cataloagele de zidărie, este volumul tuturor găurilor din % din volumul zidăriei, vezi 

tabelul 1. 
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Tabel 1 Sortarea bazată pe gradul de perforație a elementului de zidărie 

Volumul tuturor 

orificiilor în % 

din volumul 

elementului de 

zidărie(inclusiv 

golurile) 

Grupa 1 (toate 

materialele) 

Elemente de 

zidărie 

Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

Găuri verticale sau cavități Găuri orizontale 

≤25 

Arse >25; ≤55 ≥25; ≤70 >25; ≤70 

Nisip-var >25; ≤55 Nu se folosesc Nu se folosesc 

Beton >25; ≤60 ≥25; ≤70 >25; ≤50 

 

Alte caracteristici de clasificare suplimentare (nereprezentate în tabelul 1) pentru elementul de zidărie 

sunt, conform Eurocodului 6 , volumul orificiului unic, aria secțiunii transversale a orificiului unic iar suma 

grosimii nervurilor în direcția orizontală, perpendiculară pe fața elementului de zidărie. 

1.2.2 Rezistența la compresiune a elemnentelor de zidărie 

Rezistența la compresie implicită a unităților de zidărie este rezistența medie la compresiune, 𝑓𝑢  

care este determinată de testele de rezistență ale unităților de zidărie întregi conform EN 722-1 și este 

destinată în principal să demonstreze conformitatea cu specificația. Numărul minim de probe de unități de 

zidărie (set) pentru un test este 6. Suprafețele imprimate ale epruvetelor de testare sunt tratate cu un strat 

de măcinare sau mortar înainte de încărcare pentru a satisface cerințele de planeitate și paralelism și 

condiționare reciprocă (vezi mai jos). Rezistența medie la compresie este calculată pe baza valorilor de 

rezistență la compresie ale unui set determinat pe mașina de testat.  

În scop de proiectare, rezistența medie la compresiune 𝑓𝑢  trebuie transformată în rezistența de 

compresie normală  a elementului de zidărie 𝑓𝑏. 

Valoarea medie a rezistenței  este transformată pentru prima dată în rezistența la compresiune în 

stare de umiditate naturală prin înmulțirea unuia dintre următorii factori  𝜂. 

Pentru unitățile de zidărie cu condiționat la aer sau condiționate de 6 % conținut de umiditate cu un 

factor de 𝜂 = 1.0; 

 pentru unitățile de zidărie condiționate să obțină o stare uscată cu un factor de 𝜂 = 0.8; 

 pentru unitățile de zidărie condiționate sub apă de un factor de  𝜂 = 1.2; 

Valoarea reglată a rezistenței de compresie medie a elementului de zidărie 𝜂 ∙ 𝑓𝑢 în starea de umiditate 

naturală este transformată în rezistența la compresiune normalizată a rezistenței la compresiune a 

elementului de zidărie, 𝑓𝑏 prin înmulțirea acesteia prin efectul formei elementelor de zidărie 𝛿 conform 

tabelului 2 în funcție de lățimea și înălțimea zidăriei. 

 

Tabel 2 Valori ale factorului δ care exprimă influența lățimii și înălțimii elementului de zidărie 

Lățime [𝑚𝑚] 

Înălțime [𝑚𝑚] 
50 100 150 200 ≥250 

40 0.8 0.70 - - - 

50 0.85 0.75 0.70 - - 

65 0.95 0.85 0.75 0.70 0.65 

100 1.15 1.00 0.90 0.80 0.75 

150 1.30 1.20 1.10 1.00 0.95 

200 1.45 1.35 1.25 1.15 1.10 

≥250 1.55 1.45 1.35 1.25 1.15 

 Valorile intermediare δ sunt interpolate în funcție de linia dreaptă 

 Ca lățime a elementului de zidărie, există mai puțin de două dimensiuni ale planului de 

bază ale elementului de zidărie. 

Astfel, pentru rezistența normalizată a elementului de zidărie, se aplică următoarea stare:  

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 (1.1) 
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1.3 Mortare 

1.3.1 Tipuri de mortare 

În scopul proiectării elementelor de zidărie conform Eurocodului 6 , mortarele de zidărie, conform 

compoziției lor, sunt împărțite în mortare comune, mortare pentru articulații și mortare ușoare. Mai departe, 

în funcție de nivelul de fiabilitate al rezistenței la compresie necesare, mortarele sunt împărțite în mortar de 

proiectare și prescrise. Mortarele de proiectare sunt fabricate industrial și furnizate pentru construcții deja 

amestecate în saci sau containere, cu indicarea rezistenței la compresiune în MPa (de ex. M5) de pe ambalaj. 

Transcrierea mortarului este produsă pe situ din componente individuale conform compoziției prescrise (de 

exemplu, 1: 1: 5), care este raportul dintre părțile volumice ale cimentului, varului și nisipului. 

1.3.2 Rezistența la compresiune a mortarului 

Rezistența la compresiune a mortarului este determinată conform EN 1015-11 (23). Pentru test, 

sunt produse 3 grinzi 160 mm x 40 mm x 40 mm, se rupe în timpul unui test de rezistență la tracțiune la 

încovoiere, rezultând 6 jumătăți ale grinzii, care este apoi sunt comprimate. Clasa de rezistență a mortarului 

comun pentru îmbinări fără armare ar trebui să fie de cel puțin M1. Clasa de rezistență a mortarului comun 

pentru îmbinările rosturilor, în care sunt depozitate elemente armate speciale, trebuie să fie cel puțin M5. 

Clasele de rezistență ale îmbinărilor subțiri și ale mortarului ușor ar trebui să fie cel puțin M5. 

1.4 Betonul de umplutură 

Betonul de umplere trebuie să îndeplinească cerințele EN 206-1. Betonul utilizat trebuie să fie cel 

puțin clasa C12/15. Betonul de umplere este de obicei proiectat pentru producerea zidăriei armate. 

Rezistențele caracteristice de compresie  𝑓𝑐𝑘  și rezistențele caracteristice la forfecare 𝑓𝑐𝑣𝑘  ale betonului de 

umplutură sunt date în funcție de clasa de rezistență din tabelele 3 și 4. 

Tabel 3 Rezistența caracteristică la compresiunea cilidrică a a betonului de umplutură, 𝑓𝑐𝑘 

Clasa de rezistență a betonului C12/15 C16/20 C20/25 C25/35 sau mai mare 

𝑓𝑐𝑘 [𝑀𝑃𝑎] 12 16 20 25 

 

Tabel 4 Rezistența caracteristică la forfecare a betonului de umplutură, 𝑓𝑐𝑣𝑘 

Clasa de rezistență a betonului C12/15 C16/20 C20/25 C25/35 sau mai mare 

𝑓𝑐𝑣𝑘 [𝑀𝑃𝑎] 0.27 0.33 0.39 0.45 

 

1.5 Armarea pentru structura peretelui 

Pentru armarea zidăriei, este posibilă utilizarea fie a barelor de armare, cât și a plasei de armare sau 

a armăturii speciale pre-fabricate. Se utilizează, în mod normal, elemente fabricate la uzină cu suprafețe 

tratate împotriva coroziunii ca exemplu prefabricate tip armare grindă cu zăbrele, care este stocată în 

rosturile îmbinărilor de zidărie. Mai rar, pre-armarea este introdusă în cavitățile verticale din zidărie, unde 

este apoi betonată cu beton cu granulație fină sau turnată cu mortar de ciment. În mod natural, tipurile de 

armături menționate mai sus pot fi combinate. 

Armarea regulată, de preferință cu o suprafață profilată pentru a asigura o mai bună coeziune, 

trebuie să fie întotdeauna prevăzută cu un strat anticoroziv protector de beton umplut cu grosimea 

specificată sau cu un tratament anticoroziv al suprafeței (acoperire, galvanizare etc.) în peretele structurii, 

ca majoritatea zidăriei. 

Armatura MURFOR pre-fabricată, folosită în Republica Cehă, este protejată împotriva coroziunii 

prin tratarea suprafeței, fie zincată sau epoxidică, fie este realizată din oțel inoxidabil. 
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Figura 1 Armatura pre-fabricată MURFOR 

Pentru întărirea îmbinărilor obișnuite cu grosimea de 8 până la 12 mm, se folosesc garnituri pre-

fabricate de tip MURFOR RND, lungime de 3050 mm, unde barele longitudinale sunt realizate din sârmă 

rotundă de ø 3 mm, ø 4 mm sau ø 5 mm și diagonalele sunt sârmă netedă de ø 2,5 mm sau ø 3,75 mm. 

Pentru armarea îmbinărilor subțiri cu grosimea de 3 până la 5 mm, se folosesc elemente MURFOR 

EFS prefabricate, de lungime 3050 mm, realizate din fire de secțiune transversală de 8 x 1,5 mm și diagonale 

cu ø 1,5 mm. 

Contactarea elementelor individuale prin ridicare se realizează prin suprapunere sau prin 

atașamente - vezi Capitolul 4. 

Rezistența caracteristică a randamentului armăturii utilizate pentru armătura MURFOR de tip grilă 

prefabricată este 

pentru elemente RND:  𝑓𝑦𝑘 = 500𝑀𝑃𝑎 

pentru elementele EFS: 

- secțiune transversală 8 x 1,5 mm: 𝑓𝑦𝑘 = 650𝑀𝑃𝑎  

- ø 1,5 mm (diagonală)  𝑓𝑦𝑘  =  340 𝑀𝑃𝑎. 

Alungirea firului secțiunii rotunde utilizate pentru elementele RND este min. 8 %, iar alungirea 

firului de 8 x 1,5 mm este min. 2 %. 

Mai multe detalii despre armăturile MURFOR și elementele de armare suplimentare (atașamente 

de îmbinare,  pentru centura  etc.) sunt prezentate în condițiile tehnice AS-05-19. 

 

1.6 Zidărie 

1.6.1 Rezistența la compresiune a zidăriei 

Pentru proiectare trebuie să cunoaștem rezistența de proiectare a zidăriei 𝑓𝑑, care este obținută din 

rezistența caracteristică 𝑓𝑘 prin împărțirea coeficientului condițiilor de lucru a materialului 𝛾𝑀. 

Rezistență caracteristică la compresiune 𝑓𝑘 din zidărie nearmată atunci când se aplică presiune 

perpendiculară la îmbinările cu articulate fie prin încercări de rezistență ale zidăriei (pereți joși), conform 

EN 1052-1, fie conform formulei conform dispozițiilor cuprinse în Eurocodul 6. 
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Figura 2 Perete pentru încercarea zidăriei la compresiune 

Un set de cel puțin trei corpuri cu dimensiunile prezentate în Figura 2 este testat în timpul încercării 

de rezistență la compresiune a zidăriei. Rezistența medie la compresie 𝑓𝑖 a zidăriei este calculată din 

rezistența de compresie și determinată pe eșantioanele de testare individuale, din care rezistența de 

compresie a zidăriei caracteristice 𝑓𝑘 (MPa) este calculată ca fiind cea mai mică dintre următoarele două: 

𝑓𝑘 =
𝑓

1.2
  sau 𝑓𝑘 = 𝑓𝑖,𝑚𝑖𝑛 (1.2) 

Dacă se află într-un set de 5 sau mai multe eșantioane, se calculează folosind metode statistice 

matematice ca o rezistență caracteristică compresivă a zidăriei de 5 % cuantil pentru o încredere de 95 %. 

Dacă rezistența caracteristică a zidăriei nu este disponibilă, rezistența la compresiune a zidăriei este 

determinată din formulă. Căptușeala de perete sau stâlp trebuie să respecte cerințele Eurocode 6 (8) (lipire 

corespunzătoare, grosime adecvată a îmbinării, umplere a îmbinării cu mortar etc.). Procedura de calcul 

variază în funcție de tipul de zidărie și mortar utilizat. 

Rezistența caracteristică la compresiune 𝑓𝑘 pentru zidărie nearmată cu mortar obișnuit sau mortar 

cu agregat poros (mortar ușor) se calculează conform Eurocodului 6 (8) din formula: 

𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0.7𝑓𝑚

0.3 [𝑀𝑃𝑎] (1.3) 

În care 𝑓𝑏 nu este mai mare de 75 MPa, iar 𝑓𝑚 nu este mai mare de doi, fie 20 MPa, fie ,2𝑓𝑏 grosimea 

zidăriei este egală cu lățimea sau lungimea zidăriei, astfel încât întreaga lungime a peretelui sau părți ale 

peretelui este împărțită prin îmbinare și coeficientul de variație a rezistenței la compresiune a elementelor 

de zidărie nu este mai mare de 25 %. .Coeficientu K este considerat conform tabelului 5. 

Pentru zidărie zidită cu mortar obișnuit, în care întreaga lungime a peretelui sau o parte a acestuia 

va fi îmbinarea rosturilor, de exemplu pentru pereți și stâlpi din cărămizi clasice (290/140/65 mm), cărămizi 

de format metric (german) ( 240/115/71 mm) și altele, valoarea coeficientului se înmulțește cu factorul K 

înmulțită cu un factor de 0,8. 

Rezistența caracteristică la compresiune 𝑓𝑘 pentru zidărie nearmată, cu îmbinări subțiri cu grosimi 

de 0,5 până la 3 mm de cărămizi arse din grupele 1 și 4 de cărămizi furnire, blocuri de beton și blocuri 

precise de nisip din grupa 1 se calculează după formula: 

𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0.85 [𝑀𝑃𝑎] (1.4) 

cu condiția că: 

 toleranțele dimensionale ale elementelor de zidărie permit zidăriei cu pereți subțiri, 

 rezistența la compresiune normalizată a elementelor de zidărie𝑓𝑏este considerată a nu mai mult de 

50 MPa, 

 rezistența la compresiune a mortarului subțire de îmbinare nu este mai mare de 10 MPa, 
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 grosimea peretelui este egală cu lățimea sau lungimea elementului de zidărie și nu există nici o 

îmbinare de mortar în lungimea sau o parte a peretelui sau lungimea stâlpului. 

Rezistența caracteristică de compresie 𝑓𝑘 a zidăriei care nu se întărește cu mortar subțire de 0,5 

până la 3 mm grosime din cărămizile arse ale grupurilor 2 și 3 se calculează după formula: 

𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0,7 [𝑀𝑃𝑎] (1.5) 

Rezistența la compresiune a zidăriei 𝑓ℎ în direcția paralelă cu îmbinările rosturilor este în mod 

excepțional (unele tipuri de zidărie din piatră) întotdeauna mai mică decât rezistența 𝑓 în direcția 

perpendiculară pe îmbinările rosturilor. Concluzia cercetărilor efectuate in străinătate și teste efectuate 

sporadic în Republica Cehă, bazate pe elemente de zidărie din grupele 1 și 3 cu îmbinări cu mortar, au 

întotdeauna un raport de rezistență la zidărie 𝑓ℎ/𝑓 întotdeauna mai mic decât unu, dar cu o mare dispersie. 

În timp ce pentru zidărie din blocuri de beton solid este aproape aproape de unitate (0,85-0,9), pentru zidărie 

din elemente de zidărie slăbită prin găuri verticale, raportul 𝑓ℎ/𝑓 este 0,1-0,15. Tendința actuală este să nu 

se foloseaca mortar la  îmbinările rosturilor (îmbinare uscată ajustată pe stilou și canelură) și să ușureze 

rezistența la căldură pentru a maximiza vertical deschideri ale zidăriei înseamnă că rezistența la 

compresiune a unei astfel de zidărie 𝑓ℎ este foarte mică. Pentru rezistența compresivă a zidăriei 𝑓ℎ în direcția 

paralelă cu îmbinările, nu a fost stabilită nicio procedură de testare standardizată și, din cauza numărului 

mare de elemente de zidărie cu formă diferită și slăbită de cavitate, nu există o formulă de calcul. 

Tabel 5 Coeficienții K pentru mortare obișnuite, subțiri cu îmbinări articulate și mortare ușoare 

Element de zidărie 
Mortar 

obișnuit 

Mortar pentru 

îmbinări 

subțiri 

Mortar de greutate ușoară 

600-800 

[kg/m3] 

800-1300 

[kg/m3] 

Carămidă arsă 

Grupa 1 0.55 0.75 0.30 0.40 

Grupa 2 0.45 0.70 0.25 0.30 

Grupa 3 0.35 0.50 0.20 0.25 

Grupa 4 0.35 0.35 0.20 0.25 

Cărămizi 

nisip-var 

Grupa 1 0.55 0.80 *) *) 

Grupa 2 0.45 0.65 *) *) 

Blocuri din 

beton 

Grupa 1 0.55 0.80 0.45 0.45 

Grupa 2 0.45 0.65 0.45 0.45 

Grupa 3 0.40 0.50 *) *) 

Grupa 4 0.35 *) *) *) 

Blocuri din 

beton aerat 
Grupa 1 0.55 0.80 0.45 0.45 

Piatră 

artificială 
Grupa 1 0.45 0.75 *) *) 

Piatră naturală Grupa 1 0.45 *) *) *) 

 

1.6.2 Rezistența la forfecare a zidăriei 

Rezistența la forfecare a zidăriei depinde de rezistența la tracțiune a mortarului, coeziunea 

mortarului cu elementul de zidărie, rezistența elementului de zidărie în forfecare, rezistența elementului de 

zidărie în direcția compresivă a forței de forfecare, rezistența la compresiune perpendiculară pe imbinarile 

rosturilor) și amploarea efortului de compresie din sarcina care acționează perpendicular pe suprafața de 

forfecare (a se vedea Figura. 3). 

Rezistența caracteristică la forfecare a zidăriei nearmate este determinată fie prin teste de rezistență 

ale unităților de zidărie conform EN 1052-3 EN 1052-4, fie pentru zidărie pentru mortar obișnuit, conform 

Tabelului 6, luând în considerare dacă în secțiunea transversală investigată se aplică stresul compresiv 

normal. 
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Figura 3 Forțele de forfecare interne 

Dacă valorile din Tabelul 6 sunt utilizate și toate îmbinările din zidărie sunt umplute cu mortar, 

rezistența caracteristică la forfecare a zidăriei pe un mortar obișnuit este considerată a fi cel puțin egală cu 

valoarea următoarelor două: 

𝑓𝑣𝑘 = 𝑓𝑣𝑘0 + 0.4𝜎𝑑 (1.6) 

sau                 𝑓𝑣𝑘= 0.065 𝑓𝑏,  dar nu mai puțin de    𝑓𝑣𝑘0 

unde              

𝑓𝑣𝑘0  este caracteristica inițială a rezistenței la forfecare la o tensiune normală egală cu conform 

tabelului 6: 

σd  tensiunile de compresie proiectate perpendicular pe secțiunea transversală unde se aplică 

tensiunile de forfecare 

𝑓𝑏  rezistența la compresiune normalizată a unităților de zidărie conform punctului (1.1) pentru 

direcția presiunii care acționează perpendicular pe suprafața de imbinare  a unităților de 

zidărie 

Cu toate acestea, dacă zidăria nu este umplută cu îmbinări transversale cu mortar și fețele laterale 

ale elementelor de zidărie din aceste îmbinări strâns adiacente, rezistența la forfecare caracteristică a zidăriei 

este considerată a fi cel puțin egală cu valoarea următoarelor două: 

𝑓𝑣𝑘 = 0.5𝑓𝑣𝑘0 + 0.4𝜎𝑑 (1.7) 

sau 𝑓𝑣𝑘 = 0,045 𝑓𝑏, dar nu mai puțin de  𝑓𝑣𝑘0 

Tabel 6 Rezistența inițială la forfecare 𝑓𝑣𝑘0a zidăriei nearmate 

Elemente de 

zidărie 

𝑓𝑣𝑘0 [𝑀𝑃𝑎] 
Clase generale de rezistență a 

mortarului 

Mortar pentru 

îmbinări subțiri 
Mortar ușor 

Cărămizi arse 

M10-M20 0.30 

0.30 0.15 M2.5-M9 0.20 

M1-M2 0.10 

Cărămizi nisip-var 

M10-M20 0.20 

0.40 0.15 M2.5-M9 0.15 

M1-M2 0.10 

Blocuri de beton 

cu agregate dense 

sau poroase 

M10-M20 0.20 

0.30 0.15 blocuri beton aerat M2.5-M9 0.20 

Blocuri din piatră 

naturală și 

artificială 

M1-M2 0.10 
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Pentru mortarul de zidărie pentru îmbinări subțiri, valorile 𝑓𝑣𝑘 sunt date conform (2.6) sau (2.7) 

(inclusiv limitările aplicabile) cu valorile indicate în tabelul 6 pentru zidărie de unități de zidărie din zidărie 

din același grup de mortar M10 și M20. 

Rezistența la forfecare în direcție verticală în secțiune transversală, care este ghidată de contactul a 

doi pereți, poate fi determinată pentru anumite proiecte din teste de încărcare adecvate sau evaluarea datelor 

din baza de date. Dacă nu există rezultate de testare, valoarea caracteristică a forței de forfecare este 𝑓𝑣𝑘0  

unde 𝑓𝑣𝑘0   este rezistența la forfecare fără supraîncărcare conform datelor de mai sus (a se vedea tabelul 

6), cu condiția ca racordul la perete să se realizeze conform principiilor de proiectare, fie prin lipire de 

zidărie, fie prin intermediul unei catarame sau prin armare . 

1.6.3 Rezistența la încovoiere a zidăriei  

Se face o distincție între rezistența caracteristică la încovoiere 𝑓𝑥𝑘1  în planul de avarie paralel cu 

îmbinările rulmentului (vezi diagrama din Figura 4a) și rezistența caracteristică la încovoiere 𝑓𝑥𝑘2   în 

planul de avarie perpendicular pe îmbinările lagărului (vezi diagrama din Figura 4b). 

Rezistența la îndoire a 𝑓𝑥𝑘1   trebuie utilizată numai pentru a calcula pereții supuși unei sarcini 

accidentale dominante (de exemplu, sarcina vântului) care acționează perpendicular pe suprafața lor: nu 

trebuie considerată ca singura rezistență în cazurile în care defecțiunea peretelui ar duce la o pierdere mai 

completă de stabilitate sau construcție și nici în calculul elementelor de zidărie subliniate de sarcina 

seismică. 

 
a 

 

 
 

 
b 

Figura 4a - Planul de avarie  paralel cu îmbinările rosturilor  atunci când rezistența este determinată de 

defecțiune𝑓𝑥𝑘1 

Figura 4b - Planul de avarie perpendicular cu îmbinările rosturilor  atunci când rezistența este determinată de 

defecțiune 𝑓𝑥𝑘2 

Figura 4 Tipuri de defectare a zidăriei la îndoire 

Rezistența la flexie a zidăriei neforțate este determinată de testele de rezistență ale zidăriei conform 

EN 1052-2 . 

În absența valorilor de rezistență la încovoiere la tracțiune pentru zidărie cu mortar obișnuit pentru 

îmbinări subțiri și mortar ușor din test, valorile corespunzătoare pot fi luate din următoarele Tabele 7 și 8, 

cu condiția de a utiliza mortar subțire pentru mortar și mortar. clasa ușoară M5 sau mai puternică. 

Pentru zidărie din blocuri de beton aerisit și mortar pentru îmbinări subțiri, valorile 𝑓𝑥𝑘1   și 𝑓𝑥𝑘2  

din Tabelul 7 și Tabelul 8 sau valori calculate din următoarea relație: 

𝑓𝑥𝑘1 = 0,035 𝑓𝑏pentru zidărie cu sau fără îmbinări verticale, 
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𝑓𝑥𝑘2 = 0,035 𝑓𝑏 pentru zidărie cu mortar în îmbinări verticale sau 

          = 0,025𝑓𝑏pentru zidărie fără mortar în îmbinări verticale. 

Tabel 7 Valorile𝑓𝑥𝑘1, pentru planul de avarie paralel cu îmbinările rosturilor 

Elemente de zidărie 

𝑓𝑥𝑘1 [𝑀𝑃𝑎] 

Mortar obișnuit Mortar pentru 

îmbinări subțiri 
Mortar ușor 

𝑓𝑚 < 5𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑚 ≥ 5𝑀𝑃𝑎 

Cărămizi arse 0.10 0.10 0.15 0.10 

Cărămizi nisip-var 0.05 0.10 0.20 Nu se folosește 

Blocuri de beton cu 

agregate dense sau 

poroase 

0.05 0.10 0.20 Nu se folosește 

Blocuri beton aerat 0.05 0.10 0.15 0.10 

Din piatră artificială 0.05 0.10 Nu se folosește Nu se folosește 

Din piatră naturală 0.05 0.10 0.15 Nu se folosește 

 

Tabel 8 Valori𝑓𝑥𝑘2 pentru planul de defectare perpendicular pe îmbinarea articulației 

Elemente de zidărie 

𝑓𝑥𝑘2 [𝑀𝑃𝑎] 

Mortar obișnuit Mortar pentru 

îmbinări subțiri 
Mortar ușor 

𝑓𝑚 < 5𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑚 ≥ 5𝑀𝑃𝑎 

Cărămizi arse 0.20 0.40 0.15 0.10 

Cărămizi nisip-var 0.20 0.40 0.30 Nu se folosește 

Blocuri de 

beton cu 

agregate dense 

sau poroase 

𝜌𝑑 < 400 𝑘𝑔/𝑚3 0.20 0.40 0.30 Nu se folosește 

𝜌𝑑 ≥ 400 𝑘𝑔/𝑚3 0.20 0.40 0.20 0.15 

Blocuri beton aerat 0.20 0.40 0.30 0.15 

Din piatră artificială 0.20 0.40 Nu se folosește Nu se folosește 

Din piatră naturală 0.20 0.40 0.15 Nu se folosește 

1.6.4 Proprietățile deformării și modificările de volum ale zidăriei 

εm1 εm1

fd

fk

f

1/2f

arctan(E)

a)

b)

c)

E

σ 

 

Figura 5 Schema de lucru a zidăriei în compresie 

 

Zidăria datorită compoziției sale nu este 

un material elastic liniar. Cursul general al relației 

dintre efortul compresiv 𝜎 și tulpina 휀 este 

prezentat în Figura 5, curba a). Această curbă este 

convexă în raport cu axa 휀 și constă din două 

ramuri. Prima ramură (ascendentă) este limitată 

de puncte cu coordonate (𝜎 = 0, 휀 = 0; 𝜎 = f ; 휀 = 

휀𝑚1). A doua ramură descendentă arată acțiunea 

materialului în zona de plastic. Cursul de mai sus 

al zidăriei de la elementele de zidărie din grupul 1 

la mortar. Defectul din zidărie al elementelor de 

zidărie cu găuri mari (din grupul 2,3 sau 4) este 

fragil, iar diagrama de lucru a acestei zidării poate 

avea doar o a doua ramură foarte scurtă, ceea ce 

indică o plasticitate scăzută a materialului. În mod 

similar, cea de-a doua fire scurtează utilizarea 

mortarului cu o rezistență la compresiune mai 

mare (mortar de ciment). 
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Calculele elementelor de perete se bazeaza pe forma de undă parabolică-dreptunghiulară conform 

curbei b) din fig. 5 pentru valori caracteristice de rezistență și curbă c) pentru valori de proiectare a 

rezistenței. În calculele MSU, de obicei se folosește o relație de dependență 𝜎 − 휀 și mai simplă, ceea ce 

duce la asumarea unei distribuții de tensiune dreptunghiulare. 

1.6.5 Modulul de elasticitate al zidăriei nearmate 

Modulul de elasticitate al zidăriei E este determinat în timpul încercării de presiune a zidăriei ca 

valoare medie a modulului secant de elasticitate a zidăriei pentru probele individuale de zidărie. Modulul 

de elasticitate al fiecărei probe de testare este calculat din valoarea medie a tulpinii relative din cele patru 

puncte măsurate ale specimenului pentru o tensiune egală cu o treime a rezistenței la compresiune, vezi 

Figura 5. 

Dacă modulul de secantă pe termen scurt al elasticității E al zidăriei neforțate nu este determinat 

din testul de zidărie comprimată, se poate utiliza următoarea relație: 

𝐸 = 𝐾𝐸𝑓𝑘 (1.8) 

În cazul în care 𝐾𝐸 este un factor ale cărui valori, în funcție de tipul de elemente de zidărie utilizate, 

sunt specificate în anexa națională (8). În CR, se recomandă utilizarea unei valori de Kg = 1000 pentru 

determinarea modulului secant de elasticitate pe termen scurt 𝐸 = 𝐾𝐸𝑓𝑘 pentru zidăriile de elemente de 

zidărie, nisip-var, blocuri de beton cu agregat dens și piatră naturală 𝐾𝐸 = 1000 .Valoarea coeficientului 𝐾𝐸 

= 700 este recomandată pentru zidărie din blocuri de beton aerat și blocuri cu agregate poroase. 

1.6.6 Modulul de forfecare a zidăriei nearmate 

Modulul de elasticitate al zidăriei nearmate în forfecare este de 0,4 ori mai mare decât modulul E. 

1.6.7 Limita de curgere, contracție, dilatare termică și umiditate zidărie de expansiune 

Fluajul, contracția, expansiunea termică și dilatarea umidității zidăriei depind de materialul 

elementului de zidărie utilizat. Intervalele informative ale proprietăților de deformare (fluaj, contracție, 

expansiune termică și umiditate) ale zidăriei pentru mortar comun sunt prezentate în Tabelul 9. 

Se recomandă să țineți cont de faptul că valorile date în tabel au o mare dispersie și că în construcția 

propriu-zisă, valorile lui I pot fi depășite sau minuscule. 

Tabel 9 Valori informative ale proprietăților de deformare ale zidăriei nearmate 

Tipul elementului de zidărie 

Coeficientul ultim de 

curgere lentă a zidăriei1), 

Φ∞ 

Valoarea finală a delatării 

sau contracției2), [mm/m] 

Coeficient de 

expansiune termică, 

10−6/K 

Elemente arse 0.5 și 1.5 -0.2 și +1.0 4 și 8 

Cărămizi nisip-var 1.0 și 2.0 -0.4 și -0.1 7 și 11 

Blocuri de beton cu agregate 

dense și sobe artificiale 
1.0 și 2.0 -0.6 și -0.1 6 și 12 

Blocuri de piatră naturală 1.0 și 3.0 -1.0 și -0.2 6 și 12 

Blocuri din beton aerat 0.5 și 1.5 -0.4 și +0.2 7 și 9 

Blocuri de 

piatră 

naturală 

Magmatice 
3) -0.4 și +0.7 

5 și 9 

Sedimentare 2 și 7 

metamorfice 1 și 18 
1) valoarea finită a coeficientului limitei de curgere ϕ∞ = ε∞/εelε  unde ε∞ este valoarea finală a deformării 

datorate limitei de curgere 
2) valoarea finală a delatare umidității are un semn plus, valoarea finală a contracției are un semn minus 
3) de obicei valorile sunt foarte mici 
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2. Proiectarea elementelor de zidărie nearmate 

2.1 Metodologia de proiectare conform stărilor limită  

2.1.1 Principii de proiectare bazate pe stări limite 

Se face o distincție între starea limită a capacitații de încărcare  și starea limită a capacitații de 

utilizare. Structurile de zidărie sunt proiectate pentru stările limită a capacitaților de încărcare. Structurile 

nearmate de zidărie proiectate pentru starea limită a capacitații de încărcare, respectă si  starea limită 

capacitații de utilizare și prin urmare, verificarea stării limită a capacitații  de utilizare  in  acest capitol nu 

este discutată. 

Verificarea stării limită a capacitații de utilizare este prezentată în capitolul referitor la zidăriile 

armate. 

Ultimele state limită sunt state limită care sunt asociate cu ruina și defecțiuni structurale similare 

care pot pune în pericol siguranța umană. Stările limită finale sunt, de asemenea, considerate a fi anterioare 

spargerii structurii și sunt considerate a fi spulberate pentru simplitate 

Valorile sarcinii de proiectare 𝑭𝒅 sunt derivate din valorile de încărcare caracteristice conform EN 

1991 (a se vedea (2), (3 (, (4), (5), (6))  și folosind regulile de combinație conform EN 1990 de la: 

𝐹𝑑 = 𝛾𝐹𝐹𝑘 (2.1) 

Valorile coeficienților factorului de sarcină 𝛾𝑓 în stările limită finale legate de defecțiuni materiale 

sunt considerate ca recomandate în EN 1990 : 

   încărcare efect favorabil 

𝛾𝐺,𝑖𝑛𝑓 = 1.00 

 pentru sarcină care acționează prost 

𝛾𝐺,𝑠𝑢𝑝 = 1.35 

 sarcină variabilă 

𝛾𝑄 = 1.50 

Valoarea de proiectare a proprietății materiale 𝑋𝑑este determinată folosind valoarea caracteristică 

a proprietății 𝑋𝑘 din relația: 

𝑋𝑑 =
𝑋𝑘

𝛾𝑀
 (2.2) 

  

unde 𝛾𝑚 este o fracțiune din factorul proprietății materiale care ia în considerare posibilele variații 

adverse ale proprietății materiale din valoarea sa caracteristică și, eventual, acoperă incertitudinile 

modelului de calcul selectat, inclusiv variații geometrice, cu excepția cazului în care acestea sunt modelate 

separat. 

2.1.2 Factorul de fiabilitate 

Valorile coeficienților coeficienților de material 𝛾𝑚 sunt ponderate conform recomandărilor date la 

Eurocodul 6 , în funcție de categoria de proiectare, nivelul de impozitare și inspecția construcțiilor, controlul 

producției de zidărie și categoria de producție de mortar. 𝛾𝑚 Anexa națională a standardului EN-1996-1-1, 

adică pentru construcția normală a condițiilor de sol la respectarea tuturor cerințelor structurale ale 

standardului , se presupune că o clasă de proiectare corespunde valorilor evidențiate ale coeficienților 𝛾𝑚 

conform tabelului 10. 

  

 



 

 Pagina 26 

 

EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor din zidărie 

Tabel 10 Coeficientul de fiabilitate parțială a materialelor 

Material 

γM 

Categoria de execuție 

1 2 3 4 5 

 Zidărie4) zidită din:      

A 
Elemente de zidărie din categoria I 

pentru mortar prescris1) 
1.5 1.7 2.0 2.2 

2.5x) 

B 
Elemente de zidărie din categoria I 

pentru mortar de proiectare2) 
1.7 2.0 2.2 2.5 

2.7x) 

C Elemente de zidărie din categoria II3) 2.0 2.2 2.5 2.7 3.0x) 

D 
Rezistența de ancorare a inserțiilor de 

armare 
1.7 2.0 2.2 2.5 

2.7x) 

E Armare simplă și pretensionantă 1.5 

F 
Produse auxiliare pentru construcția 

pereților 
1.7 2.0 2.2 2.5 

2.7x) 

G Valori din EN 845-2 1.5 și 2.5 
1)Cerințele pentru mortarul de proiectare sunt date de standarde EN 998-2 și EN 1996-2 
2)Cerințele pentru mortarul de proiectare sunt date de standarde EN 998-2 și EN 1996-2 
3)Dacă coeficientul de variație pentru categorie nu este mai mare de 
4)Valoarea γm pentru zidărie ar trebui să fie egală cu valoarea de γm pentru zidărie, ținând cont de categoria de 

control al producției de zidărie adiacentă zidăriei 
x)Se aplică zidăriei din elemente de zidărie din beton aerat 

 

2.2 Proiectarea elementelor supuse la compresiune 

2.2.1 Ipoteze de calcul 

Presupunerea se bazează pe presupunerea obișnuită de menținere a planului secțiunii transversale 

(ipoteza lui Navier) și pe presupunerea că rezistența la tracțiune a zidăriei în direcția perpendiculară la 

îmbinările lagărului este neglijată și că raportul efort-efort este exprimat de diagrama de lucru conform 

Figura 5. Pentru a determina rezistența de proiectare a secțiunii transversale a unei zidării, se utilizează o 

presupunere simplificată de stres în zona comprimată a secțiunii transversale, respectiv o tensiune constantă 

egală cu valoarea de proiectare a rezistenței de compresie a zidăriei 𝑓𝑑în zona care este identică cu factorul 

de încărcare. 

t

b

A

t t t

o presupunere simplificată a 

unei forme de undă de tensiun

} fd } fd } fd

 

Figura 6 Stresuri de tensiune compresivă după secțiune transversală, în funcție de excentricitatea forței normale 

În starea limită finală trebuie îndeplinită condiția: 

𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑅𝑑 (2.3) 

𝑁𝐸𝑑este valoarea de proiectare a forței normale verticale: 

𝑁𝑅𝑑sugerează rezistența unui perete comprimat cu un singur strat. 
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2.2.2 Proiectarea la rezistență la compresiunea a pereților(stâlpilor) din zidărie nearmată 

Capacitatea portantă a peretelui (stâlpilor) din zidărie nearmată în compresie este proporțională cu 

aria secțiunii transversale a stâlpului și rezistența zidăriei și scade odată cu creșterea rigidității pereților 

(stâlpilor) și cu creșterea excentricității forței normale aproximativ o treime din grosimea peretelui 

(dimensiunea secțiunii transversale a stâlpului în direcția excentricității conice), capacitatea de rulare a 

elementului începe să scadă și pe partea desenată a secțiunii transversale începe să se fisureze perpendicular 

pe axa elementului. zidărie în îndoire (în tensiune prin îndoire). Excentricitatea forței normale variază după 

înălțimea peretelui (stâlpii) în funcție de momentul din moment (vezi Fig. 6) excentricitate datorată 

efectului efectului 2 rând (efectul deformării secțiunii). 
h

i

m

i

½ h

½ h

Mh Mf

eh=
Mh

NEd

ef=
Mf

NEd

Mm

 

Figura 7 De-a lungul momentului de la încărcarea verticală și orizontală până la înălțimea peretelui (stâlpii) la 

sprijinul glisant al îmbinării 

Rezistența la proiectare a unui monostrat de pilon sau de perete în compresie, care acționează în direcție 

verticală, este data de relația: 

𝑁𝑅𝑑 = 𝛷𝑖,𝑚𝑏𝑡𝑓𝑑 (2.4) 

unde 𝜙𝑖,𝑚, adică 𝜙𝑖  sau 𝜙𝑚 sunt coeficienți de reducere, exprimând influența excentricității sarcinii și a 

rigidității peretelui, 

𝑓𝑑 = 
𝑓𝑘

𝛾𝑚
este rezistența la compresiune a zidăriei, 

𝑓𝑘  - rezistența la compresie  a zidăriei, 

𝛾𝑚 - factorul de fiabilitate al zidăriei, 

𝑏 - lățimea secțiunii transversale a peretelui (stâlpi), 

𝑡 - grosimea reală a peretelui (dimensiunea secțiunii transversale în direcția pertinenței luate în considerare 

nu a fost planul de cuplu). 

Dacă verificăm capacitatea portantă a elementului de rulment cu suprafața totală a secțiunii A-0,1 

m2, se aplică rezistența la compresie a zidăriei (0,7 + 3 A), până când valoarea A este setată în m2. 

Capacitatea pereților stratificați este determinată pentru fiecare strat separat. Dacă este încărcat doar 

un singur strat al peretelui laminat, se consideră aria secțiunii transversale orizontale a unui singur strat, dar 

grosimea efectivă este considerată în funcție de relația dată mai jos. 

Atunci când se calculează capacitatea portantă a pereților cu un strat de turnare, care este conectat 

la cealaltă parte a peretelui, asigurând interacțiunea ambelor părți de perete, se utilizează aceeași procedură 

ca și pentru un perete cu un singur perete. Dacă cealaltă parte a pereților nu este conectată la stratul turnat 

printr-o legătură (similară cu un perete cu două straturi), aceeași procedură este folosită pentru peretele 

cavității, dar cele două straturi de perete trebuie unite prin cleme concepute după aceleași principii ca pereții 
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cavității. 

La calcul este necesar să se țină seama de influența canelurilor și adâncimilor asupra reducerii 

capacității de rulare a pereților și stâlpilor. 

Reducerea capacității de rulare poate fi considerată nesemnificativă dacă dimensiunile canelurilor 

și adâncimii sunt proiectate în limitele date în normele de construcție. . Dacă reducerea secțiunii transversale 

din cauza canelurilor sau adâncimii este mai mare de 25 %, trebuie făcuți pași mai exacți (luați în 

considerare schimbarea poziției liniei centrale a peretelui sau stâlpului, efectul modificării excentricității 

forței normale etc.). 

Pereții care satisfac starea limită finală în conformitate cu (2.4) sunt considerați satisfăcătoare chiar 

și la starea limită de funcționare. 

Prin reducerea coeficientului 𝜙1, influența excentricității din sarcinile verticale și orizontale, 

inclusiv efectul imperfecțiunilor, este introdusă în calculul capacității de rulare a secțiunii transversale din 

cap și picior (stâlpi). 

ei

b

t

(t/2-ei)

(t-2ei)

NRd

fd

 

Figura 8 Curba de tensiune pentru secțiunea transversală a peretelui (stâlpului) din capul sau piciorul său și care 

derivă relația pentru factorul  𝜙1 

Din imagine puteți deduce: 

𝑁𝑅𝑑 = (𝑡 − 2𝑒𝑖)𝑏𝑓𝑑 

Apăsând t înainte de paranteză obținem: 

𝑁𝑅𝑑 = (1 − 2
𝑒𝑖

𝑡
) 𝑏𝑡𝑓𝑑 

Iar valoarea din paranteza este căutată de coeficientul 𝜙𝑖 

Astfel, valoarea coeficientului de reducere 𝜙𝑖 (a se vedea figura 8) este: 

𝛷𝑖 = 1 − 2
𝑒𝑖

𝑡
 

(2.5) 
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Unde  𝑒𝑖 este excentricitatea forței normale în cap sau picior, calculată după formula: 

𝑒𝑖 = 𝑒𝑓𝑖 + 𝑒ℎ𝑖 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 ≥ 0.05𝑡 (2.6) 

 𝑒𝑓𝑖 =
𝑀𝑓𝑖

𝑁𝑖
  în capul sau piciorul peretelui din sarcina verticală,  

 𝑒ℎ𝑖 =
𝑀ℎ𝑖

𝑁𝑖
   în capul sau piciorul peretelui din sarcină orizontală, 

 𝑀𝑓𝑖(𝑀ℎ𝑖) - momentul de încovoiere al proiectării în secțiunea transversală a peretelui (stâlpului) 

                    încărcarea verticală indusă (vezi figura 7), 

    𝑁𝑖 valoarea sugerată a forței normale în secțiunea transversală peretelui (stâlpului). 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =
ℎ𝑠𝑡

450
 (2.7) 

Excentricitate inițială, introducând în calcul efectul imperfecțiunii și derivat din înălțimea efectivă 

a peretelui ℎ𝑒𝑓 . 

Reducerea coeficientului 𝜙𝑚 introduce excentricitatea încărcărilor verticale și orizontale, efectul 

peretelui (stâlpului), inclusiv fluajul și imperfecțiunea. Valoarea acestuia poate fi dedusă, în funcție de 

relativă excentricitate 𝑒𝑚𝑘/𝑡și de rigiditatea ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓din graficele derivate expres conform Figura 9 sau 

calculați fie după formulă, fie cu ajutorul tabelelor. Pentru pereții și stâlpii cu tetieră antiderapantă, 

secțiunea care trebuie luată în considerare este selectată la jumătatea înălțimii peretelui sau a stâlpului. 

NOTĂ: 

Pentru pereți și stâlpi, al căror cap este sprijinit glisant, secțiunea transversală care trebuie luată în 

considerare este mai mică, adică în apropierea peretelui sau stâlpului sau până la următoarea secțiune 

transversală. 

0
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Figura 9 Graficul dependenței factorului 𝜙𝑚de excentricitatea relativă 𝑒𝑚𝑘/𝑡𝑎  și a rigidității  ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓 

Calculul coeficientului 𝜙𝑚 pentru orice modul  𝐸 = 𝐾𝐸𝑓𝑘 în funcție de excentricitatea relativă   𝑒𝑚𝑘/𝑡 și 

raportul de rigiditate  ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓din relația: 

𝜙𝑚 = 𝐴1𝑒
𝑢2

2  (2.8) 
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  unde e este temelia logaritmilor naturale: 

𝐴1 = 1 − 2
𝑒𝑚𝑘

𝑡
 (2.9) 

𝑢 =
𝜆 − 0.063

0.73 − 1.17
𝑒𝑚𝑘

𝑡

 (2.10) 

𝜆 =
ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓

√
𝑓𝑘

𝐸
 (2.11) 

În cazul în care 𝐾𝐸 este factorul în funcție de tipul de zidărie și rezistența mortarului:  

 𝑒𝑚𝑘  -  încercați excentricitatea rezultată a forței normale care acționează în secțiunea transversală la 

jumătatea înălțimii peretelui (stâlpi) sau mai jos (a se vedea nota de pe pagina anterioară) determinată 

conform formulei (2.12) (2.13); valoarea excentricității 𝑒𝑚𝑘 se determină: 

   𝑒𝑚𝑘 = 𝑒𝑚 + 𝑒𝑘 (2.12) 

𝑒𝑚𝑘 ≥ 0.05𝑡 (2.13) 

𝑒𝑚 -  excentricitate de la efectul încărcărilor verticale și orizontale, inclusiv efectul imperfecțiunilor: 

𝑒𝑚 = 𝑒𝑓𝑚 + 𝑒ℎ𝑚 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 (2.14) 

𝑒𝑓𝑚 excentricitate la mijlocul înălțimii peretelui de efectul încărcăturii verticale: 

𝑒𝑓𝑚 =
𝑀𝑓𝑚

𝑁𝑓𝑚
 

𝑒ℎ𝑚-  excentricitate la jumătatea înălțimii peretelui din efectul încărcării orizontale: 

𝑒ℎ𝑚 =
𝑀𝑓𝑚

𝑁𝑓𝑚
 

𝑀𝑓𝑚(𝑀ℎ𝑚) moment maxim de încovoiere a proiectării în secțiune transversală la jumătate de înălțime de 

efectul încărcării verticale și orizontale; 

𝑁𝑚  valoarea de proiectare a forței normale în secțiune transversală la jumătate de înălțime de la efectul 

sarcinii verticale și orizontale; 

ℎ𝑒𝑓  înălțimea efectivă a peretelui determinată în conformitate cu (6.19) pentru sprijin sau rigidizare 

adecvată; 

𝑡𝑓 înălțimea efectivă a peretelui; 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
 raportul subțierii, care nu poate fi mai mare de 27; 

t  grosimea peretelui real; 

𝑒𝑘 excentricitate din efectul fluier, care este considerat egal pentru toți pereții din unități de zidărie din 

zidărie și blocuri de piatră, precum și pentru zidurile din alte unități de zidărie, unde zveltimea acestor ziduri 

nu este mai mare de 15 %: în alte cazuri, excentricitatea 𝑒𝑘 trebuie să fie determinată de: 

𝑒𝑘 = 0,002 𝜙∞

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
√𝑡𝑒𝑚 (2.15) 

𝜙  valoarea finală a coeficientului de fluaj în conformeitate cu tabelul 9. 

Calculul exact al factorului de reducere 𝜙𝑚 de la formulele [6.1] la [6.14] poate fi accelerat folosind 

tabelele din atașamentul 1 din acest manual. Coeficientul 𝜙𝑚 conform formulelor de mai sus este calculat 

aici pentru ambele valori 𝐾𝐸, care sunt recomandate de anexa națională a standardului, cu excepția cazului 

în care datele de testare sunt mai exacte. 
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Înălțimea efectivă a peretelui [stâlpiului] ℎ𝑒𝑓 se determină ținând cont de rigiditatea relativă a părții 

structurii conectate la perete și în ceea ce privește eficiența îmbinării pereți independenți [stâlpi]. 

Suporturile laterale laterale pot fi structuri de tavan montate pe perete, pereți transversali așezați 

corespunzător sau alte elemente portante cu elemente similare  cu care peretele este conectat. Dacă peretele 

transversal trebuie să funcționeze ca suport lateral, acesta trebuie să fie suficient de rigid pentru a avea o 

lungime de cel puțin 1/5 din înălțimea podelei și de cel puțin 0,3 ori grosimea efectivă a peretelui, dar de 

cel puțin 120 mm] . În același timp, ambii pereți trebuie să fie construiți dintr-un material cu proprietăți de 

deformare similare și trebuie să fie conectați corespunzător sau conectați de agrafe care au fost proiectate 

pe rulment și forțele de tracțiune pentru a se asigura că nu există fisuri între pereții rigidizați și rigidizați.                                                                                                                         

Proiectarea elementelor de zidărie nearmată 

i

t

h

 

Figura 10 Rezematul zidurilor (stâlpului) 

Înălțimea efectivă este determinată de relația: 

𝑒𝑓 = 𝜌𝑛ℎ (2.16) 

unde h este înălțimea de lumină deasupra podelei: 

𝜌𝑛 un coeficient în care indicele n = 2,3 sau 4 exprimă sprijinul marginii peretelui sau rigidizarea 

acestuia la cele două muchii [din cap și picior], pe cele trei muchii sau de-a lungul întregii circumferințe a 

peretelui. 

Coeficientul 𝜌𝑛  este determinat conform EN 1996-1-1 după cum urmează: 

Pereții (stâlpii) care sunt sprijiniți doar în cap și în picioare, fie prin tavane din beton armat, fie pe 

acoperișuri pe ambele părți, așezate la același nivel de un tavan din beton armat, care este așezat pe o parte 

și a cărui lungime este de cel puțin 2/3 din grosimea peretelui, dar nu mai puțin de 85 mm 𝜌2 = 0,75. Dacă 

excentricitatea sarcinii care acționează în capul stâlpilor susținuți este mai mare de 0,25 ori grosimea 

stâlpilor, 𝜌2 = 0,75. 

Pereții (stâlpii) care sunt susținuți în cap și picior vor fi un tavan din lemn, care este așezat pe o 

parte și a cărui lungime de plasare este de cel puțin 2/3 din grosimea peretelui (stâlpi), dar nu mai puțin de 

85 mm, .𝜌2 = 1,0. 

Cu toate acestea, pentru acoperișurile ușoare din lemn și oțel, este necesar să verificați dacă aceste 

structuri sunt suficient de rigide într-un plan orizontal și, prin urmare, pot oferi un sprijin fiabil pentru 

absorbția forțelor orizontale din peretele perimetrului (stâlpi). capete de perete (stâlpi), este necesar să 

creșteți în mod corespunzător înălțimea efectivă ℎ𝑐. 
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 Pentru clădiri cu mai multe tracțiuni  

𝜌2 = 1.25 

 De clădiri cu o singură aripă 

𝜌2 = 1.50 

 Dacă capul nu este sprijinit 

𝜌2 = 2.00 

Pentru pereții susținuți pe trei laturi folosim factorul  𝜌3pentru pereții susținuți pe patru laturi (în 

jurul circumferinței) folosim 𝜌4. Coeficienții au fost calculați din formulele standardului EN 1996-1-1 și 

sunt date în tabelul 11 pentru diferite raporturi de înălțimea peretelui h și lungimea peretelui L. 

Tabel 11 Factori  𝜌3 și 𝜌4. pentru calcularea înălțimii efective a peretelui care este susținută pe mai mult de două 

laturi ale perimetrului său 

ℎ/𝐿 
𝜌3 𝜌4 

𝜌1 = 1 𝜌2 = 0.75 𝜌1 = 1 𝜌2 = 0.75 

0.00 1.000 0.750 1.000 0.750 

0.25 0.993 0.747 0.941 0.725 

0.50 0.973 0.738 0.800 0.658 

0.75 0.941 0.725 0.640 0.570 

1.00 0.900 0.706 0.500 0.480 

1.15 0.872 0.693 0.431 0.430 

1.25 0.852 0.683 0.400 

1.50 0.800 0.658 0.333 

1.75 0.746 0.630 0.286 

2.00 0.692 0.600 0.250 

2.25 0.640 0.570 0.222 

2.50 0.590 0.539 0.200 

2.75 0.543 0.509 0.182 

3.00 0.500 0.480 0.167 

3.25 0.460 0.452 0.154 

3.50 0.424 0.425 0.143 

3.75 0.400 0.133 

4.00 0.375 0.125 

4.25 0.353 0.118 

4.50 0.333 0.111 

4.75 0.316 0.105 

5.00 0.300 0.100 

5.25 0.286 0.095 

5.50 0.273 0.091 

5.75 0.261 0.087 

6.00 0.250 0.083 
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Grosimea eficientă 𝑡𝑒𝑓 a peretelui unui monostrat, perete cu două straturi, perete cu un strat turnat, 

pentru o grilă și un perete cu cavitate din beton pretensionat este egală cu grosimea reală a peretelui t. 

L

h

ρ3

L

h

ρ4

 

Figura 11 Rezematul zidurilor de-a lungul a trei margini și în jurul perimetrului 

2
)

1)

4)

3
)

 

Figura 12 Peretele rigidizat de stâlpi 

1 - axa dintre a stâlpi, 2 - înălțimea secțiunii a pilonilor, 3 - grosimea peretelui, 4 – lățimea pilonului 

Grosimea eficientă a peretelui 𝑡𝑒𝑓 întărit de piliri este determinată după formula: 

𝑡𝑒𝑓=𝜌𝑡𝑡 (2.17) 

unde       𝑡𝑒𝑓  este grosimea peretelui eficient, 

               𝜌𝑡  coeficientul de rigiditate conform Tabelului 12, 

              𝑡     grosimea reală a peretelui. 

Tabel 12 Coeficient de rigiditate, 𝜌𝑡, pentru pereții rigidizați de stâlpi 

Raportul dintre distanța dintre 

stâlp și lățimea stâlpului 

raportul dintre înălțimea secțiunii transversale și grosimea reală a peretelui 

1 2 3 

6 1.0 1.4 2.0 

10 1.0 1.2 1.4 

20 1.0 1.0 1.0 

 Interpolarea liniară a valorilor din tabel este acceptabilă 

 

Pentru un perete de cavitate în care ambele straturi verticale sunt unite de cel puțin trei cleme de 

perete inoxidabile și proiectate static pe 𝑚2 (suprafață în secțiune transversală de cel puțin 300 mm2 / m2), 

grosimea efectivă a peretelui este determinată de: 

𝑡𝑒𝑓 = √𝑘𝑡𝑒𝑓𝑡1
3 + 𝑡2

33
 (2.18) 

unde   𝑡1𝑡2,  sunt grosimile reale ale peretelui sau grosimile efective determinate de conform relației 

(2.17),  

                 𝑡1 este grosimea stratului exterior sau descărcat, 
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                  𝑡2 este grosimea stratului de perete interior sau încărcat, 

                𝑘𝑡𝑒𝑓 este coeficientul determinat ca fracția modulului elastic 𝐸1 /   𝐸2  al straturilor  𝑡1și 𝑡2. 

t1 t2
 

Figura 13 Peretele cavității 

Dacă este încărcat un singur strat de perete al cavității, relația de mai sus poate fi utilizată cu 

condiția să fie utilizate suficiente catarame, astfel încât stratul încărcat să nu fie afectat în mod negativ de 

stratul neîncărcat. 

2.3 Pereți și stâlpi solicitați de încărcări concentrate 

Dacă se aplică o sarcină mare pe o suprafață mică de zidărie, de exemplu atunci când se așază o 

grindă laminată din oțel, există o concentrație mare de solicitare, ceea ce poate duce la depășirea capacității 

de rulare a secțiunii transversale în concentratul de presiune până la accident. 

h
c/

2

h
clefm

lefm

lefm

h

a1
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lefm
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Figura 14  

Acțiunea concentrată a elementelor de 

perete, desemnarea parametrului de calcul 

Vedere de sus a zonei încărcate, secțiunea 

sa verticală și constrângerile pentru forța 

de excentricitate 𝑁𝐸𝑑𝑐 
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Starea de fiabilitate pentru perete (stâlp) solicitata de sarcina de presiune concentrată: 

𝑁𝐸𝑑𝑐 ≤ 𝑁𝑅𝑑𝑐 (2.19) 

Capacitatea portantă 𝑁𝑅𝑑𝑐 în suprafața portantă sub sarcina concentrată poate depăși valoarea 𝐴𝑏, 

𝑓𝑑  numai pentru peretele (stâlpii) unităților de zidărie din primul grup deoarece se poate presupune că 

numai acest grup de elemente de zidărie crește sarcina conform Fig. 14. Un grad mai mare de perforație 

pentru elementele de zidărie din grupele 2,3 și 4 nu permite această extindere a sarcinii. Cu toate acestea, 

rezistența la rupere 𝑁𝑅𝑑𝑐  pentru elementele de perete din grupa 1 nu trebuie să depășească valoarea dată 

de: 

𝑁𝑅𝑑𝑐 = 𝛽𝐴𝑏𝑓𝑑 (2.20) 

unde                                           𝛽 = (1 + 0,2
𝑎𝑙

ℎ𝑐
) (1,5 − 1,1

𝐴𝑏

𝐴𝑒𝑓
) (2.21) 

 

Cu toate acestea, valoarea lui 𝛽 nu trebuie să fie mai mică de 1,0 și nici mai mare decât valoarea de: 

1.25 +
𝑎1

2ℎ𝑐
   ori  1.5 

unde β  este un factor de mărire a încărcărilor concentrate la pereți (stâlpi) din elemente de zidărie, 

𝑎1          distanța dintre marginea peretelui (stâlpului) și cea mai apropiată margine a podelei, 

ℎ𝑐          înălțimea peretelui (stâlpii) până la nivelul presiunii concentrate, 

𝐴𝑏          zona de depozitare, 

𝐴𝑒𝑓        suprafață de perete eficientă ,𝑙𝑒𝑓𝑚 (vezi Figura. 14), 

𝑙𝑒𝑓𝑖𝑛      lungime efectivă stabilită în secțiune transversală la înălțimea mijlocie a peretelui [stâlpi], 

𝑡             grosimea peretelui care trebuie determinată în ceea ce privește canelurile în îmbinări mai adânci      

de 5 mm, 

𝐴𝑏

𝐴𝑒𝑓
         nu poate depăși 0.45. 

Pentru zidurile realizate cu unități de zidărie din grupurile 2,3 și 4, forța de proiectare𝑁𝑅𝑑𝑐în 

suprafața portantă sub sarcina concentrată nu trebuie să depășească 𝐴𝑏 𝑓𝑑  . 

2.4 Proiectarea pereților solicitate de forfecare 

Pentru a verifica fiabilitatea secțiunii transversale de forfecare pentru pereții de forfecare care sunt 

folosiți pentru a înăbuși un obiect împotriva forțelor orizontale, este de obicei necesar în îmbinări orizontale 

(portante) din talpa peretelui și, eventual, în contact cu pereții de rigidizare transversali (flanșele). 

În terminologia introdusă de Eurocode 6, partea 1-1, cu un perete de rigidizare, pereții sunt 

perpendiculari față de ceilalți pereți, care asigură stabilitate împotriva flambajului: peretele care oferă 

rezistență la forțele orizontale se numește perete glisant, vezi Figura 15. În plus, este necesar să se verifice 

fiabilitatea secțiunii transversale a peretelui de forfecare în îmbinările orizontale ale rosturilor în cazul 

pereților subsolului încărcați cu presiunea laterală a solului de umplere, unde, din nou, verificăm de obicei 

secțiunea transversală din partea inferioară a peretelui. Pentru zidurile din zidărie nearmată încărcate lateral 

cu presiunea vântului, nu este de obicei necesar să se verifice fiabilitatea forfecării.  

Atunci când se evaluează stabilitatea unei clădiri împotriva forțelor orizontale, este necesar să se 

determine rigiditatea elastică a peretelui de forfecare, inclusiv a flanșelor. 
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Figura 15 Diagrame statistice ale forței de forfecare și a subsolului și luarea în considerare a formei de undă de 

tensiune după secțiune transversală 

Pentru un perete mai mare decât dubla lungime a lungimii sale, este posibil să se neglijeze influența 

deformărilor de forfecare și să se ia în considerare doar deformațiile de la îndoire. Flanșele sunt alcătuite 

din părți ale pereților transversali. Lățimea totală a flanșei este suma grosimii t a peretelui de forfecare vezi 

Figura 16. Lungimea acestor secțiuni adiacente este determinată a fi cea mai mică dintre următoarele valori:  

 ℎ𝑡𝑜𝑡/5 unde ℎ𝑡𝑜𝑡este înălțimea totală a peretelui glisant, 

 jumătate din distanța pereților de forfecare 𝑙𝑠 , dacă este legată de un perete transversal, 

 distanța peretelui de forfecare față de capătul peretelui transversal, 

 podea jumătate înălțime ușoară (h). 

Valoarea de proiectare a efectului forței de forfecare Din sarcină, valoarea rezistenței de proiectare 

a secțiunii transversale a peretelui de forfecare 𝑉𝑅𝑑nu trebuie să depășească: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 (2.22) 

unde      𝑉𝑅𝑑 = 𝑓𝑣𝑑𝑡𝑙𝑐               pentru perete forfecat,  (3.23) 

𝑉𝑅𝑑=𝑓𝑣𝑑
𝑏𝑙𝑐𝑝              pentru peretele subsolului, (3.24) 

 𝑉𝑅𝑑 = 0,5𝜎𝓈𝑏  𝑙𝑐       pentru perete montat pe izolație. (3.25) 

  

                𝑉𝐸𝑑  este forța de forfecare din sarcina externă proiectată, 

                𝑉𝐸𝑑 Cunoașterea forței de forfecare din sarcina externă proiectată, acționând în locația de 

depozitare a zidăriei pentru izolare, unde decide cu privire la fiabilitatea frecării dintre zidărie și 
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izolare, 

             𝑉𝑅𝑑 Rezistență la forfecare 𝑉𝑅𝑑 a secțiunii transversale a peretelui (stâlp), 

             𝑉𝑅𝑑 Capacitatea a secțiunii transversale, unde se decide fiabilitatea frecării dintre zidărie și izolare, 

               𝑓𝑣𝑑  sugerează valoarea rezistenței la forfecare a zidăriei, bazată pe presupunerea de încărcare 

vertical ele funcționează în secțiunea împinsă a secțiunii de perete și că secțiunea desenată a 

secțiunii de perete este ignorată, 

             t grosimea reală a peretelui, 

            b lățimea secțiunii transversale a peretelui, 

             𝑙𝑐 lungimea zonei peretelui comprimat, calculată presupunând că modelul de distribuție a presiunii 

este comprimat are forma unui triunghi și partea desenată a secțiunii transversale este exclusă din 

acțiune, 

          0,5 coeficient de frecare de zidărie după izolare, 

           𝜎𝑑  Valoarea medie a efortului de compresie proiectat care acționează perpendicular pe suprafața de  

forfecare. 

lst

1)

2)

3)

 

Figura 16 Lățimea flanșei peretelui de forfecare 

1 - Este cea mai mică valoare deℎ𝑡𝑜𝑡/5, 𝑙𝑠 2,h/2,6t  2 - Perete despărțitor 3 - Perete de forfecare 

2.5 Proiectarea pereților încărcați de sarcini laterale perpendiculare pe planul lor 

2.5.1 Prezentare generală a metodelor 

Metode disponibile pentru calculul pereților încărcați de sarcini perpendiculare pe planul lor. Pentru 

pereții subsolului încărcați cu presiune la pământ în repaus și pereți operativi în picioare liber încărcați cu 

presiune activă, putem folosi: 

a) Procedura general valabilă pentru verificarea fiabilității secțiunii transversale în termeni de rezistență la 

compresiune (vezi capitolul 2.2) și verificarea secțiunii transversale pentru rezistența la forfecare (vezi 

capitolul 2.4). Această procedură de calcul… cu toate acestea, poate avea succes numai dacă secțiunile 

transversale ale zidăriei evaluate sunt strânse suficient de presiunea verticală. 

b)Procedura aproximativă de verificare a fiabilității pentru cazurile selectate de pereți de subsol care 

îndeplinesc condițiile de limitare, adică metoda de verificare empirică. Această procedură aproximativă 

pentru verificarea fiabilității pereților subsolului este prezentată în capitolul 4. 

c) Verificarea secțiunii transversale pentru îndoire simplă pentru cazurile selectate de subsol și pereți de 

sprijin independenți a căror amenajare structurală respectă cerința că fiabilitatea structurală sau a obiectului 

nu este determinată prin defectarea îndoirii în îmbinările din zidărie, ci prin defectarea îndoirii în angrenaj. 

Verificarea fiabilității este prezentată mai jos, a se vedea relațiile [3.26] și [3.27]. 

Pentru pereții expuși la sarcini perpendiculare din vânt putem folosi: 

a) O metodă bazată pe presupunerea că un perete încărcat de presiune perpendiculară sau de aspirație a 
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vântului este depozitat pe perimetru pe 3 sau 4 laturi. Metoda de calcul este descrisă în detaliu ca metoda 

A de mai jos. 

b) O metodă bazată pe asumarea unei bolți a unui perete supus presiunii perpendiculare sau aspirației 

vântului. Efectul de bolta se presupune atât pe planurile orizontale cât și pe cele verticale, iar condiția de 

utilizare a acestei metode este, printre altele, să ofere suporturi fixe care nu alunecă atât pentru laturile 

verticale cât și pentru cele orizontale ale câmpului de perete. Metoda de calcul este descrisă în detaliu mai 

jos ca metoda B 

c) Verificarea secțiunii transversale pentru rezistența simplă la îndoire pentru cazurile de perete selectate a 

căror amenajare structurală necesită ca fiabilitatea structurală sau a obiectului să nu fie determinată de 

defecțiunea de îndoire a rosturilor de zidărie ale zidăriei, ci de defecțiunea de îndoire a pieselor dințate 

(atașate) Această procedură corespunde verificării fiabilității peretelui, în care înclinarea presupune doar 

de-a lungul laturilor verticale ale peretelui Calculul este prezentat mai jos, a se vedea relația [3.26] si [3.27]. 

Pereții peretelui stâlpului sunt solicitați printr-o simplă îndoire 

În funcție de diagramele statice și de sarcină ale peretelui, pereții portanți expuși la sarcina perpendiculară 

pe planul lor se pot rupe fie drept, de obicei in rosturile orizontale, fie în rosturile zimțate , care sunt de 

obicei verticale și perpendiculare pe îmbinări. 

La defecțiunea in imbinarile rosturilor   nu trebuie sa se ajungă prin realizarea rezistenței la îndoire a zidăriei 

𝑓𝑥𝑑𝑙 în cazurile în care defecțiunea la îndoire în imbinarile rosturilor  ar putea compromite stabilitatea 

obiectului sau a unei componente mai mari. Poate fi utilizat pentru pereți de zidărie nearmat, dacă fiecare 

îmbinare de perete este întotdeauna suficient de comprimată în plan, astfel încât efortul compresiv al 

proiectului este decisiv atunci când se verifică fiabilitatea secțiunii transversale a peretelui [vezi capitolul 

3.2]. 

Dacă îndoirea îmbinării tensionate este dințată (respinsă), adică perpendiculară pe articulația portantă, 

atunci această limitare nu se mai aplică și condiția de fiabilitate la limita rezistenței la îndoire este simplă: 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 (2.26) 

Momentul de încovoiere al proiectării capacității de rulare a secțiunii 𝑀𝑅𝑑 este calculat din relația: 

𝑀𝑅𝑑 ≤ 𝑓𝑥𝑑2𝑍 (2.27) 

unde    𝑓𝑥𝑑2 este rezistența la încovoiere a proiectării zidăriei la defectarea perpendicularei perpendiculare 

pe distanța articulației; 

Z  Modulul secțiunii  a secțiunii evaluate a secțiunii de perete vertical. 

Pereții zidăriei nearmate sunt solicitate de vânt perpendicular pe planul lor. 

La calcularea capacității portante a stresului peretelui perpendicular presiune sau de aspirație a 

vântului trebuie să ia în considerare condițiile de susținere pereților și continuitatea. La proiectarea 

suporturilor, se poate presupune că tensiunile din reacțiile de sprijin sunt distribuite uniform pe marginea 

peretelui. Dacă pereții de-a lungul marginii verticale sunt conectați la pereții de rigidizare sau dacă 

marginile orizontale sunt încărcate cu structuri de tavan din beton armat, continuitatea completă a pereților 

poate fi luată în considerare la aceste muchii. Marginea inferioară orizontală a peretelui așezat pe stratul de 

izolare a umidității ar trebui să fie considerată simplu susținută. Dacă peretele evaluat este conectat la 

margine de catarame cu o structură de rigidizare, este posibil să se introducă o prezumție de continuitate 

parțială de-a lungul acestei margini. 

Metoda A 

    Condiția necesară pentru utilizarea acestei metode de calcul este de a susține peretele care trebuie 

verificat de-a lungul perimetrului său, adică patru sau trei muchii. 
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Figura 17 Schema statică pentru metoda A și desemnarea momentelor de îndoire în perete 

Metoda utilizează interacțiunea a două direcții perpendiculare pentru a depăși sarcina, ținând cont 

de faptul că pereții pereților nu sunt izotropi. Li se oferă un raport de rezistență la îndoire ortogonală pentru 

defectarea orizontală și verticală, în funcție de elementele de perete și mortarul utilizate. Pentru o condiție 

cunoscută de fiabilitate: 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 (2.28) 

Acest fapt trebuie luat în considerare atunci când se calculează valoarea momentului de îndoire a 

proiectării 𝑀𝐸𝑑 de la sarcina vântului Valoarea momentului 𝑀𝐸𝑑pentru planul de avarie, care este 

perpendicular pe îmbinarea lagărului și are deja puterea 𝑓𝑥𝑘2  și momentul 𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑥𝑘2 Z, este determinată 

pe unitatea de înălțime a peretelui conform formulei: 

𝑀𝐸𝑑𝑥 ≤ 𝛼𝛾𝑄𝑤𝐾𝐿2 (2.29) 

Pentru planul de eșec care este paralel cu golurile de îmbinare și are deja puterea 𝑓𝑥𝑘𝑙 și momentul 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑥𝑘𝑙 Z, se determină pe unitatea de lungime a peretelui conform formulei: 

𝑀𝐸𝑑𝑦 ≤ 𝜇𝛼𝛾𝑄𝑤𝐾𝐿2 (2.30) 

         unde   𝛼   este coeficientul momentului de îndoire în funcție de valoarea u a marginii peretelui și 

raportul dintre înălțimea și lungimea peretelui, valoarea coeficientului a poate fi considerată conform 

tabelului 6.3: 

                  𝜇    pentru raportul de rezistență la flexie ortogonală: 𝑓𝑥𝑑1 / 𝑓𝑥𝑑2, 

                  𝛾𝑄   coeficientul fracției de fiabilitate ale sarcinii aleatorii, 

                 𝑤𝑘    Sarcina caracteristică a vântului per unitate de suprafață a peretelui, 

                   𝐿    Lungimea peretelui dintre suporturi. 

Dacă sarcina permanentă a designului vertical în perete este astfel încât să crească rezistența la flexie fxkl, 

se determină raportul de rezistență ortogonală pentru valoarea crescută 𝑓𝑥𝑘𝑙, calculat din: 

𝑓𝑥𝑘𝑡 = 𝑓𝑥𝑘𝑙 + 𝛾𝑀𝜎𝓈 (2.31) 

          unde     𝑓𝑥𝑘𝑡   este rezistența caracteristică la îndoire a zidăriei corespunzătoare planului de avarie 

paralel cu îmbinările: 

-Efectul tagului vertical   la 

comanda  

-momente de 𝑀𝐸𝑑𝑦, care provoacă o 

încălcare a secțiunii transversale a 

peretelui într-un plan paralel cu 

îmbinările articulare 

-momente 𝑀𝐸𝑑𝑥, care provoacă o 

rupere în secțiunea transversală a 

peretelui în plan perpendicular pe 

îmbinările articulației 
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                        𝛾𝑀   Factorul de fiabilitate al pieselor YM: 

                       𝜎𝑑     Sarcini verticale Qd din sarcina permanentă a proiectării, care acționează în secțiunea 

transversală a peretelui în cauză și nu trebuie considerate mai mari de 0,2𝑓𝑑. 

Coeficientul momentului de îndoire a piesei de rezervă cu stratul rezistent la umiditate poate fi 

considerat a fi același cu marginea, dar lovirea pereților trebuie să fie continuă, dar numai cu presupunerea 

că pe îmbinarea cu izolarea izolatoare este egală sau mai mare decât tensiunea la tracțiune verticală din 

sarcina vântului proiectată. Găurile din pereți nu sunt de obicei prehlizet. Găurile de pereți au un efect 

asupra capacității peretelui, găurile mari trebuie să aibă o construcție suficient de rigidă de grinzi din lemn 

sau metal, care sunt instalate în zidărie înlocuiesc interacțiunea cu zidăria capacitatea de rulare a zidăriei 

originale în deschidere. 

Metoda B 

Metoda se bazează pe presupunerea de boltire a peretelui dintre suporturi. . Rezistența la proiectare 

a peretelui este dată de rezistența suportului bolții  Presupunerea bolții poate fi considerată fie pe orizontală, 

fie pe verticală în direcția condiției ca panta peretelui să nu fie mai mare de 20. 

Calculul se bazează pe asumarea unui arc cu trei articulații a cărui grosime la vârf și suport este de 

0,1 ori grosimea peretelui (vezi Figura 18). Este evident că chiar și o mică modificare a lungimii peretelui 

ca boltă, de exemplu prin zidărie în contracție sau prin deplasarea suportului, poate reduce semnificativ 

capacitatea de boltă a bolții Prin urmare, trebuie să se asigure că zidăria este alcătuită din elemente de 

zidărie care nu se pot micșora când obiectul este folosit și că suporturile bolții sunt suficient de rigide și nu 

alunecă. 

t ty

t/
1
0

t/
1
0

L

z

wd
 

Figura 18 Diagrama statică și de sarcină pentru metoda B în bolta orizontală a peretelui 

Arcadele din boltă sunt calculate din relația:  

𝑧 = 0,9 𝑡 − 𝑦 (2.32) 

unde   𝑡   este grosimea peretelui; 

  𝑦  Sarcină perpendiculară datorită încărcării perpendiculare: Pentru bolțile cu raport lungime / 

grosime egală sau mai mare de 25, se poate presupune că b 𝑦 este egală cu zero. 

Forța de compresie orizontală (verticală) pentru unitatea de înălțime a peretelui poate fi determinată din: 

𝑛𝑑 = 1.5𝑓ℎ𝑑
𝑡

10
;       (𝑛𝐷 = 1.5𝑓ℎ𝑑

𝑡

10
) (2.33) 

      (3.33) 

Dacă bolțile laterale ale bolții sunt neglijabile, ceea ce poate fi luat în considerare pentru L / t ≤ 25, 

capacitatea de rulare propusă 𝑞𝑙𝑎𝑡,𝑑, d la sarcina normală a vântului este determinată de următoarea relație: 

𝑞𝑙𝑎𝑡,𝑑 = 𝑓ℎ𝑑 (
𝑡2

𝐿
) ;         𝑞𝑙𝑎𝑡,𝑑 = 𝑓𝑑 (

𝑡2

ℎ
) (2.34) 

unde 𝑞𝑙𝑎𝑡,𝑑   este rezistența de proiectare a peretelui, considerată ca bolta la încărcătură perpendiculară a 

vântului, pe unitatea de suprafață a peretelui, 
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 𝑓ℎ𝑑(𝑓𝑑)  propune rezistența la tracțiune a zidăriei determinată pentru direcția orizontală (verticală) 

de aplicare a presiunii paralelă cu îmbinările (perpendicular pe îmbinări), 

 𝑡 grosimea peretelui, 

𝐿(ℎ) lungimea peretelui. 

Condiții de fiabilitate: 

𝑀𝐸𝑑 =
1

8
𝑤𝑑𝐿2  sau (

1

8
𝑤𝑑ℎ2) ≤ 𝑀𝑅𝑑 = 𝑛𝑑𝑧 (2.35) 

 

sau sub forma:    

𝑤𝑑 ≤ 𝑞𝑙𝑎𝑡,𝑑 (2.36) 

unde 𝑤𝑑 este sarcina eoliană perpendiculară pe unitatea de perete. 

2.6 Proiectare cu privire la modificările de volum și dimensiunile limită ale zidăriei 

 Îmbinările de expansiune verticală și orizontală sunt proiectate pentru a preveni tulburările de 

zidărie din cauza modificărilor de volum cauzate de variațiile de temperatură și umiditate, fluaj și bandaj 

(din cauza gradienților de temperatură sau umiditate în direcția grosimii peretelui) și a stresului și 

încărcăturilor de tracțiune. Dacă îmbinările de dilatație nu sunt determinate prin calcul, se pot utiliza valorile 

aproximative ale distanțelor orizontale maxime admise între îmbinările de dilatație verticală pentru peretele 

cu un singur strat din blocurile de zidărie din grupul 1, , blocuri de piatră din cărămizi var-nisip conform 

EN 1996-1-1, care sunt enumerate în tabelul 13. 

Tabel 13 Valori aproximative ale distanțelor maxime admise (m) între îmbinările de dilatație din clădiri cu pereți 

cu un singur strat 

Tipul zidăriei 

Cea mai mare distanță orizontală admisă între îmbinările de expansiune 

pentru zidărie cu rezistență MPa 

15; 10 ; 5 2.5; 1.0 0.4 

Realizate din elemente de zidărie 

trasă din grupa 1, cărămizi 

furniruite, blocuri de piatră 
40 50 75 

Blocuri beton aerat - 25 30 

Cele mai mari distanțe orizontale admise între îmbinările de expansiune pentru pereții din zidăriei 

din beton și blocuri de beton aerat depind de dimensiunea și timpul de contracție a betonului și blocurilor 

de beton aerat. Dacă peretele structurii este legat de construcția unui alt material pentru care sunt setate alte 

îmbinări limită ale îmbinărilor de dilatație, valorile inferioare sunt întotdeauna valabile. Îmbinările de 

dilatatie trebuie să fie proiectate și în zonele de contact dintre două părți ale clădirilor cu saloane diferite si 

r la cele două puncte de contact cu pereții cu deformări verticale diferite de-a lungul timpului, deoarece 

sunt realizate din diferite elemente de zidărie și altele asemenea. 

Cele mai mari distanțe orizontale admise între îmbinările de dilatatie din stratul exterior al pereților 

stratificați, din căptușeală etc. sunt determinate pe baza cercetărilor  speciale, datorită proprietăților tipului 

de zidărie folosită, metoda de conectare a stratului exterior la peretele interior (structura de sprijin) și la 

poziția stratului în raport cu punctele cardinale. 

Tabel 14 Distanțele orizontale maxime recomandate 𝑙𝑑𝑖𝑙  în m între îmbinările de dilatatie verticală în pereții 

exteriori nearmați care nu poartă sarcină 

Stratul peretelui exterior 
Distanță 𝑙𝑑𝑖𝑙  într-o direcție orientată spre exterior 

Nord, [m] Est, [m] Sud, [m] Vest, [m] 

de elemente de zidărie  arse și blocuri de piatră 12 10 9 8 

Din caramizi nisip-var 8 7 6 5 

Din beton si blocuri beton aerat 6 5 4.5 4 

Dacă rezultatele cercetărilor speciale nu sunt disponibile, cele mai mari distanțe orizontale 

recomandate ale îmbinărilor de expansiune din straturile exterioare trebuie luate în considerare în 
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conformitate cu tabelul 14. 

Împărțirea pereților exteriori care nu poartă sarcini pe imbinarile de dilatatie orizontală este de 

obicei limitată de înălțimea a două etaje. Îmbinările de dilatatie orizontală sunt plasate la nivelul structurilor 

de tavan Determinarea înălțimii îmbinărilor de dilatare depinde de materialele utilizate și de dispunerea 

peretelui exterior fara sarcina și de poziția și dimensiunea relativă a deschiderii în perete. 

La proiectarea secțiunilor de extindere a clădirii trebuie să se țină seama de rigiditatea spațială a 

acestora. Îmbinarea de construcție este întreruptă de articulația de construcție și fiecare secțiune de dilatare 

este, prin urmare, rezolvată separat în ceea ce privește rigiditatea spațială a clădirii și sunt proiectate 

măsurile structurale necesare, a se vedea exemplele din Figura19 

a) b)

 

Figura 19 Armarea zidului clădirii în articulația de expansiune  

a) – o acoperire de armare b) – un perete de rigidizare 

Mărimea îmbinărilor de expansiune în termeni de decontare diferențială este dată de modelul de 

decontare [uniform x inegal] și de valoarea finală a acestuia. La proiectarea structurii, este necesar să se ia 

în considerare nu numai diferența posibilă a scăderii verticale a îmbinărilor de expansiune, ci și posibila 

înclinare a acestora, vezi Figura 20. Aceste probleme ar trebui rezolvate mai ales în zonele expuse 

subminării. 

Scăderi divergente ale 

îmbinărilor de expansiune

Lățimea rezultată a 

îmbinărilor de dilatare 

rezultată din scăderea 

îmbibărilor de expansiune  

Figura 20 

Influența diferitelor așezări și înclinarea îmbinărilor de 

expansiune asupra lățimii rezultate a îmbinării de 

expansiune 

 

Grosimea 

stratului de chit

Grosimea 

stratului de 

etanșare

chit

cordon separare

umpleți îmbinările

 

Figura 21 

Secțiune orizontală prin îmbinare de expansiune vertical 
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Cerințe pentru articulațiile de expansiune mastică: 

 pentru a muta o parte din structură în direcția și dimensiunea corespunzătoare (vertical, orizontal 

sau în ambele direcții); 

 Rezistență minimă la cluster la această mișcare: lățimea rosturilor de expansiune verticală și 

orizontală pentru a permite cele mai mari modificări de volum preconizate ale elementelor de 

perete adiacente: dacă se vor opri îmbinările de expansiune, acestea vor fi oprite cu material ușor 

comprimabil; 

 asigurați o etanșare suficientă și capacitatea de izolare fonică și fonică; 

 rebuie să fie suficient de durabil; 

 umpluturile și rosturile îmbinărilor de expansiune trebuie specificate ținând cont de acțiunea de 

perete necesară, de proprietățile materialelor utilizate și de modificările de volum preconizate; 

 distanța dintre umplerea suprafeței și îmbinarea îmbinării trebuie să permită găsirea grosimii găsite 

a materialului de etanșare: grosimea stratului de etanșare 1/2 la 2  trebuie să fie determinată 

conform recomandărilor producătorului: în funcție de tipul de etanșant: grosimea mai mică de 10 

mm nu este recomandată. 

2.6.1 Limitarea raporturilor de înălțime și lungime / grosime a peretelui în ceea ce privește   

utilitatea 

Atunci când proiectați așa-numitele părți care nu poartă sarcini ale clădirilor, de exemplu, pereții 

despărțitori pentru hale, pereții despărțitori mari etc. .Deseori proiectantul este obligat să-și determine 

dimensiunile fără posibilitatea verificării statice în starea limită finală În acest caz, poate fi un bun ghid în 

propunerea prevederilor standardului (atașamentul F) privind înălțimile de perete limită și raporturile de 

grosime lungime-perete din punct de vedere al aplicabilității . Dimensiunile pereților nu trebuie să 

depășească limitele date în conformitate cu condițiile de susținere a marginii pereților din Figura 22, 23 și 

24, unde h este înălțimea peretelui, L este lungimea peretelui, iar t este grosimea peretelui. Suportul legat 

în toate cele trei cazuri pe tipare nu este alunecător pentru a se potrivi pur și simplu Dacă pereții sunt 

sprijiniți glisant de-a lungul marginii superioare, nu de-a lungul marginilor verticale, înălțimile lor ușoare 

nu trebuie să depășească 30 t. Grosimea peretelui sau a unui singur strat al peretelui [cavitate] nu trebuie să 

fie mai mică de 100 mm. 
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Figura 22 Limitele înălțimii și raporturilor limită de lungime / grosime a peretelui de susținere glisantă de patru 

muchii 
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Figura 23 Limitele înălțimii și raporturilor limită de lungime / grosime a peretelui de susținere glisantă de-a lungul 

marginii inferioare, superioare și a unuia vertical 
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Figura 24 Limitarea înălțimii și limitarea raporturilor  grosimii peretelui fix 
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3. Metode simplificate de proiectare a elementelor și structurilor de 

zidărie nearmată 

3.1 Introducere 

Proiectarea structurilor de zidărie se află acum la Eurocode 6. Standardul EN 1996-1-1 este baza 

pentru calcule precise și detaliate ale elementelor de zidărie nearmată și armate, este ocupat în mare măsură, 

iar procedurile pentru verificarea fiabilității menționate mai sus pot fi deseori consumatoare de timp. 

Motivul principal al solicitării de timp este, în special, conceptul de proiectare, bazat pe necesitatea de a 

verifica fiabilitatea, construcția sau elementul portant pentru combinații multiple de sarcină. Pe baza 

experienței de lungă durată a inginerilor de construcții germani și olandezi, care au utilizat construcții 

simplificate pentru construcții la scară mai mică, adesea doar date de proiectare pe bază de tabel, EN 1996-

3 a fost introdus în sistemul standard Eurocode 6, care poate accelera procesul de proiectarea  considerabil 

.Principiul de bază în elaborarea standardului a fost acela că crearea procedurilor de proiectare simplificate 

s-a bazat pe proceduri precise de calcul conform EN 1996-1-1. Verificarea fiabilității conform se realizează 

în starea limită finală. Pentru încărcările EN 1991-2,4,5,6 se aplică, coeficientul de fiabilitate este considerat 

conform EN 1990-1, cu toate acestea combinația de sarcină este simplificată. 

Tabel 15 Factorul de sarcină parțială pentru membrii portanți la limita  finală 

Aplicarea încărcării Încărcare permanentă Încarcare variabilă 

Favorabil 1.0 0 

Nefavorabil 1.35 1.5 

 

Pentru factorul de fiabilitate al materialului, sunt aplicabile dispozițiile standardului EN 1996-1-1, 

a se vedea tabelul 10. Dispozițiile standardului EN 1996-1-1 privind materialul [elemente de zidărie, mortar 

și zidărie sunt valabile și pentru standardul EN 1996-3.Folosind aceste relații, rezistențele caracteristice ale 

zidăriei pot fi determinate chiar și cu un calcul simplificat, dar standardul EN 1996-3 din atașamentul D 

ocupă evaluarea formulelor de calcul ale puterii cele mai utilizate în Europa și rezultă că valorile de 

rezistență suficient de conservatoare sunt rezumate în tabelele de mai jos. În plus, fiecare anexă națională 

la standardul EN 1996-3 poate conține în continuare valori de rezistență pentru zidărie care se conformează 

practicii și experienței naționale. 

La proiectarea elementelor de perete, se verifică că, în starea limită finală, valoarea de proiectare a 

factorului de sarcină E s nu depășește valoarea de rezistență de proiectare 𝑅𝑑 , adică că: 

𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑 (4.1) 

Valorile de proiectare pot fi forțe normale, forțe de forfecare sau momente. 

3.2 Verificarea simplificată a rezistenței la compresiune a pereților (stâlp) 

3.2.1Condiții generale pentru utilizarea unui calcul simplificat al pereților încărcați vertical 

În general, calculul simplificat al zidurilor încărcate vertical este ales pentru a se potrivi cu 

majoritatea clădirilor din zidărie din Europa. Când se utilizează calculul simplificat, trebuie îndeplinite 

următoarele condiții: 

 Înălțimea clădirii peste nivelul terenului nu trebuie să depășească toate ℎ𝑚 În timp ce pentru 

ℎ𝑚 sunt propuse trei clase: 20 m / 16 m / 12m . Înălțimea marginală aplicabilă poate fi găsită în 

anexa națională (cu toate acestea, nu este listată în anexa națională cehă). 

 Înălțimea ușoară a podelei nu trebuie să depășească 3,2 m, în timp ce parterul clădirii de cel puțin 

7 m înălțime poate avea o înălțime limpede de până la 4 m. 

 Distanța tavanului pe pereți nu trebuie să depășească 7 m. 

 Lungimea structurii stresate plasată pe pereți nu trebuie să depășească 7 m, cu excepția structurilor 

ușoare sub tensiune (de exemplu, armături din lemn sau din oțel), a căror întindere nu trebuie să 
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depășească 14 m. 

 Valoarea caracteristică a încărcăturii de utilizare a tavanului nu trebuie să depășească 5 kN/m2. 

 Pereții sunt laterali (perpendicular pe orizontală cu planurile lor) susținuți pe fiecare etaj de 

construcția tavanului sau a acoperișului sau de alte mijloace adecvate, de ex. îndoaie o coroană cu 

rigiditate suficientă. 

 Valoarea finală a coeficientului de fluaj al zidăriei nu este mai mare de 2,0. 

 Grosimea și rezistența la compresiune a zidului de zidărie este aceeași pe toate etajele, în caz 

contrar, pereții trebuie verificați separat pe toate etajele. 

Anexa A la Standard EN 1966-3 oferă un calcul și mai simplu al pereților încărcați vertical de clădirile 

cu cel mult trei etaje de la suprafață. 

3.2.2 Condiții suplimentare pentru pereții de perete ca suporturi ale capătului final 

În simplificarea calculului pereților încărcați vertical (verificarea presiunii) în conformitate cu 

condițiile generale de mai sus, nu se iau în considerare sarcina vântului și sarcina variabilă a plafonului 

(sarcină alternativă sau variabilă). Aceste efecte sunt incluse în evaluare prin respectarea altor condiții 

restrictive pentru pereții pe care sunt așezate capetele plafonului (de exemplu, pereți perimetrali). Nu este 

necesar să respectați aceste condiții suplimentare pentru pereții care formează suporturile interne ale 

construcției tavanului. 

3.2.3 Limitarea intervalului de tavan 

Pentru pereții care acționează ca plafon cu capăt final, calculul poate fi simplificat, cu condiția 

respectării următoarelor condiții suplimentare pentru marja plafonului: 

𝑙𝑓 ≤ 7𝑚   dacă   𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑘𝑡𝑏𝑓𝑑 (4.2a) 

Sau mai puțin din valorile conform (4.2b) și (4.2c).  

𝑙𝑓 ≤ 4,5 + 10 𝑡  și   𝑙𝑓 ≤ 7 𝑚 (4.2b) 

 pentru      𝑓𝑑 > 2,5𝑀𝑃𝑎 

𝑙𝑓 ≤ 4,5 + 10𝑡  si 𝑙𝑓 ≤ 6𝑚 (4.2c) 

 pentru      𝑓𝑑 ≤ 2,5𝑀𝑃𝑎 

Unde  𝑁𝐸𝑑 este valoarea sugerată a forței normale la etajul cel mai jos, unde a provocat cel mai favorabil 

efect: 

 𝑡 grosimea peretelui, 

 𝑏 lungimea peretelui la care se aplică forța normală, 

 𝑓𝑑 valoarea de proiectare 𝑓𝑑 a rezistenței la compresie a zidăriei, 

 𝑘 =  0.2 pentru elementele de perete din grupa 1, 

     𝑘 =  0.1 pentru elementele de zidărie din grupa 2,3 sau 4. 

Calculând condițiile (4.2b) și (4.2c), se obțin valorile plafoanelor admise din tabelul 16. 

Tabel 16 Prag de plafon admis pentru îngrijirea pereților se acordă ca suport la capacitatea finală 

𝑡 [𝑚𝑚] 115 175 240 300 365 

𝑡𝑓 [𝑚] 5.65 6.25 6.90 7.00 7.00 

 

NOTĂ: 

Pentru pereții cu 𝑓𝑑 − 2.5 𝑀𝑃𝑎, 𝑙𝑓 poate să nu depășească 6 m. 
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3.2.4 Grosimea minimă necesară  a peretelui  

Pereții care acționează ca suporturi laterale pentru tavane sau structuri stresate și sunt supuse unor sarcini 

de vânt, este permisă propunerea unei metode simplificate numai dacă: 

𝑡 ≥
𝑐1𝑞𝐸𝑤𝑑𝑏ℎ2

𝑁𝐸𝑑
+ 𝑐2ℎ (4.3) 

unde    𝑁𝐸𝑑 este valoarea de ruptură a forței normale din peretele în podea legată de podeaua care a produs 

efectul cel mai favorabil (aici valoarea minimă): 

𝑡 grosimea peretelui, 

𝑏 lungimea peretelui la care se aplică forța normală, 

𝑄𝑣𝑑 Ewd sugerează încărcarea vântului pe unitatea de suprafață, 

𝐶1𝐶2Coeficientul determinat conform tabelului 17 în funcție de valoarea sarcinii verticale relative 

𝛼 =
𝑁𝐸𝑑

𝑡𝑏𝑓𝑑
, 

𝑓𝑑 valoarea de proiectare a rezistenței la compresiune a zidăriei. 

Respectarea condiției (4.3) asigură că, cu o sarcină de vânt orizontală perpendiculară pe suprafața 

peretelui, se aplică o sarcină suficientă pe capul de perete, astfel încât peretele să poată rezista la sarcina 

orizontală a vântului. 

Tabel 17 Factorii 𝑐1 și 𝑐2 

𝛼 𝑐1 𝑐2 

0.05 0.12 0.017 

0.10 0.13 0.019 

0.20 0.14 0.022 

0.30 0.15 0.025 

0.50 0.23 0.031 

Metode simplificate de proiectare a elementelor și structurilor de zidărie neforțate 

3.2.5 Condiția de bază a fiabilității pentru verificarea rezistenței la compresiune a pereților 

(stâlp) 

În conformitate cu ecuația (4.1), trebuie să se arate că efectul încărcării este mai mic decât 

capacitatea de rulare a membrului. 

Valabil:   

𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑅𝑑 (4.4) 

unde 𝑁𝐸𝑑 este valoarea de proiectare a forței normale din sarcină, 

       𝑁𝑅𝑑  sugerează rezistența unui perete comprimat cu un singur strat. 

3.2.6 Rezistența proiectării la compresie 

        Valoarea de proiectare a capacității portantului este determinată în funcție de relația: 

𝑁𝑅𝑑 = 𝜙𝑎𝑓𝑑  (4.5) 

 unde   𝜙𝑠este coeficientul de reducere care exprimă efectul rigidității peretelui și excentricității 

sarcinii și determinat conform formulelor (4.7a), (4,7b) sau (4,7c): 

𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑀
  rezistența la compresiune a zidăriei, 

𝑓𝑘  rezistența la compresiune caracteristică a zidăriei, 

𝛾𝑀 factorul parțial de fiabilitate a zidăriei, 

         𝐴    zona de secțiune încărcată a peretelui (stâlpi). 

Pentru clădirile cu maximum trei etaje, determinarea rezistenței de proiectare poate fi simplificată 
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suplimentar în funcție de relația: 

𝑁𝑅𝑑 = 𝑐𝐴𝐴𝑓𝑑 (4.6) 

unde   𝑐𝐴 = 0.50 pentru zveltete ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓 ≤ 18       

            𝑐𝐴 = 0.36    pentru zveltețe 18 < ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓 ≤ 21; 

3.2.7 Factorul de reducere 

Reducerea coeficientului în calcul simplificat, se determină a fi cea mai mică dintre valorile 

obținute pentru ecuația (4.7a), (4.7b) și (4.7c). Factorul de scalare ia în considerare influența structurii, 

inclusiv excentricitatea cauzată de rotirea plafonului, influența excentricității aleatorii ℎ𝑒𝑓/ 450 și efectul 

de fluaj când se ia în considerare coeficientul de fluaj final 𝜙 = 2,0. 

Influența tijei trebuie inclusă în calcul folosind relația: 

𝜙𝑠 = 0.85 − 0.0011 (
ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓

)

2

 (4.7a) 

Pentru pereții care acționează ca suport al capacului final, factorul de scalare este determinat în funcție de: 

𝜙𝑠 = 1,3 −
𝑙𝑡,𝑒𝑓

8
≤ 0,85 (4.7b) 

Pentru pereții de la ultimul etaj care susțin ultimul tavan (plăci de efort): 

𝜙𝑠 = 0,5 (4.7c) 

În formulele (4.7a), (4.b) și (4.c):  

ℎ𝑒𝑓 înălțimea efectivă a peretelui (stâlpi), 

𝑡𝑒𝑓 grosimea peretelui (stâlpii), în general e valabil, ca 𝑡𝑓=t, 

𝑙𝑓,𝑒𝑓 întindere efectivă a tavanului (perpendicular pe perete), 

𝑙𝑓,𝑒𝑓 = 𝑙𝑓acționând ca un grindă simplu subliniat unidirecțional, 

𝑙𝑓,𝑒𝑓 = 0,7𝑙𝑓acționând ca un grindă continuu tensionat unidirecțional, 

𝑙𝑓,𝑒𝑓 = 0,7𝑙𝑓acționând ca un grindă simplu tensionat bidirecțional, 

𝑙𝑓,𝑒𝑓 = 0,5𝑙𝑓acționând ca un grindă continuu tensionat bidirecțional. 

Când se utilizează un plafon care acționează ca un grindă continuu tensionat bidirecțional, 

întinderea câmpului de tavan paralel cu peretele poate fi cel mult la două distanțe ale întinderii tavanului 

𝑙𝑓. 

3.2.8 Înălțimea efectivă a peretelui (stâlpi) 

Înălțimea efectivă ℎ𝑒𝑓 a peretelui (stâlpii) este determinată ca în calculul exact conform (8), ținând cont de 

rigiditatea relativă a părților structurii legate de perete și în ceea ce privește eficiența îmbinării: 

ℎ𝑒𝑓 = 𝑝𝑛ℎ (4.8) 

 

unde h  este podeaua înaltă ușoară: 

       𝜌𝑛 un coeficient în care indicele n = 2,3 sau 4 exprimă sprijinul marginii peretelui sau rigidizarea 

acestuia la două muchii (cap și picior), la trei muchii sau de-a lungul întregii circumferințe a peretelui. 

Coeficientul 𝜌2 exprimând suportul de perete doar în cap și în picior este determinat în același mod 

ca și în calculul exact al capitolului 3.2. Pentru pereții susținuți pe cele trei sau patru laturi ale perimetrului 

său, calculul conform (14) este simplificat. 

Pentru pereți susținuți pe trei laturi, adică în cap, picior și de-a lungul uneia dintre laturile verticale: 

𝑝3=1,5𝐿/ℎ≤0,75  pentru pereții care sunt sprijiniți în cap și în picior, astfel încât să nu fie înclinați și 
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deplasați și să nu acționeze ca un suport al capacului de capăt, 

                       ≤ 1,00   pentru alte cazuri: 

unde 𝐿 este distanța dintre marginile verticale ale peretelui (sprijinită de la marginea nesprijinita), 

𝐻  podea cu lumină mare. 

Pentru ziduri sprijinite pe patru laturi: 

𝑝4 = 𝐿/2ℎ ≤ 0,75 pentru pereții care sunt sprijiniți în cap și în călcâie, astfel încât pivotarea și deplasarea 

să fie prevenite și peretele să nu funcționeze ca un suport al capacului de capăt, 

                              ≤ 1,00 pentru alte cazuri: 

unde   𝐿 este distanța dintre marginile verticale ale peretelui (lungimea peretelui), 

           𝐻  podea cu lumină înaltă. 

3.2.9 Stabilitatea peretelui (piloni) 

Tămâița maximă admisă pentru perete sau stâlp este aceeași ca în (8) și .ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓 = 27  Doar un 

calcul simplificat pentru clădirile cu maximum trei etaje este cel maxim admisibil pentru perete sau pilon 

până la ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓 = 21. 

3.3 Verificarea simplificată a rezistenței la forfecare a peretelui 

În starea limită finală, ca în EN 1996-1-1, valoarea de proiectare a forței de forfecare 𝑉𝐸𝑑trebuie să 

fie mai mică decât valoarea de proiectare a rezistenței la forfecare 𝑉𝑅𝑑 

 𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 (4.9) 

Similar cu calculul rezistenței la forfecare conform EN 1996-1-1, peretele de forfecare trebuie 

aplicat atunci când forța de forfecare este aplicată pe direcția peretelui (în planul peretelui), iar peretele 

subsolului trebuie aplicat perpendicular pe planul peretelui vezi Figura 25 . 

Pentru valoarea de proiectare a rezistenței la forfecare a peretelui de forfecare pe suprafața A = Tl se aplică 

următoarele: 

𝑉𝑅𝑑 = 𝑐𝑣 (
𝐿

2
− 𝑒𝐸𝑑) 𝑡𝑓𝑣𝑑𝑜 + 0.4

𝑁𝐸𝑑

𝛾𝑀
≤ 3 (

𝐿

2
− 𝑒𝐸𝑑) 𝑡𝑓𝑣𝑑𝑢 (4.10a) 

Pentru valoarea de proiectare a rezistenței la forfecare a peretelui subsolului de pe suprafața A = bt se aplică 

următoarele: 

𝑉𝑅𝑑 = 𝑐𝑣 (
𝑡

2
− 𝑒𝐸𝑑) 𝑏𝑓𝑣𝑑𝑜 + 0.4

𝑁𝐸𝑑

𝛾𝑀
≤ 3 (

𝑡

2
− 𝑒𝐸𝑑) 𝑏𝑓𝑣𝑑𝑢 (4.10b) 

 

unde 𝑐𝑣 = 3 pentru zidărie cu îmbinări umplute, 

  =  1.5 pentru zidărie cu îmbinări neumplute, 

 𝐿 lungime perete, 

 𝑡 grosimea peretelui, 

 𝑏 lățimea secțiunii peretelui subsolului, 

 𝑒𝐸𝑑 =
𝑀𝐸𝑑

𝑁𝐸𝑑
   dar nu mai puțin de L / 6 pentru peretele de forfecare și nu mai puțin de t / 6 pentru peretele 

subsolului, 

𝑀𝐸𝑑valoarea de proiectare a momentului de îndoire în secțiunea transversală, 

𝑁𝐸𝑑valoarea de proiectare a forței normale în secțiunea transversală luată în considerare, 

𝑓𝑣𝑑𝑜 valoarea de proiectare a rezistenței la forfecare inițială a zidăriei la efort normal, 
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În presiune  𝜎 = 0(efort normal 𝜎  perpendicular pe planul de forfecare), 𝑓𝑣𝑑𝑜 =
𝑓𝑣𝑘𝑜

𝛾𝑀
, 

𝑓𝑣𝑑𝑢. Valoarea maximă (limită) a rezistenței la forfecare a proiectării 𝑓𝑣𝑑 

A se vedea tabelul 6 pentru valori caracteristice. Utilizarea (4.10a) sau (4.10b) este legată de 

îndeplinirea unui număr de presupuneri cu privire la umplerea chitului. 

 Pentru îmbinare cu mortar trebuie utilizat mortar normal, mortar ușor sau articulație subțire 

conform (8). 

 Îmbinările de umplere trebuie complet umplute cu mortar. Dispozițiile de la (8) se aplică grosimii 

rosturilor și golurilor. 

 Grosimea rosturilor la utilizarea mortarului cu pat subțire este de 0,5 până la 3 mm. 

În plus, valoarea forței normale pentru pereții de forfecare nu trebuie să depășească: 

𝑁𝐸𝑑 = 0,5𝑡𝐿𝑓𝑑 (4.11a) 

Iar pentru pereții subsolului valoarea: 

𝑁𝐸𝑑 = 0,5𝑏𝑡𝑓𝑑 (4.11b) 

 

3.4 Verificarea simplificată a fiabilității peretelui sub încărcări concentrate 

Creșterea tensiunii compresive sub sarcina concentrată este permisă, ca și în cazul EN 1996-1-1, 

numai cu zidăria din elementele de zidărie din grupa 1. Pentru zidăriile din elemente de zidărie din grupele 

2,3 și 4, tensiunea din suprafața de contact 𝐴𝑏 de sub sarcina 𝑁𝐸𝑑 nu trebuie să depășească rezistența la 

compresie a proiectului. 

Când folosiți unități de zidărie din grupa 1, o tensiune compresivă crescută sub sarcină este permisă 

numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

 Zona sub sarcină trebuie să depășească suprafața secțiunii transversale a peretelui și valoarea 2t2  

 Excentricitatea sarcinii de acțiune nu trebuie să fie mai mare de t / 4 (vezi Fig. 14). 

 Rezistența peretelui la o podea de jumătate de înălțime trebuie verificată prin calcul conform EN 

117-2 cu extinderea sarcinii la un unghi de 60 (a se vedea Figura 14) 

a1

h
c

NEd

 

Figura 25 Sarcina concentrată și semnificația semnelor a1 și ℎ𝑐 

Valoarea de proiectare a forței normale dintr-o singură sarcină plasată pe zidărie din elemente de zidărie 

din grupa 1 trebuie să respecte următoarele condiții: 

𝑁𝐸𝑑 ≤ (1,2 + 0,4
𝑎1

ℎ𝑐
) 𝑓𝑑𝐴𝑏 (4.12a) 

≤ 1,5 𝑓𝑑𝐴𝑏 (4.12b) 
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unde   𝑁𝐸𝑑   este valoarea de proiectare a sarcinii concentrate, 

𝑓𝑑   valoarea de proiectare a rezistenței la compresie a zidăriei, 

𝐴𝑏  zona de depozitare încărcată, 

ℎ𝑐    înălțime de la baza peretelui până la funcționarea unei sarcini unice [vezi Figura 25]. 

Pentru pereții din unitățile de zidărie din grupul 1, eforturile sub sarcina concentrată pot fi astfel 

crescute cu 20 până la 50 % în funcție de distanța de la marginea peretelui, ceea ce corespunde unei 

dispoziții conform unei proceduri de calcul mai precise conform EN 1996-1-1. 

3.5 Verificarea simplificată a fiabilității peretelui podelei subterane pentru efectele 

presiunii pământului în repaus 
Se poate utiliza un calcul simplificat al rezistenței pereților nereformați ai podelelor subterane (pereții 

subsolului) subliniați prin presiunea laterală a solului dacă sunt îndeplinite următoarele condiții (a se vedea și figura 

26): 

 Înălțimea ușoară a peretelui nu este mai mare de 2,6 m. Grosimea peretelui nu este mai mică de 200 mm. 

 Plafonul podelei subterane acționează ca o planșă rigidă în planul său, care este capabil să-și asume forțele 

de la presiunea pământului și apoi să o răspândească pe pereții transversali. 

 Valoarea caracteristică a încărcăturii uniforme utilizabile a suprafeței terenului de-a lungul peretelui nu este 

mai mare de 5 𝑘𝑁/𝑚2 și valoarea caracteristică a sarcinii singulare care acționează în banda lată de 1,5 m 

de-a lungul peretelui nu trebuie să depășească 15 kN. 

 Suprafața terenului de lângă perete este plană sau în panta clădirii, iar înălțimea solului nu este mai mare 

decât înălțimea zidului. 

 Nu există presiune hidrostatică pe perete. 

 Nu există nicio suprafață glisantă în perete, de exemplu, izolarea la umiditate a pământului. Dacă peretele 

stă pe o astfel de izolație, baza de perete trebuie să fie susținută deasupra izolației, de exemplu, pe o placă de 

beton armat (în loc de șapa de bază) suficient de încărcată cu șuruburile împotriva umflării plăcii de beton 

armat. 

Placă 

H       m

NEd

he

2

he   H
ρe

 1.5 m
Qk   kN/m2

qk  kN/m2

Suprafața 

solului

Stratul de hidroizolare nu 

creează suprafață glisantă

Pe perete nu se plică 

presiunea hidrostatică

t    
bc

 

Figura 26 Condiții pentru utilizarea unei metode simplificate de calcul pentru pardoselile subterane (pereții 

subsolului) și semnificația mărcilor. 

 



 

 Pagina 52 

 

EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor din zidărie 

Rezistența la presiune la pământ a peretelui afectează, pe lângă rezistența la compresiune a 

peretelui, grosimea peretelui, înălțimea și umplerea peretelui, greutatea de umplere, greutatea suprafeței 

terenului, distanța plană a pereților transversali, decisivă pentru direcția de transfer a sarcinii (orizontală 

sau verticală) și verticală. Atunci când se verifică fiabilitatea peretelui, se va demonstra dacă valoarea 

propusă a forței normale Ned în perete la nivelul jumătății de umplere a materialului respectă următoarele 

condiții: 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 ≤
𝑡𝑏𝑓𝑑

3
 (4.13a) 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 ≤
𝜌𝑏ℎℎ𝑐

2

𝛽𝑡
 (4.13b) 

unde       𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 este valoarea maximă a încărcăturii permanente verticale din perete la jumătate din nivelul 

reîncărcării: 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 cea mai mică valoare de proiectare a încărcăturii permanente verticale în perete la nivelul 

jumătății înălțimii de umplere: 

𝑇 Grosimea peretelui, 

𝐵 lățimea peretelui, 

𝑓𝑑 valoarea de proiectare a rezistenței la compresie a zidăriei, 

𝑝𝑒 densitatea reîncărcării, 

𝐻 înălțime ușoară a peretelui, 

ℎ𝑒înălțime de umplere, 

𝛽 factor pentru luarea în considerare a distribuției orizontale a încărcării: 

𝛽 = 20  pentru 𝑏𝑐 ≥ 2ℎ 

𝛽 = 60 − 20 (
𝑏𝑐

ℎ
)  pentru ℎ < 𝑏𝑐 < 2ℎ 

𝛽 = 40  pentru 𝑏𝑐 ≤ ℎ 

𝑏𝑐 distanța ușoară a pereților transversali sau a altor structuri de susținere a pereților. 

Baza pentru derivarea relațiilor [4.13a] și [4.13b] a fost un model de calcul arcuit, care a considerat 

o posibilă rupere a secțiunii transversale a peretelui prin fisuri nu mai mult decât centrul secțiunii 

transversale. Verificarea secțiunii transversale a pereților de alunecare nu trebuie să fie efectuată. Cu toate 

acestea, această regulă se aplică numai dacă coeficientul de frecare din perete este de cel puțin 0,6. Numai 

în acest caz deplasarea în talpa peretelui nu este decisivă pentru atingerea limitei de rezistență a peretelui. 
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4. Proiectarea elementelor de perete armate 

4.1 Introducere 

În construcția zidăriei nearmate, adesea ajungem într-o situație în care structura de zidărie (perete, 

stâlp) este subliniată de sarcină, provocând zidărie nearmată atât de stres de tracțiune considerabilă, care nu 

mai este în măsură să transfere fără defecțiuni (fisuri excesive). În acest caz, soluția poate fi zidăria 

consolidată. În funcție de modul de consolidare a elementelor de perete, distingem: 

 elemente de zidărie întărite prin acoperire din plastic; 

 elemente de zidărie armate transversale; 

 elemente de zidărie armate longitudinal. 

Având în vedere că standardul EN 1996-1-1 se referă la proiectarea carcasei elementelor de zidărie și 

a elementelor de zidărie armate lateral, ne vom ocupa doar de elemente de zidărie armată lateral. 

4.2 Elemente de zidărie întărite longitudinal cu eforturi de îndoire predominante 

Elementele de zidărie armată longitudinal sunt cel mai frecvent tip de zidărie armată. Acestea au 

aplicarea lor în special acolo unde prevalează în construcția peretelui de tensiune, indiferent dacă este 

cauzată de momente sau modificări de volum .În elementele armate vertical, armătura longitudinală are 

importanța creșterii rezistenței în centrul înalt al forței verticale sau, în cazul elementelor foarte rigide, 

subliniate centric, contribuind la creșterea rezistenței lor la dezlipire. 

Premise de bază pentru evaluarea statică a secțiunii de perete armat. 

Pentru verificarea rezistenței secțiunilor armate din zidărie pentru elementele de grindă supuse unei 

combinații de moment și forță normală, sunt valabile aceleași principii ca și pentru secțiunea transversală 

a betonului armat, cu doar distanțe mici, care sunt cauzate de o mai mare varietate de zidărie. 

 valabila ipoteza Navier și planeitatea secțiunii transversale după deformare; 

 armarea se deformează în același mod ca zidăria adiacentă; 

 rezistența la tracțiune a zidăriei este neglijată; 

 compresia marginală a zidăriei este dată de tipul de material de zidărie; 

 limita extensiei de zidărie este dată de tipul armăturii; 

 diagrama de lucru este introdusă liniară, parabolică, parabolică-dreptunghiulară sau forma de undă 

de efort în partea comprimată a zidăriei este considerată dreptunghiulară; 

 diagrama de lucru din oțel de armare - a se vedea EN 1992-1-1; 

 pentru secțiunile transversale care nu sunt comprimate complet, se ia în considerare compresia 

limită. 

휀𝑚𝑢 = −0.0035 pentru zidărie din elemente de zidărie din grupa 1 

휀휀𝑚𝑢 = −0.002 pentru zidărie din elemente de zidărie din grupele 2,3 și 4 

pentru secțiunile care sunt presate complet, se ia în considerare compresia limită 휀𝑚𝑢 = −0.002 

proprietățile de deformare ale umpluturilor de beton ale elementelor de zidărie sunt presupuse ca pentru 

zidărie: 

deformarea relativă a armăturii este limitată la 0,01. 

4.2.1 Elementele de perete rigidizate supuse la o îndoire simplă 

Condiția de bază a momentului de fiabilitate de la efectul de încărcare a proiectării trebuie să fie 

mai mică sau egală cu valoarea de proiectare a momentului de rulare a secțiunii transversale de îndoire: 
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𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 (5.1) 

Pentru grinzile supuse îndoirii, obținem din excepția forțelor interne orizontale pentru secțiunea 

transversală dreptunghiulară înălțimea zonei de compresie x și amploarea brațului forțelor interne z. 

𝐹𝑐 = 𝐹𝑠    

0.8𝑥𝑏𝑓𝑑(ℎ𝑑) = 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑   =>    𝑥 =
𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑

0.8𝑏𝑓𝑑(ℎ𝑑)
  (5.2) 

𝑧 = 𝑑 − 0.4𝑥 ≤ 0.95𝑑 (5.3) 

unde    𝑏 este lățimea secțiunii dreptunghiulare: 

𝑑 înălțimea efectivă a secțiunii transversale [distanța armăturii mai grele de la marginea presată a 

secțiunii transversale] 

𝐴𝑠 secțiune transversală a armăturii. 

𝑓𝑦𝑑  valoarea de proiectare a rezistenței randamentului armării. 

𝑓𝑑 valoarea de proiectare a rezistenței la tracțiune din zidărie perpendicular pe îmbinări. 

𝑓ℎ𝑑 valoarea de proiectare a rezistenței la compresie a zidăriei perpendicular pe articulații. 
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Figura 27 Ipoteze de bază de calcul pentru îndoire simplă 

L

t1 t2

d

2) 3)
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Figura 28 Palier de grindă de perete simplă sau continua 

1  - armatura, 2 - mai mică de 𝑡1/2 sau 𝑑/2, 3 - mai mică de 𝑡2/2 sau 𝑑/2 
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Figura 29 Bara, înălțimea eficientă și brațul forțelor interne ale grinzii de perete 

Pentru grinzile de perete în care h> L / 2, forțele interne sunt mai mici decât valorile de: 

𝑧 = 0.7𝐿 (5.4a) 

𝑧 = 0.4ℎ + 0.2𝐿 (5.4b) 

Iar înălțimea efectivă d a grindăului înalt face posibilă luarea în considerare a aproximativ: 

𝑑 = 1.3𝑧 (5.5) 

unde 𝐿 este întinderea grindăului, 

          𝑙𝑐𝑙 distanță ușoară a suporturilor, 

          ℎ înălțimea secțiunii transversale.  

Valoarea proiectării momentului de rulment al secțiunii transversale de îndoire este obținută de la: 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑𝑧 (5.6) 

Și nu trebuie să depășească valoarea: 

0.4𝑓𝑑𝑏𝑑2    zidărie elemente pereți din grupele 1, cu excepția elementelor de zidărie din 

beton ușor (5.7a) 

0.4𝑓𝑑𝑏𝑑2 elemente pentru zidărie de zidărie din grupele 2,3 și 4 și elementele de zidărie 

din grupa 1 din beton ușor. (5.7b) 

Dacă armarea este centrată local și elementul nu poate fi considerat ca un element cu flanșe sau o 

secțiune T, lățimea secțiunii îndoite ar trebui să fie cel mult egală cu o componentă triplă a grosimii t a 

elementului (a se vedea figura 30). 

b  t

t

Armare
Beton de 

umplere  

Figura 30 Lățimea secțiunii transversale în perete cu armare centrată 

Într-un perete cu un stâlp în care armătura este centrată astfel încât elementul de perete să poată 

acționa ca un element cu flanșe, adică ca o secțiune T sau o secțiune unghiulară (a se vedea figura 31), 

grosimea flanșei ar fi 𝑡𝑓 ea trebuie considerată ca grosimea zidăriei, dar în niciun caz nu trebuie să fie mai 

mare decât d / 2, unde d este înălțimea efectivă a secțiunii transversale a zidăriei. Trebuie evaluat un perete 
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nereforțat între punctele cu armătură concentrată pentru a vedea dacă este capabil să provoace transferul de 

sarcină laterală. Ca armare concentrată este posibil, de exemplu, să ne imaginăm o singură tijă de bare de 

armare sau o bară de armare din mai multe bare conectate prin etrieri. 

befl beft

t f

tr1 tr2

lr lr
 

Figura 31 Pereții de perete armat acționează static ca o secțiune T și o secțiune de carbon 

Pentru o lățime eficientă a secțiunii de carbon: 

𝑏𝑒𝑓𝑙 = 𝑡𝑟1 + 6𝑡𝑓 

𝑙𝑟 2⁄  

ℎ 6⁄  
lățimea efectivă a flanșei 

pentru lățimea efectivă a secțiunii T: 

𝑏𝑒𝑓𝑙 = 𝑡𝑟2 + 12𝑡𝑓 

𝑙  

ℎ 3⁄  

lățimea efectivă a flanșei 

unde  𝑏𝑒𝑓𝑙  este lățimea efectivă a secțiunii de carbon, 

𝑏𝑒𝑓𝑡 lățimea efectivă a secțiunii T, 

h      înălțime ușoară a peretelui, 

𝑙𝑟     distanța axială a coastelor proeminente, 

𝑡𝑓      grosime flansa, 

𝑡𝑟𝑖     grosime de zebre, I. 

Valoarea de proiectare a momentului portant al peretelui cu stâlp armat 𝑀𝑅𝑑 este calculată în funcție de 

relația [5,6], dar nu trebuie să depășească valoarea: 

𝑀𝑅𝑑 ≤ 𝑓𝑑𝑏𝑒𝑓𝑡𝑓(𝑑 − 0.5𝑡𝑓) (5.5) 

Rigiditatea la îndoire a elementelor de perete întărit, controlul fisurilor 

Deflecția elementelor de zidărie îndoită nu este de obicei cuantificată din cauza dificultății în 

determinarea modulelor fiabile de Elasticitate și Module de Deformabilitate. Cu toate acestea, pentru a 

preveni proiectarea elementului de perete, care ar putea duce la o rigiditate prea mare la îndoire datorită 

apariției de fisuri impermeabile, verificăm indirect îndoirile și posibila formare a fisurilor nedorite. EN 

1996-1-1 introduce cea mai mare rigiditate de îndoire admisibilă, adică raportul L de anvergură la înălțimea 

efectivă d a secțiunii transversale a elementului de perete întărit sau raportul limită dintre distanța L și 

grosimea efectivă a peretelui 𝑡𝑒𝑓 îndoit de sarcina laterală. Valorile sunt prezentate în tabelul 18. 

Alternativ, este posibil să se controleze formarea de fisuri impermeabile mai mari în conformitate 

cu o relație aproximativă derivată empiric, unde dezvoltarea fisurilor impermeabile este „legată” cu efectul 
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stresului în trenurile extreme ale secțiunii transversale. Conform teoriei elasticității, tensiunea este foarte 

ușor de cuantificat, deci este posibil. Relația se aplică numai grinzilor sau grinzilor de perete dintr-o secțiune 

dreptunghiulară îndoită în planul său. 

𝑀𝐸𝑑

𝑧
≤ 0.25𝑓𝑑 (5.9) 

unde 𝑀𝐸𝑑 este momentul de la încărcarea proiectării: 

𝑧 =
1

6
𝑏ℎ2  pentru grinzi, 

𝑧 =
1

6
𝑏𝑑2 pentru grinzi de perete unde 𝑑 =  1.3, 

 𝑓𝑑   valoarea de proiectare a rezistenței la compresiune a zidăriei perpendicular pe îmbinări. 

 

Tabel 18 Limitarea rigidității la îndoire 

 
L D⁄  Sau L TEf⁄  

Perete aplecat de sarcină laterală Grinzi de bare 

Grindă simplă 35 20 

Grindă continuă 45 26 

Perete montat pe perimetru 45 - 

Consola 18 7 

 

Grinzile rigide și grinzile de perete trebuie să fie asigurate împotriva extrudării secțiunii presate a 

secțiunii transversale cu rigidizări transversale eficiente proiectate corespunzător. În cazul unor grinde 

simple sau continue, distanța  𝑙𝑟nu trebuie să fie mai mică de 1 dintre elementele de rigidizare transversală: 

𝑙𝑟 ≤ 60𝑏𝑐  sau (5.10) 

𝑙𝑟 ≤
250

𝑑
𝑏𝑐

2 (5.11) 

unde  𝑑    înălțimea efectivă a secțiunii transversale a elementului: 

𝑏𝑐  lățimea feței presate a secțiunii transversale a elementului din mijloc între suporturile laterale. 

Pentru pereții întăriți, care acționează static ca o paranteză, regulile similare sunt stabilite de 

standardul EN 1996-1-1 Distanța maximă a rigidizoarelor transversale nu trebuie să depășească cea mai 

mică dintre: 

𝑙𝑟 ≤ 25𝑏𝑐  sau (5.12) 

𝑙𝑟 ≤
100

𝑑
𝑏𝑐

2 (5.13) 

unde  𝑑    înălțimea efectivă a secțiunii transversale a elementului, 

𝑏𝑐  lățimea feței presate a secțiunii transversale a elementului din mijloc între suporturile laterale. 

4.3 Elemente de zidărie întărite longitudinal, cu tensiune compresivă predominantă 

În cazul elementelor de zidărie cu efort vertical, armătura este armătură verticală [adică nebetonata 

cu  beton de umplere] aproape inutilizabil, deoarece complică implementarea corectă a legării zidăriei 

.Armatura verticală cea mai obișnuită este introdusă în cavitățile elementului de zidărie sau în găurile și / 

sau canelurile pre-căptușite, iar poziția armăturii și a mediului exterior se realizează și prin utilizarea 

betonului armat sau a mortarului de ciment pentru a-l întări și asigura. De obicei, verificarea statică a 

elementelor supuse unui proiect preponderent simplificat central se realizează luând în considerare 

elementul de perete armat fie ca beton armat, dacă predomină betonul armat sau, ca alternativă, ca zidărie 

nearmată. Procedura dă suficiente rezultate conservatoare, dar nu este foarte economică Prin urmare, este 
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posibil să se deducă din ipotezele de bază ale calculului o procedură de verificare mult mai laborioasă, 

atunci când se calculează toate cele trei componente ale secțiunii - armătură de cărămidă și beton de 

umplutură (mortar de ciment). 

O condiție necesară pentru o bună conformitate a calculului este că elementele de zidărie ar trebui 

să aibă o rezistență la compresie de cel puțin 10 MPa, iar mortarul de beton sau ciment precomprimat 

trebuie să aibă o rezistență de cel puțin 15 MPa. Având în vedere necesitatea scăzută a unei verificări mai 

precise, această procedură de calcul nu este menționată aici. 

𝑀𝑎𝑑 =
𝑁𝐸𝑑ℎ𝑒𝑓

2

2000𝑡
 (5.14) 

Unde 𝑁𝐸𝑑 este forța normală din efectul încărcării proiectate: 

ℎ𝑒𝑓înălțimea efectivă a peretelui, 

𝑡     grosimea peretelui. 

Elementele de perete armate supuse unei forțe de compresie axială joasă pot fi proiectate ca îndoite 

doar dacă valoarea de proiectare a tensiunii compresive 𝜎𝑑 nu depășește valoarea. 

𝜎𝑑 ≤ 0.3𝑓𝑑 (5.15) 

unde 𝑓𝑑 este valoarea de proiectare a rezistenței la compresiune a zidăriei. 

4.4 Verificarea elementelor la forfecare 

4.4.1 Generalități 

Procedura de verificare a fiabilității forfecării este derivată în mod similar elementelor de beton 

verde din așa-numita bara analogie, când se presupune că limita finală datorată dezvoltării fisurilor de 

forfecare va deveni un grindă multiplu cu un desen zidărie, verticale desenate formate din armături de 

forfecare și diagonale presate formate din blocuri de zidărie între fisuri. O condiție prealabilă importantă 

pentru buna funcționare a armăturii de forfecare a elementului de armare a peretelui este, prin urmare, o 

ancorare fiabilă a armăturii longitudinale a taliei inferioare trase a armăturii în sprijinul (suporturilor). 

Pentru a îndeplini condiția de bază a fiabilității, valoarea forței de forfecare din sarcina de proiectare 

𝑉𝐸𝑑 este mai mică sau egală cu valoarea de proiectare a elementului de rezistență la forfecare 𝑉𝑅𝑑, astfel 

încât: 

𝑉𝑒𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 (5.16) 

Valoarea de proiectare a elementului de rezistență la forfecare  𝑉𝑅𝑑, poate fi determinată fie prin 

procedura de neglijare a efectului armăturii de forfecare introduse în element, dacă zona de secțiune a 

armăturii de forfecare este mai mică decât zona minimă de armare a forfecării (vezi capitolul 2.4), sau prin 

calcularea efectului armăturii de forfecare dacă se menține suprafața minimă de întărire a forfecării 

La verificarea rezistenței la forfecare a unui element armat, betonul de umplere în conformitate cu 

EN 1992-1-1 ar trebui luat în considerare în cazurile în care contribuția sa la rezistența la forfecare a 

elementului este critică. Influența zidăriei asupra rezistenței la forfecare este neglijată în acest caz. 

4.4.2 Verificarea rezistenței la forfecare a armăturii de perete expusă sarcinii orizontale pe planul 

peretelui (pereți de forfecare) 

Pereții întăriți prin armare verticală, unde influența armăturii de forfecare este neglijată, trebuie să 

respecte condiția: 

𝑉𝑒𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑1 (5.17) 

unde  𝑉𝑅𝑑1   este valoarea de proiectare a rezistenței la forfecare a zidăriei nearmate dată de valoare  

𝑉𝑅𝑑1 = 𝑓𝑣𝑑𝑡𝑙 (5.18) 

𝑓𝑣𝑑   valoarea de proiectare a forței de forfecare a zidăriei (vezi cap. 4.2):   

𝑡       grosimea peretelui, 
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𝑙        lungimea peretelui (vezi Fig. 15). 

Pereții întăriți prin armare verticală (îndoire), în cazul în care efectul armăturii de forfecare este 

inclus în calcul, trebuie să respecte condiția: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑1 + 𝑉𝑅𝑑2 (5.19) 

unde 𝑉𝑅𝑑1   este dat de relația [5.18] a 

         𝑉𝑅𝑑2   valoarea de proiectare a forței de forfecare transferată la limita finală a armăturii de forfecare 

prin valoare dată de relația : 

𝑉𝑅𝑑2 = 0.9𝐴𝑠𝑤𝑓𝑦𝑑 (5.20) 

𝐴𝑠𝑤     suprafața totală a secțiunii transversale a armăturii orizontale a secțiunilor de perete legat: 

𝑓𝑦𝑑     valoarea de proiectare a rezistenței randamentului armării. 

În cazul în care armătura de forfecare este inclusă în calcul, trebuie îndeplinită condiția: 

𝑉𝑅𝑑1 + 𝑉𝑅𝑑2

𝑡𝑙
≤ 2.0 𝑀𝑃𝑎 (5.21) 

unde  𝑡 grosimea peretelui:  

𝑙  lungimea peretelui (vezi Figura 15). 

4.4.3 Verificarea grinzilor de perete armate și a grinzilor de forfecare înaltă 

Dacă grinda de perete armată este depozitată pe suporturi fixe (așa-numitele PrimSupport), verifică 

secțiunea de forfecare la o distanță d / 2 de la sprijinul drept (vezi Fig. 32), deoarece se presupune că prima 

diagonală de împingere în conformitate cu analogia truss transmite presiunea direct pe suport, astfel încât 

secțiunile transversale să fie mai aproape de suport derapare. Cu toate acestea, dacă nu există armătură de 

forfecare în grindă, va fi mai convenabil să considerați arcul cu bara de tracțiune ca un model static În cazul 

unei armături slabe sau lipsă, este necesar să presupunem că unghiul de înclinare a primei diagonale (curba 

de compresie superioară) de la orizontală va fi foarte mic și că armăturile longitudinale trebuie să fie 

întotdeauna ancorate corespunzător în suportul pentru funcționarea corespunzătoare a modelului de calcul. 

Un exemplu de ancorare a armăturii în suportul de margine este prezentat în Fig. 33. Armatura din suport 

trebuie să fie ancorată astfel încât ancorarea să transfere în mod fiabil forța corespunzătoare suprafeței 

statice necesare a suportului  𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞 = 𝑀𝑥𝑑/(𝑧𝑓𝑦𝑑)  destinată momentului de secțiune x la o distanță de 

2,5d față de față sprijin. 
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Figura 32 Verificarea grinzilor de perete armate și a grinzilor de forfecare înaltă 
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Figura 33 Exemplu de ancorare a armăturii în suportul final 

Lungimea de ancorare a armăturii 𝐴𝑠 ≥ 𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞  

Grinzile de perete armate cu grinzi și pereți în care armăturile de forfecare neglijează sau adesea 

nu sunt proiectate deloc (grinzile întărite doar în îmbinări) trebuie să îndeplinească condiția de fiabilitate: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑1 (5.22) 

unde  𝑉𝐸𝑑   este valoarea de proiectare a forței de forfecare din sarcina aflată la o distanță d / 2 de sprijinul 

potrivit: 

𝑉𝑅𝑑1   valoarea de proiectare a rezistenței la forfecare a zidăriei nearmată dată de valoare 

𝑉𝑅𝑑1 = 𝑓𝑣𝑑𝑏𝑑 (5.23) 

𝑓𝑣𝑑      este valoarea propusă pentru rezistența la forfecare a zidăriei,   

𝑏         lățimea secțiunii elementului, 

𝑑          înălțimea efectivă a secțiunii transversale. 
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Atunci când se calculează 𝑉𝑅𝑑1 de grinzi sau pereți în care armatura principală este plasată în 

canalizări, miezuri sau cavități umplute cu beton, rezistența la forfecare poate fi crescută în secțiunea 

transversală luată în considerare, luând în considerare efectul de armătură longitudinal benefic în funcție 

de relația: 

𝑓𝑣𝑑 =
(0.35 + 17.5𝜌)

𝛾𝑀
≤

0.7

𝛾𝑀
 [𝑀𝑃𝑎] (5.24) 

unde 𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏𝑑
 

𝐴𝑠 este zona secțiunii transversale din suportul de armare longitudinală ancorată corespunzător, 

𝑏   lățimea secțiunii transversale, 

𝑑   înălțimea efectivă a secțiunii, 

𝛾𝑀 condiții de coeficient de parte a operației de zidărie. 

Valoarea 𝑓𝑣𝑑 pentru calcularea 𝑉𝑅𝑑1 în secțiune transversală la o distanță de la 𝑎𝑥 la partea de sprijin poate 

fi  mărită prin înmulțirea cu factorul: 

2𝑑

𝛼𝑥
≤ 4 (5.25) 

unde  𝑑 este înălțimea efectivă a secțiunii: 

𝑎𝑥  distanța dintre turnarea ajutorului și secțiunea transversală luată în considerare 

După înmulțirea cu un factor de  
2𝑑

𝑎𝑥
 valoarea 𝑓𝑣𝑑  nu trebuie să fie mai mare de 0,3 MPa. 

Grinda și grinzile de zidărie armate înalte în care armatura de forfecare este introdusă în calculul 

capacității de rulare trebuie să îndeplinească condiția de fiabilitate: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑1 + 𝑉𝑅𝑑2 (5.26) 

unde  𝑉𝐸𝑑  este valoarea de proiectare a forței de forfecare din sarcina aflată la o distanță d / 2 de la 

sprijinul potrivit: 

𝑉𝑅𝑑1 valoarea de proiectare a rezistenței la forfecare a zidăriei neforțate în funcție de relația: 

𝑉𝑅𝑑2 = 0.9𝑑
𝐴𝑠𝑤

𝑠
𝑓𝑦𝑑(1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼) sin 𝛼 (5.27) 

𝑑     înălțimea efectivă a secțiunii, 

𝐴𝑠𝑤 suprafață transversală a armăturii de forfecare, 

𝑆      distanța de armare a forfecării, 

𝛼 unghi între barele de armare a forței și axa grindăului (de la 45º la 90º), 

𝑓𝑦𝑑  valoarea de proiectare a rezistenței randamentului armării. 

Rezistența totală la defectarea forfecării nu trebuie să depășească: 

𝑉𝑅𝑑1 + 𝑉𝑅𝑑2 ≤ 0.25𝑓𝑑𝑏𝑑 sau 𝑉𝑅𝑑1 + 𝑉𝑅𝑑2 ≤ 0.25𝑓ℎ𝑑𝑏𝑑 (5.28) 

unde   𝑓𝑑, 𝑓ℎ𝑑  este valoarea de proiectare a rezistenței la compresie a zidăriei în direcția de încărcare sau 

a rezistenței la compresiune a betonului; 

𝑏     cea mai mică lățime a secțiunii transversale a grindăului în timpul înălțimii efective; 

𝑑     înălțimea efectivă a secțiunii. 

4.5 Protecție la armare 

În general, armarea elementelor de perete și a structurii trebuie să fie protejată de efectele nocive 

ale mediului extern, deoarece zidăria nu protejează pătrunderea umidității și a substanțelor dăunătoare. 

Mediul exterior se înțelege că înseamnă atât exteriorul clădirii (deasupra suprafeței solului I dedesubt), cât 
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și interiorul, adică interiorul clădirilor. Protecția la armare este un set de măsuri, inclusiv ambele măsuri 

structurale (de exemplu, realizarea stratului de acoperire necesar de mortar de ciment sau beton), precum 

și măsuri cu caracter material, includ proiectarea materialului de armare (oțel inoxidabil) sau proiectarea 

protecției imediate a barelor de armare, de ex. tipul armăturii și cel mai scăzut nivel de protecție la armare 

care trebuie utilizat în zidărie în fiecare clasă de mediu de lucru sunt prezentate în tabelul din standardele 

EN 1996-1-1 și EN 1996-2. 
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Figura 34 Cel mai mic capac de armare din rezerva de sarcină, în vederea unei transmisii fiabile a forțelor în 

grosimea de rezervă a sarcinii de 10 până la 12 mm grosime și în rezerva subțire de 2,5 până la 3 mm grosime. 

Dacă armarea este selectată în conformitate cu instrucțiunile de mai sus (datorită agresivității 

mediului exterior) și plasată în piesele de schimb, grosimea minimă a stratului de acoperire trebuie să fie 

de cel puțin 15 mm, iar grosimea minimă a stratului de acoperire în raport cu fața de zidărie. straturi 

deasupra și sub armatura de 2 mm. Grosimea stratului de acoperire cu mortar cu îmbinări subțiri trebuie să 

fie de 15 mm în raport cu fața de zidărie și grosimea minimă a stratului de acoperire de deasupra și sub 

armatura de 0,5 mm. Dacă se folosește o incintă pentru a lega o grilă de tipul [MURFOR], carcasa trebuie 

crescută în consecință, astfel încât să fie îndeplinită cerința minimă a incintei sale. Într-o cavitate de zidărie 

plină de beton, cea mai mică grosime a capacului barei de armare trebuie să fie întotdeauna mai mare decât 

cea de 20 mm sau diametrul barei. 

4.6 Cea mai mică zonă transversală de armare 

Secțiunea transversală a armăturii din elementele de perete trebuie să fie atât de mare încât designul 

să îndeplinească criteriile. Dacă armătura pentru creșterea capacității portante a elementului de zidărie este 

subliniată în planul său, suprafața secțiunii transversale a armăturii nu trebuie să fie mai mică de 0,05 % 

din suprafața secțiunii de zidărie obținută ca produs al lățimii efective și a înălțimii efective a secțiunii 

transversale luate în considerare. Pentru pereții încărcați lateral, în cazul în care armarea este proiectată să 

susțină această sarcină laterală, suprafața totală de armare nu trebuie să fie mai mică de 0,03 % din suprafața 

secțiunii transversale a peretelui, adică cel puțin 0,015 % pentru fiecare față a peretelui. 

În elementele în care armătura din îmbinările rosturilor este proiectată pentru a reduce fisurarea sau 

deformarea, suprafața secțiunii transversale a armăturii nu trebuie să fie mai mică de 0,03 % din secțiunea 

transversală a peretelui. 

Elementul de perete armat format din elemente de zidărie din beton, proiectate ca eforturi 

unidirecționale, trebuie să fie prevăzut cu armătură transversală în direcția perpendiculară pe armătura 

principală pentru a accepta eforturile transversale. Zona secțiunii transversale a acestei armături 

transversale trebuie să fie de cel puțin 0,05 % mai mare decât produsul lățimii efective și înălțimea efectivă 

a elementului de perete. 

În secțiunile de perete în care este necesară întărirea forfecării, suprafața armăturii de forfecare 

trebuie să fie de cel puțin 0,05 % din produsul lățimii efective și înălțimea efectivă a elementului de perete. 

4.7 Ancorarea și contactul armăturii 

4.7.1 Armatura de ancorare 

Importanța ancorei adecvate a elementelor de armare a fost discutată în capitolul precedent. Armare 

corect ancorată pentru a preveni apariția fisurilor longitudinale și transversale din zidărie. Pe lângă 
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diametrul grinzii și rezistența la randament a oțelului, lungimea finală de ancorare este determinată în 

principal de rezistența de coeziune a ancorajului Coeziunea armăturii variază în funcție de ancorarea în 

betonul umplut cu elemente de zidărie deschise sau în cazul betonului cu zidărie neînchisă, unde rezistența 

în coeziunea de ancorare este semnificativ mai mica. Reducerea lungimii de ancorare este influențată și de 

finisarea barelor de armare - cârlige și bucle semicirculare și dreptunghiulare sau bucle transversale sudate 

scurtează lungimea de ancorare a tijelor trase cu aproximativ 30 %. Cu toate acestea, atunci când ancorarea 

în mortar de zidărie, lungimile de ancorare sunt mult mai mari în comparație cu ancorarea în beton și, prin 

urmare, este necesar să se proiecteze ajustări de ancorare sau armare care se suprapun întotdeauna în locurile 

în care armatura este cât mai mică posibil. 

Tabel 19 Rezistența caracteristică a coeziunii armăturii la ancorarea betonului umplut cu elemente de zidărie. 

Clasa de rezistență a betonului C12/15 C16/20 C20/25 
C25/30 sau 

mai mare 

𝑓𝑏𝑜𝑘 - pentru armatura netedă din oțel 

carbon 
1.3 1.5 1.6 1.8 

𝑓𝑏𝑜𝑘 - pentru armatura carbon consolidată și 

oțel inoxidabil 
2.4 3.0 3.4 4.1 

 

Tabel 20 Rezistență de coeziune caracteristică atunci când este ancorată în mortar sau în beton umplut cu elemente 

de zidărie care nu sunt închise 

Clasa de rezistență 

Mortar M2-M5 M5-M9 M10-M14 M15-M19 M20 

Beton 
Nu se 

utilizează 
C12/15 C16/20 C20/25 

C25/30 

sau mai 

mare 

𝑓𝑏𝑜𝑘 - pentru armatura netedă din oțel 

carbon 
0.5 0.7 1.2 1.4 1.4 

𝑓𝑏𝑜𝑘 - pentru armatura carbon consolidată 

și oțel inoxidabil 
0.5 1.0 1.5 2.0 3.4 

 

Lungimea de ancorare a tijei cu capăt drept, asumând o tensiune de coeziune constantă, poate fi 

dedusă din condiția ca tija să se rupă în momentul defectării: 

𝜋𝛷𝑙𝑏

𝑓𝑏𝑜𝑘

𝛾𝑀
=

𝜋𝛷2𝑓𝑦𝑑

4𝛾𝑠
 (5.29) 

unde   𝜙 este diametrul efectiv al barei de armare: 

𝑓𝑦𝑘  valoarea caracteristică a rezistenței la randament a oțelului: 

𝑓𝑏𝑜𝑘rezistență caracteristică în coeziunea armăturii la ancorare: 

𝛾𝑀  factor de fiabilitate pentru zidărie și umplutură de beton: 

𝛾𝑠    factorul de fiabilitate pentru armare. 

Dacă zona de armare este mai mare decât cea necesară, lungimea de ancorare poate fi redusă 

proporțional astfel încât: 

a) pentru tija transportată, lungimea de ancorare nu trebuie să fie mai mică decât următoarele din 

următoarele trei valori: 0,3 lb sau 10 membri cu diametrul tijei sau 100 mm: 

b) pentru elementele de compresie, lungimea de ancorare nu a fost mai mică decât maximul 

următoarelor trei valori: 0,6 lb sau zece bari diametru sau 100 mm. 

Dacă se folosește o îmbinare de armare pre-stresată, lungimea de ancorare trebuie determinată în 

funcție de testele determinate de rezistența de coeziune caracteristică. 
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4.7.2 Imbinarea armaturilor  

După ce s-au îmbinat barele de armare ale grinzilor de armare care se suprapun, există principii și 

reguli similare ca pentru armarea armăturilor în structurile de beton armat. 

Preformarea armăturilor MURFOR se realizează fie prin suprapunerea coastelor de armare cu 

lungimea de 250 mm (vezi Figura 35), fie prin utilizarea irisului de bare de 1400 mm (lungimea 

suprapunerii: 700 mm). 

 250

 250

RND Ø5/280-3050 

2
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Figura 35 Îmbinările de armare MURFOR se suprapun cu lungimea de 250 mm 
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5.Proiectarea structurilor de zidărie expuse la foc 

5.1 Introducere 

Proiectarea structurilor de zidărie pentru efecte de incendiu este o parte esențială a documentației 

proiectului. Structurile de construcție care sunt utilizate pe pereții portanți și umplători îndeplinesc adesea 

funcția de pereți despărțitori de foc: prin urmare, proiectarea focului este foarte importantă. În practica de 

proiectare, proiectarea unui obiect din construcție la foc implică designeri care se specializează în această 

problemă. Cu toate acestea, acest manual este conceput ca un instrument pentru inginerii de structură și, 

prin urmare, acest capitol este dedicat doar pe scurt descrierii structurilor de cărămidă pentru efectele 

focului și lasă detaliile pentru o altă publicație. 

Orice proiect care poate fi expus la foc trebuie să fie proiectat atât pentru efectele încărcărilor 

normale de temperatură, cât și pentru efectele incendiului. Pentru a asigura siguranța la foc a clădirilor, 

propun elemente de protecție împotriva focului pasiv sau activ, în cele din urmă combinațiile acestora. 

Elementele active sunt, de exemplu, stingătoare automate, detectoare de incendiu și dispozitive de 

semnalizare, fum și căldură. În ceea ce privește protecția pasivă, se propune împărțirea structurii în 

compartimentele de incendiu și evaluarea rezistenței la foc a elementelor care poartă sarcina și care nu 

poartă sarcina și a structurii. 

Pentru a asigura siguranța la incendiu în caz de incendiu, proiectarea este evaluată pentru 

îndeplinirea celor două funcții de bază - purtătorul și despicătorul. Rezistența la foc este necesară pentru o 

perioadă specifică de timp (30,45,60,90,120,180,240 sau 360 de minute), pe baza tipului de obiect și a 

părților sale individuale (de exemplu, traseele de evacuare, împărțirea obiectelor de foc). Ora stabilită este 

determinată în special în ceea ce privește posibila evacuare a incendiilor. 

Pentru a îndeplini funcția portantă, structura trebuie să fie proiectată și construită pentru a satisface 

cerințele criteriului R, eventual rezistența mecanică (criteriul M o dată), pentru întregul timp de 

rezistență la foc sau întreaga durată a focului. Pentru a îndeplini funcția de separare înseamnă a distruge 

prematur structura și a preveni răspândirea focului (flăcări, gaze fierbinți, căldură în exces) departe de 

zonele proiectate. Din aceste puncte de vedere, sunt definite cerințele de integritate-criteriul E și izolarea 

termică-criteriul I. 

Cursul de incendiu în obiect depinde de tipul și materialul structurilor portante și de asamblare, 

precum și de cantitatea și inflamabilitatea echipamentului și a materialului de depozitare. Perioada de 

temperatură a focului poate fi foarte diferită. Este cursul temperaturilor în faze individuale, adică. Fazele 

de dezvoltare a incendiului, întârzierea completă a focului și a flăcării, care depind de alți parametri, cum 

ar fi admisia de aer și ventilația în timpul incendiului. Curbele de dependență de timp și temperatură ale 

focului sunt atunci când se verifică rezistența la foc a elementului, a unei părți a structurii sau a întregii 

structuri este demonstrată prin teste experimentale sau prin calcul. Executarea și evaluarea examenelor este 

dificilă și, de asemenea, financiar dificilă. Este utilizat la dezvoltarea și verificarea de noi materiale pentru 

structuri și mai ales materiale pentru a crește rezistența structurilor (acoperiri rezistente la foc, placare etc.) 

în calcule este necesar să se efectueze analize termice și analize mecanice. Pentru calcule este necesară 

cunoașterea proprietăților materialului în dependență de temperatură, una cu dependența de temperatură a 

proprietăților de deformare a forței I a materialului și proprietăți termice-expansiune termică, căldură 

specifică, conductivitate termică, emissivitate la suprafață a căldurii. Rezultă că verificarea rezistenței la 

foc a structurii este complexă și laborioasă, nu este posibilă fără cunoașterea mai multor parametri de intrare 

fără cunoașterea multor parametri de material.  Fac situația mai ușoară pentru designeri standardele pentru 

proiectarea structurilor expuse la foc. 

5.2 Standarde pentru proiectarea efectelor de incendiu și a condițiilor de fiabilitate de bază 

În setul de standarde europene pentru proiectare structurală există și o parte din fiecare grup de 

standarde pentru anumite materiale (beton, oțel, lemn, zidărie) De asemenea, o parte dedicată problemei 

rezistenței la foc, marcată întotdeauna ca partea 1.2 a standardului relevant. Prevederile standardelor se 

referă numai la metode pasive de protecție împotriva incendiilor, adică prin dimensionarea rezistenței 

corespunzătoare a structurilor de construcții și a părților acestora, care este necesară pentru a asigura 
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condițiile de evacuare în siguranță a persoanelor pentru a efectua stingerea incendiilor și, acolo unde este 

necesar, și pentru a limita dezvoltarea incendiilor. Metodele active nu fac obiectul secțiunilor Eurocod. 

Aceste secțiuni ale Proiectării europene pentru proiectarea efectelor de foc, pe lângă principiile de 

proiectare a incendiului, includ proceduri simple pentru verificarea rezistenței la foc cu proprietăți ale 

tabelelor și ale temperaturii. Valorile au fost obținute în experimente ample și permit proiectanților să 

verifice rezistența la foc prin metode simplificate sau să utilizeze parametrii materialului specificat în 

standard pentru calcule folosind modele mai precise. Principiile de proiectare a efectelor de incendiu se 

bazează pe dispozițiile comune ale standardului european de bază EN 1990 principii de proiectare, 

introduse sub denumirea de EN 1990 și standardele de încărcare EN 1991, în special părțile 1.2, introduse 

ca EN 1991-1- 2 (3). 

Pentru a îndeplini funcția portantă a unui element sau a unei părți dintr-o structură, trebuie să se 

arate pe întreaga sarcină de foc că valoarea factorului de încărcare este mai mică decât rezistența 

elementului evaluat în situația de incendiu. În setul de standarde europene, condiția fiabilității este 

exprimată prin: 

𝐸𝑑,𝑓𝑖 ≤ 𝑅𝑓𝑖,𝑡,𝑑 (5.1) 

unde 𝐸𝑑,𝑓𝑖 efectul propus (valoarea forței sau cuplului aplicabil) pentru situația de proiectare a focului 

este determinat, inclusiv efectele extinderii și deformării termice: 

𝑅𝑓𝑖,𝑡,𝑑 sugerează valoarea capacității de rulare a elementului în situația de incendiu la momentul t. 

Situația de foc este considerată ca fiind o proiectare a unei situații extraordinare. Prin urmare, atunci 

când se evaluează proiectarea prin metode probabilistice (sau semi-probabilitatea prin metodologia utilizată 

în standardele europene de proiectare), efectele de proiectare ale încărcării de incendiu sunt determinate ca 

valori reduse. Efectele de încărcare sunt determinate pentru timpul t = 0 cu ajutorul factorului de combinație 

în conformitate cu EN 1991-1-2 calculul coeficienților poate fi înlocuit cu o determinare simplificată a 

coeficientului de combinație la valoarea de proiectare a factorului de încărcare pentru situații de siguranță 

la incendiu 𝐸𝑑,𝑓𝑖 ca o reducere a factorului de încărcare  𝐸𝑑 din proiectarea pentru temperaturi normale, 

după cum urmează: 

𝐸𝑑,𝑓𝑖 = 𝜇𝑓𝑖𝐸𝑑 (5.2) 

unde 𝐸𝑑  este valoarea de proiectare a forțelor respective sau cuplurile de temperatură normală din 

combinația de sarcină de bază, 

𝜂𝑓𝑖  coeficientul de reducere a nivelului de sarcină proiectat în situația de incendiu. 

Determinarea coeficientului de reducere  𝜂𝑓𝑖 pentru combinații de sarcină poate fi găsită în standardele 

europene pentru proiectarea structurală. Pentru simplitate, este posibil să se utilizeze valori recomandate de 

standarde pentru proiectarea structurii de la materiale individuale la efecte de foc, pentru peretele structurii 

este valoarea  𝜂𝑓𝑖 = 0,65, cu excepția sarcinii utile a obiectului din categoria E spații  pentru operațiuni de 

depozitare și industriale, pentru care este recomandată o valoare de  𝜂𝑓𝑖 = 0,7. 

Cu toate că aceste valori permit simplificarea calculului, cu toate acestea, acestea sunt considerabil 

conservatoare, putem obține valori semnificativ mai mici și deci mai economice ale coeficientului de 

reducere prin intermediul unei proceduri variegate. Pentru construcția zidariilor se aplică EN 1996-1-2. 

5.3 Proiectarea procedurilor pentru verificarea rezistenței la foc a structurilor de zidărie 

În general, materialul de zidărie ignifug. Conceptul de zidărie se bucură totuși de o varietate de 

materiale cu proprietăți diferite, nu numai în ceea ce privește rezistența, proprietățile de deformare, 

capacitatea de izolare, durabilitatea, dar și rezistența la foc. În funcție de elementele de zidărie, mortar și 

beton utilizate, zidăria are o capacitate foarte diferită de a menține funcția la temperaturi mai ridicate și de 

a îndeplini funcția de separare prin prevenirea răspândirii focului pentru o anumită perioadă de timp. Prin 

urmare, procedurile și valorile materiale date în EN 1996-1-2 sunt foarte valoroase pentru proiectanți. 

EN 1996-2 se aplică proiectării structurilor de zidărie în situații de urgență datorate incendiului și 
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este destinat să fie utilizat împreună cu standardele pentru proiectarea structurilor de zidărie EN 1996 și 

standardul de bază pentru structuri portante în proiectarea incendiului. Se aplică structurilor și părților lor 

care au fost proiectate și construite în conformitate cu standardele EN 1996. Aceasta înseamnă, printre 

altele, că se aplică numai zidăriei din elementele de zidărie menționate în EN 1996-1-1, deci nu se aplică 

zidăriei de piatră naturală. 

Clasificarea elementelor de zidărie în grupuri 1,2,3,4 în funcție de volumul găurii (vezi tabelul 1) 

completează standardul EN 1996-1-2 cu grupa 1S, acest grup include elemente cu un volum minim de 

cavități care este un parametru important în ceea ce privește rezistența la foc a zidăriei și permite criteriile 

specifice pentru construcția pereților cu elementele de zidărie menționate. Grupul 1S include elemente de 

zidărie care conțin mai puțin de 5 % (în volum) cavități: în plus, aceste elemente de zidărie pot include 

crestături în suprafața de rulment (de exemplu, adâncituri, adâncituri de retenție sau caneluri) pentru a fi 

umplute cu mortar în peretele finisat. 

Doar efectele deformării termice sunt considerate în evaluare ca urmare a temperaturii răspândite 

în secțiunea transversală. Efectele expansiunii termice în axa unui stâlp sau a unui plan de perete pot fi 

neglijate .  Se presupune că condițiile de depozitare  a  elementului de construcție nu se schimbă atunci 

când este expus la foc. 

Evaluarea rezistenței la foc a peretelui structurii se poate face: 

 testarea construcțiilor, 

 folosind valorile tabelului, 

 prin calcularea, prin evaluarea unui element, a unei părți dintr-o structură sau a întregii structuri  

Pentru a evalua calculul se stabilește principiile si metode de calcul folosind modele simple și 

actualizate de calcul. 

EN 1996-1-2 prezintă, de asemenea, soluții de principiu pentru detalii structurale. Detaliile proiectării 

zidăriei nu trebuie să reducă rezistența la foc a structurii clădirii și, prin urmare, îmbinările și îmbinările 

zidăriei I trebuie să fie proiectate și executate corespunzător pentru instalațiile de conducte și cablu. 

Standardul specifică dimensiunile admise ale canelurilor verticale și orizontale în ceea ce privește grosimea 

totală a peretelui și prevede reguli pentru realizarea unei găuri pentru conducte și cabluri cu rezoluție de 

materiale incombustibile și inflamabile. În anexa E informativă există exemple de îmbinare a elementelor 

de construcție care îndeplinesc cerințele. Acestea sunt conexiunea pereților care nu poartă sarcina la tavan 

și pereți, conexiunea dintre elementele de perete care nu poartă sarcină, conexiunea dintre peretele portant 

și conexiunea pereților portanți la structurile din beton armat. Conectările sunt diferențiate în cazurile în 

care cerințele statice sunt și nu sunt impuse. 

5.3.1 Evaluarea prin teste 

Testele pentru evaluarea rezistenței la foc a structurilor de zidărie trebuie efectuate și evaluate în 

conformitate cu EN relevant. Încercările ar trebui efectuate, în special, în cazul în care nu se cunoaște încă 

rezistența la foc a elementului de utilizat (pentru elementele de zidărie cu un anumit procent de volum, 

densitate și dimensiune a găurii, tip de mortar sau combinație de zidărie și mortar). 

5.3.2 Evaluarea folosind valorile tabelului 

Tabelele pentru evaluarea zidurilor sunt prezentate în anexa B a standardului EN 1996-1-2. 

Tabelele permit evaluarea rapidă și ușoară a elementelor de perete. Cu toate acestea, utilizarea tabelelor 

este o procedură conservatoare, proiectarea rezistenței la foc prin calcul poate duce la rezultate mai 

economice. În funcție de parametrii individuali de zidărie, tabelele prezintă cele mai mici grosimi de zidărie 

necesare pentru a atinge timpul necesar de rezistență la foc. Pentru pereții portanți care nu se divizează cu 

lungimea de <1,0 m, sunt indicate lungimile minime necesare. Datele din tabel corespund dependenței de 

temperatură standard în timp în caz de incendiu conform EN 1363. 

Parametrii din tabele sunt: materialul elementelor de zidărie, clasificarea lor în grupuri, densitatea, 

pentru elementele cu lumină, de asemenea, grosimea totală a nervurilor interioare și exterioare este dată ca 
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procent de lățime a elementului și, de asemenea, tipul de mortar [obișnuit, pentru îmbinări subțiri sau cu 

lumină]. Tabelele sunt aranjate în funcție de materialul elementelor de zidărie și sunt împărțite în funcție 

de funcția pereților (de exemplu, perete despărțitor - criteriul E1, rulmentul care nu divizează - criteriul R, 

divizarea rulmentului - criteriul REI). Cea mai mică grosime a peretelui din tabele garantează doar 

rezistența necesară la foc. Nu include cerințe pentru grosimi majore necesare din alte motive, în special în 

mod static la sau pentru a asigura parametri acustici adecvați. Grosimile prezentate în tabelele individuale 

reprezintă grosimea peretelui propriu-zis, fără finisaje de suprafață. Primul dintr-o pereche de rânduri se 

aplică pereților înveliți. Grosimile de perete enumerate în tabelele de perete care nu poartă sarcina (adică 

pentru criteriile E1 sau E1-M) sunt valabile numai pentru pereții a căror raport înălțime la grosime este mai 

mic de 40. EN 1996-1-2 prevede că valorile tabulare care pot fi utilizate pentru evaluarea rezistenței la foc 

nu sunt afectate de adâncituri și caneluri în zidărie, cu condiția ca dimensiunile acestora să nu depășească 

valorile admise conform EN 1996-1-1, unde nu este necesară o evaluare separată a puterii zonei slăbite. 

5.3.3 Evaluare prin calcul 

Principiul metodei de calcul care folosește un model de calcul simplu conform atașamentului  C 

al EN 1996-1-2 este de a defini aria fără suport și secțiunea transversală reziduală a zidăriei, în funcție de 

distribuția temperaturii în secțiunea transversală. Modelul simplu se aplică pereților și stâlpilor de perete la 

stres normal. 

Doar secțiunea transversală reziduală este considerată pentru calculul stării limită finale (a se vedea 

figura 36). distribuția temperaturii poate fi determinată folosind graficele pentru materialele selectate din 

standardul EN 1996-1-2. 

1 2

3

1 2

3

A01

A02

 

Figura 36 Secțiune transversală a coloanei post-stresate cu izoterme reale și modificate la temperaturi de până la 

𝜃1 , între 𝜃1 și 𝜃2  și zone fără secțiune transversală [temperaturi peste 𝜃2] 

Evaluarea este apoi efectuată verificând starea de fiabilitate 

𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑅𝑑,𝑓𝑖 (5.3) 

Valoarea de proiectare a capacității de rulare verticală a unui perete sau coloană este dată de relație 

𝑁𝑅𝑑,𝑓𝑖(𝜃) = 𝛷(𝑓𝑑𝜃1
𝐴𝜃1

+ 𝑓𝑑𝜃2
𝐴𝜃2

) (5.4) 

unde    𝐴    este suprafața totală a zidăriei, 

𝐴𝜃1  zona de zidărie la izotermă (vezi Fig. 36), 

𝐴𝜃2  zona de zidărie între izoterme 01 și 02 (a se vedea Fig. 36), 

𝜃1    temperatura până la care poate fi utilizată rezistența la zidărie la temperaturi normale (vezi 

tabelul 21), 

𝜃2    temperatura peste care materialul nu are rezistență reziduală (vezi Tab.21), 
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𝑁𝐸𝑑 valoarea de proiectare a forței normale din sarcina verticală, 

𝑁𝑅𝑑,𝑓𝑖(𝜃𝑖) Propuneți valoarea rezistenței în situații de incendiu, 

𝑓𝑑𝜃1
 proiectează rezistența compresivă a zidăriei la o temperatură mai mică sau egală cu Φ1, 

𝑓𝑑𝜃2
  proiectarea rezistenței compresive a zidăriei între temperaturile Φ1 și Φ2 C exprimat ca 𝑐𝑓𝑑𝜃1

, 

𝑐     constant determinată din curbele de încercare de tensiune-deformare la temperaturi ridicate, 

𝜙 Coeficientul de reducere pentru luarea în considerare a rigidității și a excentricității la înălțimea 

mijlocului peretelui, determinat conform EN 1996-1-1 și, în plus, luând în considerare 

excentricitatea 𝑒Δ𝜃, 

𝑒Δ𝜃 excentricitate, cauzată de schimbările de temperatură în zidărie. 

Excentricitatea   𝑒Δ𝜃 stres indus, este posibil să se determine din rezultatul testelor sau din relația (5.5) sau  

(6.6) în scopul unui model simplu de calcul.  

𝑒∆𝜃 =
1

8
ℎ𝑒𝑓

2 𝑎𝑡(𝜃2 − 20)

𝑡𝐹𝑟
≤

ℎ𝑒𝑓

20
 (5.5) 

   𝑒Δ𝜃 = 0    la expunerea pe toate cele patru laturi   (5.6) 

unde   ℎ𝑒𝑓înălțimea efectivă a peretelui, 

𝑎𝑡   coeficientul de expansiune termică conform standardului EN1996-1-1,  

20 ˚ temperatura asumată pe partea departe de foc, 

𝑡𝐹𝑡   grosime în secțiune transversală care nu depășește.  

Tabel 21 Valorile de temperatură 𝜃1 și 𝜃2 pentru diferite materiale de zidărie 

Elemente de zidărie și mortar suprafețe de perete nemobilate 
Temperatura, ℃ 

𝜃2 𝜃1 

Cărămizi cu mortar comun 600 100 

Elemente de zidarie nisip-var cu mortar pentru îmbinări subțiri 500 100 

Elemente de zidărie din blocuri de beton aerat cu mortar obișnuit 400 100 

Elemente de zidărie din blocuri de beton aerat dens cu mortar obișnuit 500 100 

Elemente de zidărie din blocuri de beton aerat  cu mortar pentru imbinari subțiri 400 200 

Folosind modele de calcul mai precise, comportamentul asumat al elementelor structurale în 

condițiile de incendiu ar trebui să fie exprimat mai fiabil pe baza consistenței fizice generale. Această 

metodă ar trebui să includă proceduri de calcul pentru determinarea cursului și distribuției temperaturilor 

în elementul de construcție (model de evaluare termică) și evaluarea comportamentului mecanic al structurii 

portante sau a părților acesteia (model de calcul al răspunsului mecanic). Metoda poate fi utilizată împreună 

cu toate curbele de temperatură ale focului cunoscute dacă sunt cunoscute proprietățile materialului pentru 

intervalul relevant de temperatură și dinamica de încălzire. În modelul de calcul al evaluării termice, trebuie 

luate în considerare efectele termice relevante specificate în standardul (9) și proprietățile materialului în 

funcție de temperatură. Aceste proprietăți pot fi determinate din rezultatele testelor, pentru materialele 

selectate sunt prezentate în anexa D la EN 1996-1-2. 
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6. Exemple de calcul al elementelor din zidărie nearmată 

6.1 Stâlpul din peretele interior 

Veți proiecta o secțiune transversală a unui stâlp de sprijin extrem de încărcat din zidărie turnată 

din pardoseala Klinker completă în format ceh 290/140/65 mm (rezistența medie de compresie minimă în 

stare de umiditate naturală este de 60 MPa) de la WIENERBERGER. Elementele de zidărie sunt din 

categoria 1. Pilonul va fi căptușit cu mortar de design M10 (rezistența la compresiune a mortarului este de 

10 MPa). Densitatea zidăriei este de 2.200 kg/m3. Grosimea stâlpului este de 440 mm. Dispunerea 

reciprocă a stâlpului, structura monolitică a tavanului din beton armat (aceeași întindere a câmpurilor de 

tavan adiacente) și rigidizarea obiectului împotriva efectelor forțelor orizontale permit presupunerea că 

excentricitatea sarcinii în cap și stâlp este aproape de zero. Sarcina proiectată la jumătatea înălțimii stâlpului 

este 𝑁𝐸𝑑𝑚= 2.950 kN 

m

i

b=?

t=
t e

f=
0
.4

4
m

h
=

3
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 m

NEdm

 

Figura 37 Planul de etaj și vedere la stâlpul din peretele interior 

Înălțimea efectivă a stâlpului 

ℎ𝑒𝑓 = 𝜌2ℎ = 0.75 ∙ 3.0 = 2.25 (𝑚) 

Grosimea efectivă a stâlpilor 

𝑡𝑒𝑓 = 𝑡 = 0.44 (𝑚) 

Subțirimea stâlpilor 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

2.25

0.44
= 5.1127 

Raportul de rigiditate satisface criteriul de rigiditate marginală. 

Conform anexelor naționale ale standardului EN 1996-1-1, zidăria elementelor de zidărie arse din 

categoria 1 și mortarul de proiectare aplică factorul de fiabilitate al materialului 

𝛾𝑀 = 2.0 
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Coeficienți pentru calcularea rezistenței normalizate a unui element de zidărie: 

 Influența lățimii și înălțimii unității de zidărie complet cărămizi în formatul clasic 290/140/65 mm 

𝛿 = 0.77 

 Influența umidității [condiționarea elementului de zidărie în aer] 

𝜂 = 1 

Cărămidă rezistentă standard în format clasic cu o rezistență medie la compresiune de 25 MPa 

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 0.77 ∙ 1 ∙ 60 = 46.2 𝑀𝑃𝑎 < 75 𝑀𝑃𝑎 

Rezistența compresivă a mortarului obișnuit 

𝑓𝑚 = 10 𝑀𝑃𝑎 < 20 𝑀𝑃𝑎 < 2𝑓𝑏 < 2 ∙ 46.2 = 92.4 𝑀𝑃𝑎 

Pentru zidărie din elemente de zidărie din grupa 1 cu îmbinări longitudinale de mortar, se consideră o 

constantă 

𝐾 = 0.8 ∙ 0.55 = 0.44 

Valoarea caracteristică a rezistenței la compresiune a zidăriei nearmate cu mortar comun 

𝑓𝑘 = 𝑘𝑓𝑏
0.7𝑓𝑚

0.3 = 0.44 ∙ 46.20.7 ∙ 103 = 12.8 𝑀𝑃𝑎 

Capacitatea de compresie a secțiunii transversale a stâlpului 

𝑁𝑅𝑑 =
𝛷𝑖,𝑚𝑏𝑡𝑓𝑘

𝛾𝑀
 

Prin urmare, cu condiția ca, 𝑁𝑅𝑑 = 𝑁𝑅𝑑 obținem lățimea dorită a stâlpului 

𝑏 =
𝑁𝐸𝑑𝛾𝑀

𝛷𝑖,𝑚𝑡𝑓𝑘
 

Coeficientul de reducere 𝜙𝑖 influența rigidității peretelui și excentricitatea sarcinii la poalele stâlpului 

𝛷𝑖 = 1 −
2𝑒𝑖

𝑡
 

unde , 𝑒𝑖 =
𝑀𝑖

𝑁𝑖
+ 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 ≥ 0.05𝑡 , 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =

ℎ𝑒𝑓

450
 

substituim : 
𝑀𝑖

𝑁𝑖
= 0 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =
2.25

450
= 0.005 (𝑚) 

0.05𝑡 = 0.05 ∙ 0.44 = 0.022 (𝑚)  =>   𝑒𝑖 = 0.022 (𝑚) 

𝛷𝑖 = 1 − 2
0.022

0.44
= 0.9 

Reducerea coeficientului 𝜙𝑚 Datorită rigidității peretelui și a excentricității sarcinii conform EN 

1996-1-1, anexa G este determinată la jumătatea înălțimii stâlpului în conformitate cu tabelul pentru 𝐸 =

1000𝑓𝑘 [a se vedea atașamentul  1 la acest manual], în funcție de excentricitatea 𝑒𝑚𝑘/𝑡 și raportul 

ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓.Excentricitatea sarcinii la jumătatea înălțimii stâlpului 

𝑒𝑚𝑘 = 𝑒𝑚 + 𝑒𝑘 ≥ 0.05𝑡 

Excentricitatea din efectul sarcinii și excentricitatea inițial 

𝑒𝑚 =
𝑀𝑚

𝑁𝑚
+ 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 
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Efectele excentricității de fluaj  

𝑒𝑘 = 0 

substituim: 
𝑀𝑖

𝑁𝑖
= 0 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0.005 (𝑚) = 𝑒𝑚 = 𝑒𝑚𝑘 

0.05𝑡 = 0.022 (𝑚)  =>   𝑒𝑚𝑘 = 0.022 (𝑚) 

Pentru 
𝑒𝑚𝑘

𝑡
= 0.05 𝑠𝑖

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
= 5.11  determinați valoarea din table 𝜙𝑚: 

𝛷𝑚 = 0.889 

Dacă neglijăm efectul greutății efective a stâlpului între jumătatea  sa și călcâiul pentru 

simplificarea propunerii, atunci puterea decisivă a secțiunii transversale a stâlpului este jumătate din 

înălțimea stâlpului, deoarece valoarea 𝜙𝑚 este mai mică decât valoarea 𝜙1 

substituim: 𝑏 =
2950∙10−3∙2.0

0.889∙0.44∙12.8
= 1.178 (𝑚) 

Proiectăm b = 1,19 m, adică stâlpul va avea dimensiuni reale: 1,19 m / 0,44 m și dimensiuni de 

compoziție (citate în desene): 1200 mm / 450 mm. 

Verificarea eficacității în talpa pilonului, luând în considerare greutatea proprie a stâlpului de 

jumătate de înălțime: 

𝑁𝑅𝑑𝑖 = 𝛷𝑖𝑏𝑡
𝑓𝑘

𝛾𝑀
= 0.9 ∙ 1.19 ∙ 0.44 ∙

12.8

2.0
∙ 103 = 3016 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑𝑖

= 2950 + 0.44 ∙ 1.19 ∙ 1.5 ∙ 22 ∙ 1.35 = 2973 𝑘𝑁 

Satisface conditia ! 

6.2 Stâlpul perimetral al unei clădiri cu tavane din lemn 

Calculul capacității de rulare a stâlpului perimetral al clădirii peretelui cu mai multe etaje al unei 

clădiri cu tavane din lemn construite la începutul secolului trecut. Secțiunea transversală a stâlpului are o 

dimensiune de 1190/440 mm. Centralitatea valorilor de proiectare ale forței normale 𝑁𝐸𝑑 în secțiunile 

transversale „I și` m ”în direcția dimensiunii mai mici a stâlpului este, conform calculului static, 𝑒𝑓  = 0,1 

m. Stâlpul este decorat cu cărămizi solide în formatul clasic 290/140/65 mm, care provin de la Cihelna 

Hlučín, fondat în 1880. Elementele de zidărie au fost clasificate în categoria 1. poate avea o rezistență medie 

la compresiune 𝑓𝑢  = 20 MPa pe baza unui sondaj static detaliat, iar mortarul utilizat are o rezistență medie 

de 𝑓𝑚  = 1 Mpa. Înălțimea ușoară a podelei este de 5,1 m. 
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Figura 38 Secțiunea verticală a stâlpului în poziția tavanului, vedere în plan a stâlpului și diagrama static 
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Înălțimea efectivă a peretelui 

ℎ𝑒𝑓 = 𝜌2ℎ = 1 ∙ 5.1 = 5.1 (𝑚) 

Grosime eficientă a stâlpului 

𝑡𝑒𝑓 = 𝑡 = 0.44 (𝑚) 

Dimensiunea subtierii  

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

5.1

0.44
= 11.6 < 27 

Raportul de rigiditate îndeplinește criteriul de rigiditate finală. 

Excentricitatea forței normale rezultate 𝑁𝐸𝑑𝑚  din efectul valorii de proiectare a sarcinii verticale la 

jumătate din înălțimea stâlpului 

𝑒𝑓 =
𝑀𝐸𝑑𝑚

𝑁𝐸𝑑𝑚
= 0.1 (𝑚) 

Excentricitate inițială care exprimă efectul imperfecțiunii 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =
ℎ𝑒𝑓

450
=

5.1

450
= 0.011 (𝑚) 

Conform clasei naționale de standarde EN 1996-1-1, pentru construcția normală a clădirilor, în 

conformitate cu toate cerințele de construcție din acest standard pentru zidăriile de elemente de zidărie din 

categoria 1, factorul de siguranță a materialelor 

𝛾𝑀 = 2.2 

Factorii pentru calculul rezistenței normalizate a unei zidării: 

 influența lățimii și înălțimii cărămizii cu dimensiunea de 290/140/65 mm 

𝛿 = 0.77 

 influența umidității [condiționarea elementului de zidărie în aer] 

𝜂 = 1 

Pentru elementele de zidărie din primul grup cu articulații longitudinale de mortar, se consideră o constantă 

𝐾 = 0.8 ∙ 0.55 = 0.44 

Rezistența normalizată a cărămizii în format clasic, cu o rezistență medie la compresiune de 20 MPa 

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 0.77 ∙ 1 ∙ 20 = 15.4 𝑀𝑃𝑎 < 75 𝑀𝑃𝑎 

Și rezistența la compresiune a mortarului de ciment convențional M5 

𝑓𝑚 = 1𝑀𝑃𝑎 < 20𝑀𝑃𝑎 < 2𝑓𝑏 = 2 ∙ 15.4 = 15.4 𝑀𝑃𝑎 

Valoarea caracteristică a rezistenței la compresiune a zidăriei nearmate pentru mortar comun pentru 

elementele de zidărie 1, grupuri cu articulații longitudinale de mortar 

𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0.7𝑓

𝑚
0.3 = 0.44 ∙ 15.40.7 ∙ 10.3 = 2.93 𝑀𝑃𝑎 

Verificarea rezistenței la compresiune în secțiunea transversală decisivă a „m”, situată la jumătatea 

înălțimii stâlpului 

Excentricitate din efectul sarcinii, inclusiv excentricitatea initială 

𝑒𝑚 = 𝑒𝑓 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0.1 + 0.011 = 0.111 (𝑚) 

 



 

 Pagina 74 

 

EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor din zidărie 

Deoarece subtirimea  stâlpului este mai mică de 15, excentricitatea de la fluaj este considerată zero. 

𝑒𝑘 = 0 

Excentricitatea rezultată din efectul încărcăturii la jumătatea înălțimii stâlpului 

𝑒𝑚𝑘 = 𝑒𝑚 + 𝑒𝑘 = 0.111 + 0 = 0.111 (𝑚) > 0.05𝑡 = 0.05 ∙ 0.44 = 0.022 (𝑚) 

excentricitățile relative 

𝑒𝑚𝑘

𝑡
=

0.111

0.44
= 0.252 

Coeficientul de reducere 𝜙𝑚al influenței rigidității peretelui și a excentricității de încărcare este 

determinat pentru secțiunea transversală la jumătatea înălțimii stâlpului folosind tabelul pentru E = 1000 𝑓𝑘 

(a se vedea anexa 1 a acestui manual) în funcție de excentricitatea relativă a 𝑒𝑚𝑘/𝑡 și raportul ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓. 

𝑒𝑚𝑘 = 0.252𝑡 
ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
= 11.6 =>   𝛷𝑚 = 0.389 

Capacitatea rezultantă a stâlpului în secțiunea transversală m 

𝑁𝑅𝑑𝑚 =
𝛷𝑚𝑏𝑡𝑓𝑘

𝛾𝑀
=

0.389 ∙ 1.19 ∙ 0.44 ∙ 2.93 ∙ 103

2.2
= 271 𝑘𝑁 

NOTĂ: 

Nu luăm în calcul secțiunile „i”, deoarece 𝑁𝑅𝑑𝑚 < 𝑁𝑅𝑑𝑖  

6.3 Stâlpul perimetral al sălii 

Verificați fiabilitatea circumferința stâlpului perimetral al halei, care are o secțiune transversală de 

375/1250 mm și 8 m înălțime. Structura de oțel a acoperișului din hală oferă suport pentru capul stâlpului 

și transferul forțelor orizontale de la vânt în pereții de scut rigid ai halei, dar nu oferă un suport total rigid 

pentru capul stâlpului. Reacția verticală de truss de 200 kN (sarcină de proiectare) afectează stâlpul cu 

excentricitate 𝑒𝑓 − 0,4 m în direcția amprentei mai mari a stâlpului. Uniformitatea în greutate de la efectul 

de aspirație a vântului până la înălțimea stâlpului este de 3 kN / m. Zidarul din stâlpi este confecționat din 

cărămizi solide nisip-var  2DF [240/115/113 mm]  din clasele de rezistență NISIP-VAR CARAMIZI 

PRIBRAM , P20, aliniate la mortarul de design din clasa M5, greutatea volumului zidăriei este  𝜌𝑚𝓈 = 1 

830 kg / 𝑚3. 

Conform anexelor naționale ale standardului EN 1996-1-1 , pentru construcția normală a clădirilor 

în conformitate cu toate cerințele structurale ale acestui standard pentru zidăriile de elemente de zidărie din 

categoria 1, căptușite cu mortarul prescris factorul de fiabilitate al materialului (zidărie) 

𝛾𝑀 = 2.0 

Factorii pentru calculul rezistenței normalizate a unei zidării: 

 influența lățimii și înălțimii elementului de zidărie 2DF [240/115/113 mm] 

𝛿 = 0.77 

 influența umidității [condiționarea elementului de zidărie în aer] 

𝜂 = 1 

Pentru zidărie din elemente de zidărie din primul grup cu articulații longitudinale de mortar, 

constanta este considerată: 

𝐾 = 0.8 ∙ 0.55 = 0.44 
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Rezistența normalizată a elementului de zidărie 

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 0.77 ∙ 1 ∙ 60 = 46.2 𝑀𝑃𝑎 < 75 𝑀𝑃𝑎 

Și rezistența la compresiune a mortarului de ciment convențional M5 

𝑓𝑚 = 5 𝑀𝑃𝑎 < 20 𝑀𝑃𝑎 < 2𝑓𝑏 < 2 ∙ 20.44 = 40.88 𝑀𝑃𝑎 

Valoarea caracteristică a rezistenței la compresiune a zidăriei nearmate pe mortar comun pentru elementele 

de zidărie din primul grup cu articulații longitudinale de mortar 

𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0.7𝑓

𝑚
0.3 = 0.44 ∙ 20.440.7 ∙ 50.3 = 5.89 𝑀𝑃𝑎 

Valoarea de proiectare a rezistenței la compresie a zidăriei 

𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑀
=

5.89

2.0
= 2.95 𝑀𝑃𝑎 

ef2
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Figura 39 Dispunerea și vederea de sus a stâlpului, diagrama statică pentru calcul și, prin urmare, curbele 

momentului 

Valoarea finală a coeficientului de fluaj pentru zidărie din cărămizi nisip-var 

Excentricitate inițială care exprimă efectul imperfecțiunii 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =
ℎ𝑒𝑓

450
=

8

450
= 0.018 (𝑚) 

Proiectarea valorilor forței normale din sarcina verticală 

𝑁𝐸𝑑2 = 200 𝑘𝑁 

𝑁𝐸𝑑𝑚 = 𝑁𝐸𝑑2 + 𝛾𝐺𝑏𝑡
ℎ

2
𝜌𝑚𝑠 = 200 + 1.35 ∙ 0.365 ∙ 1.24 ∙

8

2
∙ 18.3 = 245 (𝑘𝑁) 

𝑁𝐸𝑑1 = 𝑁𝐸𝑑2 + 𝛾𝐺𝑏𝑡ℎ𝜌𝑚𝑠 = 200 + 1.35 ∙ 0.365 ∙ 1.24 ∙ 8 ∙ 18.3 = 289 (𝑘𝑁) 
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Valorile cuplului de proiectare din sarcina verticală pe structura acoperișului sunt constante pe 

întregul stâlp 

𝑀𝑓2 = 𝑀𝑓𝑚 = 𝑀𝑓1 = 𝑁𝐸𝑑2𝑒𝑓 = 200 ∙ 0.4 = 80 (𝑘𝑁𝑚) 

Excentricitate din efectul încărcării vertical 

𝑒𝑓2 = 0.4 (𝑚) 

𝑒𝑓𝑚 =
𝑀𝑓𝑚

𝑁𝐸𝑑𝑚
=

80

245
= 0.327 (𝑚) 

𝑒𝑓1 =
𝑀𝑓1

𝑁𝐸𝑑1
=

80

289
= 0.277 (𝑚) 

Valoarea propusa a momentului din orizontală chiar si cu sarcina vântului  

𝑀ℎ𝑚 =
1

8
𝑤𝑑ℎ2 =

1

8
3 ∙ 82 = 24 (𝑘𝑁𝑚) 

Excentricitate din efectul încărcării orizontale 

𝑒ℎ𝑚 =
𝑀ℎ𝑚

𝑁𝐸𝑑𝑚
=

24

245
= 0.098 (𝑚) 

Vom verifica starea fiabilității la limita stâlpului încărcat cu sarcina verticală prevalentă în capul 

stâlpului [secțiunea transversală “2”, în mijlocul stâlpului (secțiunea transversală “m”) si in talpa  stâlpului in 

sectiune transversală ,,I,,].  În secțiunea transversală “m” din mijlocul înălțimii stâlpului, trebuie verificată 

condiția de fiabilitate la capacitatea portantă a pilonului în două planuri verticale de îndoire verticale 

perpendiculare. 

Verificarea fiabilității secțiunii transversale în capul stâlpului. Dimensiunea eficientă a secțiunii 

transversale a stâlpilor 

𝑡 = 1.24 (𝑚) 

Excentricitate în capul stâlpului 

𝑒2 = 𝑒𝑓2 + 𝑒ℎ2 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 ≥ 0.05𝑡 

substituim: 

𝑒2 = 0.4 + 0 + 0.018 = 0.418 > 0.05 ∙ 0.124 = 0.062 (𝑚) 

Reducerea coeficientului care exprimă influența excentricității sarcinii 

𝛷2 = 1 − 2
𝑒2

𝑡
= 1 − 2

0.418

1.24
= 0.326 

Rezistența în vârful stâlpilor 

𝑁𝑅𝑑2 = 𝛷2𝑏𝑡𝑓𝑑 = 0.326 ∙ 0.365 ∙ 1.24 ∙ 2.95 ∙ 103 = 435 (𝑘𝑁) > 𝑁𝐸𝑑2 = 200 (𝑘𝑁) 

Verificarea fiabilității stâlpului în secțiune transversală ,,m” în plan vertical de îndoire paralel cu 

dimensiunea mai lungă a secțiunii transversal 

Dimensiuni eficiente ale secțiunii transversale a stâlpului 

𝑡 = 𝑡𝑒𝑓 = 1.24 (𝑚) 

Raportul subțierii 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

8

1.24
= 6.45 < 15  => 𝑒𝑘 = 0  
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Excentricitatea rezultată la jumătatea înălțimii stâlpului 

𝑒𝑚𝑘 = 𝑒𝑓𝑚 + 𝑒ℎ𝑚 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 + 𝑒𝑘 ≥ 

instalați: 𝑒𝑚𝑘 = 0.327 + 0.098 + 0.018 + 0 = 0.443 (𝑚) > 0.05 ∙ 0.124 = 0.062 (𝑚) 

Reducerea coeficientului 𝜙𝑚 determinăm influența rigidității peretelui și a excentricității sarcinii 

conform tabelului pentru , 𝐸 = 1000 𝑓𝑘se vedea anexa 1 la acest manual] în funcție de raport ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓și 

excentricitățile relative 𝑒𝑚𝑘/𝑡. 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

8

1.24
= 6.45 

𝑒𝑚𝑘

𝑡
=

0.443

1.24
= 0.357 => 𝛷𝑚 = 0.258 

𝑁𝑅𝑑𝑚 = 𝛷𝑚𝑏𝑡𝑓𝑑 = 0.258 ∙ 0.365 ∙ 1.24 ∙ 2.95 ∙ 103 = 344 (𝑘𝑁) > 𝑁𝐸𝑑𝑚 = 245 (𝑘𝑁) 

Verificarea fiabilității stâlpului în secțiunea transversală „m” în plan vertical în îndoire paralelă cu 

dimensiunea secțiunii mai scurte 

Dimensiunea eficientă a secțiunii transversale a stâlpilor 

𝑡 = 𝑡𝑒𝑓 = 0.365 (𝑚) 

Raportul subtierii 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

8

0.365
= 21.92     < 27 raportul de subtiere îndeplinește criteriul de subtiere final 

> 15 excentricitatea din efectul de fluaj trebuie determinată în funcție de relație 

𝑒𝑘 = 0.002𝛷∞

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
√𝑡𝑒𝑚 

unde 𝑒𝑚 ≥ 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =
8

450
= 0.01778 (𝑚) ≥ 0.05𝑡 = 0.05 ∙ 0.365 = 0.01825 (𝑚) => 𝑒𝑚 = 0.018 (𝑚) 

substituim: 𝑒𝑘 = 0.002 ∙ 2 ∙ 21.92 ∙ √0.365 ∙ 0.018 = 0.007 (𝑚) 

Excentricitate rezultată din încărcături verticale și orizontale și din efectul de fluaj la jumătatea înălțimii 

stâlpului: 

𝑒𝑚𝑘 = 𝑒𝑓𝑚 + 𝑒ℎ𝑚 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 + 𝑒𝑘 = 0 + 0 + 0.018 + 0.007 = 0.025 (𝑚) ≥ 0.05𝑡 = 0.018 (𝑚) 

Coeficientul de reducere 𝜙𝑚 al rigidității peretelui și excentricității de încărcare este determinat în 

conformitate cu tabelul pentru 1 000𝑓𝑘 (a se vedea anexa 1 la acest manual) în funcție de raportul de 

rigiditate ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓și excentricitatea destul de mare 𝑒𝑚𝑘/𝑡 : 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

8

0.365
= 21.9 

𝑒𝑚𝑘

𝑡
=

0.025

0.365
= 0.07 => 𝛷𝑚 = 0.537 

𝑁𝑅𝑑𝑚 = 𝛷𝑚𝑏𝑡𝑓𝑑 = 0.537 ∙ 1.24 ∙ 0.365 ∙ 2.95 ∙ 103 = 717 (𝑘𝑁) > 𝑁𝐸𝑑𝑚 = 245 (𝑘𝑁) 

Verificarea fiabilității secțiunilor transversale în tapla stâlpului 

Dimensiunea eficientă a secțiunii transversale a stâlpilor 

𝑡 = 1.24 (𝑚) 

Raportul subțierii 

𝑒1 = 𝑒𝑓1 + 𝑒ℎ1 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 ≥ 0.05𝑡 

substituim: 𝑒1 = 0.277 + 0 + 0.018 = 0.295 (𝑚) > 0.05 ∙ 0.124 (𝑚) 
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Reducerea coeficientului care exprimă influența excentricității sarcinii: 

𝛷1 = 1 − 2
𝑒1

𝑡
= 1 − 2

0.295

1.24
= 0.524 

Stabilitatea in piciorulu stalpului 

𝑁𝑅𝑑1 = 𝛷1𝑏𝑡𝑓𝑑 = 0.524 ∙ 0.365 ∙ 1.24 ∙ 2.95 ∙ 103 = 699 (𝑘𝑁) > 𝑁𝐸𝑑1 = 289 𝑘𝑁 

Stâlpul pentru sarcinile cerute se potrivește in siguranța. 

6.4 Peretele periferic din blocuri de beton aerat 

Verificați fiabilitatea secțiunilor individuale ale secțiunii perimetrale a unității de încărcare, în 

conformitate cu diagrama de mai jos. Valorile forțelor normale verticale și curba cuplului rezultată din 

sarcina verticală de pe tavan și aspirația orizontală a vântului, determinată din secțiunea brațului, sunt 

prezentate în figura 40. Peretele este realizat din blocuri de beton YTONG  de precizie cu dimensiunile 

499/249/375 mm (lungime / înălțime / lățime) a mărcii P4-500. Rezistența caracteristică la compresie a 

zidăriei în conformitate cu specificațiile producătorului este 𝑓𝑘= 2,60 MPa, greutatea zidăriei fără tencuială 

este de 650 kg / m3. 

Conform anexei naționale a standardului EN 1996-1-1, pentru construcția normală a construcției 

de clădiri, respectând în același timp toate cerințele structurale ale acestui standard pentru zidărie realizată 

din elemente de zidărie din beton aerat căptușite pe un mortar de proiectare, factorul de fiabilitate al zidăriei 

este o component 

𝛾𝑀 = 2.5 

Valoarea de proiectare a rezistenței la compresie a zidăriei 

𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑀
=

2.6

2.5
= 1.04 (𝑀𝑃𝑎) 
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Figura 40 Momentul momentului peretelui, secțiunile transversale evaluate ale peretelui și schema de ponderare a 

secțiunii de cadru pentru calculul momentului din perete [lățimea plafonului pe perete  ≈2/3 din grosimea 

peretelui]. 

Grosimea peretelui în direcția presupusei excentricități. 

𝑡 = 𝑡𝑒𝑓 = 0.375 (𝑚) 

Înălțimea peretelui  podea înălțime ușoară: 

ℎ = 3.00 (𝑚) 



 

 Pagina 79 

 

EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor din zidărie 

Factor care exprimă metoda de susținere a capului și bazei de perete printr-un tavan rigid din beton 

armat monolit, presupunând o excentricitate mai mică de 0, 25 t: 

𝜌 = 0.75 

Înălțimea efectivă a peretelui 

ℎ𝑒𝑓 = 𝜌2ℎ = 0.75 ∙ 3.00 = 2.25 (𝑚) 

Lățimea secțiunii peretelui 

𝑏 = 1.00 (𝑚) 

Raportul dintre perete și perete 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

2.25

0.375
= 6.0 < 27 

Raportul de rigiditate îndeplinește criteriul de rigiditate marginală. 

Efecte de încărcare: 

Proiectarea valorilor forței de compresie verticală și a momentului care acționează în capul peretelui 

𝑁𝐸𝑑1 = 190 (
𝑘𝑁

𝑚
) 

𝑀𝐸𝑑1 = 17.1 (
𝑘𝑁𝑚

𝑚
) 

Proiectarea valorilor forței de compresie verticală și a cuplului care acționează la mijlocul înălțimii 

peretelui 

𝑁𝐸𝑑𝑚 = 195 (
𝑘𝑁

𝑚
) 

𝑀𝐸𝑑𝑚 = 11.4 (
𝑘𝑁𝑚

𝑚
) 

Proiectarea valorilor forței de compresie verticală și a momentului care acționează la baza peretelui 

𝑁𝐸𝑑2 = 200 (
𝑘𝑁

𝑚
) 

𝑀𝐸𝑑2 = 0 (
𝑘𝑁𝑚

𝑚
) 

Verificarea fiabilității secțiunii transversale în capul de perete 

Excentricitate din efectul încărcării verticale și orizontale 

𝑒𝑑1 =
𝑀𝐸𝑑1

𝑁𝐸𝑑1

=
17.1

190
= 0.090 (𝑚) 

Excentricitate inițială din imperfecțiunile geometrice 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =
ℎ𝑒𝑓

450
=

2.25

450
= 0.005 (𝑚) 

Excentricitatea totală din capul peretelui este mai mare decât excentricitatea minimă „necesară”] 

𝑒1𝑒𝑑1 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0.090 + 0.005 = 0.095 (𝑚) > 0.05𝑡 = 0.05 ∙ 0.375 = 0.019 (𝑚) 

Reducerea coeficientului care exprimă influența excentricității 

𝛷1 = 1 − 2
𝑒1

𝑡
= 1 − 2

0.095

0.375
= 0.493 
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Forța secțiunii transversale a capului de perete 

𝑁𝑅𝑑1 = 𝛷1𝑓𝑑𝑏𝑡 = 0.493 ∙ 1040 ∙ 1 ∙ 0.375 = 192 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑1 = 190 𝑘𝑁 

Verificarea fiabilității secțiunii transversale la mijlocul înălțimii peretelui 

Excentricitate din efectul încărcării verticale și orizontale 

𝑒𝑑𝑚 =
𝑀𝐸𝑑𝑚

𝑁𝐸𝑑𝑚
=

11.4

195
= 0.058 (𝑚) 

Excentricitate de la fluaj a  zidurilor de beton poros (stâlpi) cu o pantă mai mică de 15 

𝑒𝑘 = 0 

Excentricitate inițială din imperfecțiunile geometrice 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =
ℎ𝑒𝑓

450
=

2.25

450
= 0.005 (𝑚) 

Excentricitatea generală de la mijlocul peretelui este mai mare decât excentricitatea minimă „obligatorie”] 

𝑒𝑚𝑘 = 𝑒𝑑𝑚 + 𝑒𝑘 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0.058 + 0 + 0.005 = 0.063 (𝑚) > 0.05𝑡 = 0.05 ∙ 0.375 = 0.019 (𝑚) 

Reducerea coeficientului 𝜙𝑚influența rigidității peretelui și excentricitatea sarcinii este determinată 

conform tabelului pentru   𝐸 = 700 𝑓𝑘 vezi atașamentul 1 la acest manual] în funcție de raport ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓și 

mai degrabă excentricitate 𝑒𝑚𝑘/t 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

2.25

0.375
= 6.0 

𝑒𝑚𝑘

𝑡
=

0.063

0.375
= 0.17 => 𝛷𝑚 = 0.63 

Capacitate portantă la mijlocul înălțimii peretelui 

𝑁𝑅𝑑𝑚 = 𝛷𝑚𝑓𝑑𝑏𝑡 = 0.63 ∙ 1040 ∙ 1 ∙ 0.375 = 246 (𝑘𝑁) > 𝑁𝐸𝑑𝑚 = 195 (𝑘𝑁) 

Verificarea fiabilității secțiunii transversale în baza peretelui 

Excentricitate din efectul încărcării verticale și orizontale 

𝑒𝑑2 =
𝑀𝐸𝑑2

𝑁𝐸𝑑2
= 0 

Excentricitate inițială din imperfecțiunile geometrice 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =
ℎ𝑒𝑓

450
=

2.25

450
= 0.005 (𝑚) 

Excentricitatea generală in baza peretelui este mai mică decât excentricitatea minimă („necesară”) 

𝑒2 = 𝑒𝑑2 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0 + 0.005 = 0.005 (𝑚) < 0.05𝑡 = 0.05 ∙ 0.375 = 0.019 (𝑚) 

Reducerea coeficientului care exprimă influența excentricității 

𝛷2 = 1 − 2
𝑒2

𝑡
= 1 − 2

0.019

0.375
= 0.9 

Forța secțiunii transversale la baza peretelui 

𝑁𝑅𝑑2 = 𝛷2𝑓𝑑𝑏𝑡 = 0.9 ∙ 1040 ∙ 1 ∙ 0.375 = 375 (𝑘𝑁) > 𝑁𝐸𝑑2 = 200 𝑘𝑁 

Peretele pentru încărcăturile necesare se potrivește in conditii de siguranța. 

Peretele pentru sarcina se potrivește în condiții de siguranță. 
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6.5 Peretele periferic al cărămizilor arse periate 

Verificați fiabilitatea fiecărei secțiuni transversale a peretelui perimetrului al unei case cu mai multe 

etaje încărcate în conformitate cu diagrama de mai jos. Cuplul rezultat din sarcina verticală a tavanului și 

aspirația orizontală a vântului este prezentat în Figura 42. Elementele de zidărie utilizate pentru zidurile de 

zidărie sunt cărămizile șlefuite SUPERTHERM 44 STI SB [247/440/249 mm de la HELUZ, care au o 

rezistență medie la compresiune de 8 MPa]..Mortarul folosit este un full-suprafață adeziv SUPERTHERM 

SB C, un mortar special, cu o rezistență la compresiune declarată de 5 MPa, care atunci când este depozitată 

pe imbinarile rosturilor formează un strat de acoperire de blocuri de beton cu goluri I, figura 41. 

Grosimea stratului de mortar după instalarea cărămizilor este de 1 mm. Valoarea rezistenței 

caracteristice a zidăriei în funcție de rezultatele încercărilor efectuate este   𝑓𝑘= 3,1 MPa. 

Notă: 

Pe lângă mortarul Supertherm SB C pentru elementele de zidarie arsa si slefuita , HELUZ folosește 

și mortar Supertherm SB, care acoperă doar suprafața îngustă a coastelor elementului de zidărie 

Rezistențele la zidărie rezultate sunt mai mici atunci când se folosește acest mortar. 

 

 

Figura 41 Vedere a golului de zidărie cu Supertherm SB C 

Pentru comparație, determinăm valoarea rezistenței caracteristice de compresie a zidăriei folosind formula: 

Rezistența medie la compresiune a elementului de perete SUPERTHERM 44 STI SB, P8 

𝑓𝑢 = 8𝑀𝑃𝑎 

 Dimensiunile elementului de zidărie necesare pentru calcularea rezistenței normale la compresiune 

a elementului de zidărie: 

Dimensiunea minimă a planului podelei / înălțimea elementului de perete: 247 mm / 249 mm 

Coeficienți pentru calcularea rezistenței normalizate a unui element de zidărie: 

 Influența celor mai mici dimensiuni ale planului de sol 247 mm și înălțimea elementului de perete 

249 mm, 

𝛿 = 1.155 

 Influența umidității [condiționarea elementului de zidărie în aer], 

𝜂 = 1 
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Coeficienți pentru calcularea rezistenței normalizate a unui element de zidărie: 

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 1.155 ∙ 1 ∙ 8 = 9.24 𝑀𝑃𝑎 < 50 𝑀𝑃𝑎  (la folosirea mortarului pentru imbinari subtiri) 

Procentul elementului de perete este de  57 % ⇒ Elementul de zidărie aparține grupei 3. 

Pentru zidăriile din unitățile de zidărie din grupa 3, EN 1996-1-1 este prezentat în tab. 3.3 valoare 

constantă K = 0,5 

Valoarea caracteristică a rezistenței la compresiune pentru cărămida solidă din grupa a 3-a pentru mortarul 

pentru imbinari subțiri: 

𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0.7 = 0.5 ∙ 9.240.7 = 2.37 (𝑀𝑃𝑎) 

Ceea ce este semnificativ mai mic decât rezistența la compresiune a zidăriei obținute în urma testului. Prin 

urmare, în calculul următor, avem în vedere valoarea rezistenței caracteristice la compresiune a testului. 

Factorul de fiabilitate parțială al zidăriei căptușit cu mortar de proiectare 

𝛾𝑀 = 2.0 

Valoarea de proiectare a rezistenței la compresie a zidăriei 

𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑀
=

3.1

2.0
= 1.55 (𝑀𝑃𝑎) 

t

1

m

2

21.5

13

0

NEd,2

MEd,2

NEd,m

MEd,m

NEd,1

MEd,1

h

 

Figura 42 Traiectul momentului în perete de la sarcina verticală și orizontală (aspirația vântului) și secțiunile 

transversale evaluate ale peretelui 

Grosimea peretelui în direcția presupusei excentricități 

𝑡 = 𝑡𝑒𝑓 = 0.44 (𝑚) 

Înălțimea peretelui = înălțimea ușoară a podelei 

ℎ = 3.00 (𝑚) 

Factor care exprimă metoda de susținere a capului și bazei peretelui printr-un plafon de inserție rigid, în 

plus, monolitic, presupunând o excentricitate verticală mai mare de 0,25 t 

𝜌 = 1.00 

Înălțimea efectivă a peretelui 
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ℎ𝑒𝑓 = 𝜌2ℎ = 3.00 (𝑚) 

Lățimea secțiunii peretelui 

𝑏 = 1.00 (𝑚) 

Raportul subtirimii peretelui  

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

3.0

0.44
= 6.82 < 27  se potriveste sau este mai mic decat limita subtirimii 

Proiectarea valorilor forței de compresie verticală și a momentului care acționează în capul peretelui 

𝑁𝐸𝑑1 = 125(𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

𝑀𝐸𝑑1 = 21.5 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

Proiectarea valorilor forței de compresie verticală și a cuplului care acționează la mijlocul înălțimii 

peretelui 

𝑁𝐸𝑑𝑚 = 131(𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

𝑀𝐸𝑑𝑚 = 13.0 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

Proiectarea valorilor forței de compresie verticală și a momentului care acționează la baza peretelui 

𝑁𝐸𝑑2 = 137 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

𝑀𝐸𝑑2 = 0 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

Excentricitate din efectul încărcării verticale și orizontale 

𝑒𝑑1 =
𝑀𝐸𝑑1

𝑁𝐸𝑑1
=

21.5

125
= 0.172 (𝑚) 

Excentricitate inițială din imperfecțiunile geometrice 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =
ℎ𝑒𝑓

450
=

3.0

450
= 0.007 (𝑚) 

Excentricitatea totală din capul peretelui este mai mare decât excentricitatea minimă „necesară”] 

𝑒1 = 𝑒𝑑1 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0.172 + 0.007 = 0.179 (𝑚) > 0.05𝑡 = 0.05 ∙ 0.44 = 0.022 (𝑚) 

Reducerea coeficientului care exprimă influența excentricității 

𝛷1 = 1 − 2
𝑒1

𝑡
= 1 − 2

0.179

0.44
= 0.188 

Forța secțiunii transversale a capului de perete 

𝑁𝑅𝑑1 = 𝛷1𝑓𝑑𝑏𝑡 = 0.188 ∙ 1550 ∙ 1 ∙ 0.44 = 128 (𝑘𝑁) > 𝑁𝐸𝑑1 = 125 𝑘𝑁 

Verificarea fiabilității secțiunii transversale la mijlocul înălțimii peretelui 

Excentricitate din efectul încărcărilor verticale și orizontale 

𝑒𝑑𝑚 =
𝑀𝐸𝑑𝑚

𝑁𝐸𝑑𝑚
=

13.0

131
= 0.099 (𝑚) 

Excentricitate din fluaj a  elementelor de zidărie din zidărie 

𝑒𝑘 = 0 

Excentricitate inițială despre imperfecțiunile geometrice 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =
ℎ𝑒𝑓

450
=

3.0

450
= 0.007 (𝑚) 

 

Excentricitatea generală de la mijlocul peretelui este mai mare decât excentricitatea minimă „obligatorie”] 
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𝑒𝑚𝑘 = 𝑒𝑑𝑚 + 𝑒𝑘 + 𝑒𝑖𝑛𝑘 = 0.099 + 0 + 0.007 = 0.106 (𝑚) > 0.05𝑡 = 0.05 ∙ 0.44 = 0.022 (𝑚) 

Reducerea coeficientului 𝜙𝑚conform tabelului pentru 𝐸 = 1000𝑓𝑘 (vezi Anexa 1 a acestui manual), în 

funcție de raport ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓și excentricitate relative 𝑒𝑚𝑘/𝑡 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

3.0

0.44
= 6.82 

𝑒𝑚𝑘

𝑡
=

0.106

0.44
= 0.241 => 𝛷𝑚 = 0.489 

Capacitate portantă la mijlocul înălțimii peretelui 

𝑁𝑅𝑑𝑚 = 𝛷𝑚𝑓𝑑𝑏𝑡 = 0.489 ∙ 1550 ∙ 1 ∙ 0.44 = 333 (𝑘𝑁) > 𝑁𝐸𝑑𝑚 = 131 𝑘𝑁 

Verificarea fiabilității secțiunii transversale în baza peretelui 

Excentricitate din efectul încărcării orizontale vertical 

𝑒𝑑2 =
𝑀𝐸𝑑2

𝑁𝐸𝑑2
= 0 

Excentricitate inițială din imperfecțiunile geometrice 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =
ℎ𝑒𝑓

450
=

3.0

450
= 0.007 (𝑚) 

Excentricitatea  generală din baza peretelui este mai mică decât excentricitatea minimă („necesară”) 

𝑒2 = 𝑒𝑑2 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0 + 0.007 = 0.007 (𝑚) < 0.05𝑡 = 0.05 ∙ 0.44 = 0.022 (𝑚) 

Reducerea coeficientului care exprimă influența excentricității 

𝛷2 = 1 − 2
𝑒2

𝑡
= 1 − 2

0.022

0.44
= 0.9 

Forța secțiunii transversale la baza peretelui 

𝑁𝑅𝑑2 = 𝛷2𝑓𝑑𝑏𝑡 = 0.9 ∙ 1550 ∙ 1 ∙ 0.44 = 614 (𝑘𝑁) > 𝑁𝐸𝑑2 = 137 (𝑘𝑁) 

Peretele pentru impozitarea încărcăturii este în siguranță. 

6.6 Peretele subteran încărcat cu presiune la pământ și încărcat vertical 

Verificați capacitatea portantă a peretelui subteran din subsolul zidului clădirii. Peretele subteran 

este încărcat pe lângă sarcina verticală a presiunii pământului I în capul peretelui de la încărcarea proiectată 

(plafonul subsolului și podeaua de la etaj a clădirii), a cărei valoare minimă este: 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 = 𝑁𝐺𝑘𝛾𝐺,𝑚𝑖𝑛 + 𝑁𝑄𝑘0 = 130 ∙ 1 = 130 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

Iar valoarea maximă este: 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝐺𝑘𝛾𝐺 + 𝑁𝑄𝑘𝛾𝑄 = 130 ∙ 1.35 + 10 ∙ 1.5 = 190.5 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

Secțiunea verticală a peretelui subteran și diagrama statică și de sarcină a peretelui sunt evidente 

din Fig.43. Peretele subteran este situat sub peretele periferic longitudinal și este fără ferestre. La distanța 

de 10 m de perete pentru a fi evaluată perpendicular pe pereții transversali de aceeași grosime. Structura 

deasupra subsolului este fierbeton. 
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Figura 43 Secțiunea verticală a peretelui subteran, diagrama statică și de sarcină, cuplurile și forțele de forfecare 

Grosimea peretelui subteran 𝑡 = 𝑡𝑒𝑓 = 425𝑚𝑚 este căptușit cu blocuri ușoare de beton 

LIATHERM 425/4/800 [fabricat de LIAPOR LIAS Vintirov]. Dimensiunile blocului de bază sunt 

247/425/240 mm (lungime / lățime / înălțime) și au o rezistență medie la compresiune de 4 MPa. Proporția 

cavităților verticale din blocul de bază este de 23 % Blocul de bază este realizat pentru a asigura cuplarea 

corespunzătoare a blocului suplimentar, dar pentru evaluarea statică a peretelui au o importanță secundară. 

Peretele va fi căptușit cu o clasă de mortar de design M5 (rezistența la compresiune a mortarului este de 5 

MPa Îmbinările (verticale) ale zidăriei nu sunt umplute cu mortar, suprafețele laterale ale elementelor de 

zidărie se opresc unele pe altele pe limbă și canelură Densitatea în vrac a blocurilor în stare uscată este  

𝑝𝓈=800𝑘𝑔/𝑚3 

Greutatea unitară 𝜌𝑑1estimăm pereții în ceea ce privește efectul de stabilizare a verticalei din greutatea 

volumului minim al blocurilor in starea  𝜌𝓈 = 800 𝑘𝑔/𝑚3 și densitatea mortarului: 

𝜌𝑑1 =
0.24 ∙ 0.425 ∙ 800 + 0.01 ∙ 0.425 ∙ 2100

0.25
= 362 (𝑘𝑔 𝑚2⁄ ) 

Pentru categoria elementelor de zidărie 1 și mortarul de proiectare obținem în conformitate cu 

anexele naționale ale EN 1996-1-1 o parte din factorul de fiabilitate pentru zidărie 

𝛾𝑀 = 2.0 

Rezistența compresivă a zidăriei: 

Coeficienți pentru calcularea rezistenței normalizate a unui element de zidărie: 

 Influența dimensiunii orizontale mai mici a blocului (247 mm) și înălțimea (240 mm) a elementului 

de zidarie    

𝛿 = 1.145 

 Influența umidității [condiționarea elementului de zidărie în aer] 

𝜂 = 1 

Rezistența normalizată a elementului de zidărie P4 

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 1.145 ∙ 1 ∙ 4 = 4.58 (𝑀𝑃𝑎) < 50 (𝑀𝑃𝑎) 

si rezistența la compresiune a clasei de mortar obișnuite M5 

𝑓𝑚 = 5 (𝑀𝑃𝑎) < 20 (𝑀𝑃𝑎) < 2𝑓𝑏 = 2 ∙ 4.58 = 9.16 (𝑀𝑃𝑎) 
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Pentru zidărie din blocul de beton ușor din grupa 1 pentru mortar comun fără îmbinări longitudinale 

𝐾 = 0.55 

Valoarea caracteristică a rezistenței la compresie a zidăriei 

𝑓𝑘 = 0.55 ∙ 4.580.7 ∙ 50.3 = 2.59 (𝑀𝑃𝑎) 

Valoarea propusă a rezistenței la compresie a zidăriei perpendicular pe îmbinările  rosturilor 

𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑀

=
2.59

2.0
= 1.29 𝑀𝑃𝑎 

Rezistența la forfecare a zidăriei 

Pentru blocurile de beton și caramizi poroase (blocurile LIATHERM) căptușite cu mortar obișnuit cu o 

rezistență la compresiune de 5 MPa, nu există nicio valoare corespunzătoare în tabelul 3.4 din standard (8). 

Prin urmare, în calculul următor vom lua în considerare valoarea rezistenței la forfecare inițială valabilă 

pentru blocurile de beton aerat, căptușite cu mortar obișnuit, cu rezistența M2.5 și M9. 

𝑓𝑣𝑘0 = 0.15 (𝑀𝑃𝑎) 

Fiabilitatea peretelui împotriva defecțiunii de forfecare va fi evaluată în secțiunea transversală de la baza 

peretelui. Efectul pozitiv asupra rezistenței la forfecare se datorează încărcării suprafeței de forfecare 

inerentă zidăriei grele de la întreaga înălțime a peretelui subsolului; Deci, valoarea caracteristică rezistenței 

la forfecare a zidăriei 𝑓𝑣𝑘este mai mică de două valori. 

𝑓𝑣𝑘 ≤ 0.5𝑓𝑣𝑘0 + 0.4𝜎𝑑 = 0.5 ∙ 0.15 + 0.4
(130 + 2.6 ∙ 3.62)10−3

0.425
= 0.206 (𝑀𝑃𝑎) ≤ 0.045𝑓𝑏 = 0.045 ∙ 4.58

= 0.206 (𝑀𝑃𝑎) 

Valoarea proiectării rezistenței la forfecare a zidăriei 

𝑓𝑣𝑑 =
𝑓𝑣𝑘

𝛾𝑀

=
0.206

2.0
= 0.103 (𝑀𝑃𝑎) 

Calculul forțelor interne și verificarea fiabilității peretelui subsolului 

1. Presiune suplimentară pentru combinație 𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 

Rezistența la compresiune este determinată în secțiunea transversală decisivă, care, conform rezultatelor 

calculului static, este cu aproximativ 1,14 m deasupra nivelului șapă de beton armat. 

Înălțimea efectivă  a peretelui 

ℎ𝑒𝑓 = 𝜌2ℎ = 0.75 ∙ 2.6 = 1.95 (𝑚) 

Raportul subțierii 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

1.95

0.425
= 4.59 

Excentricitate din efectul sarcinii de proiectare, inclusiv efectul imperfecțiunii. La calcularea 

supraîncărcării, factorul de încărcare 𝛾𝐺,𝑚𝑖𝑛 = 1 

𝑒𝑚 = 𝑒𝑓 + 𝑒ℎ + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0 +
15

130 + 1.46 ∙ 3.62
+

1.95

450
= 0.115 (𝑚) 

 Din cauza subtierii stâlpilor  
ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
  este mai mică de 15, excentricitatea de la fluaj este considerată a fi zero 

𝑒𝑘 = 0 

Excentricitate rezultând din efectul factorului de încărcare "m" 

𝑒𝑚𝑘 = 𝑒𝑚 + 𝑒𝑘 = 0.115 + 0 = 0.115 (𝑚) ≥ 0.05𝑡 = 0.05 ∙ 0.425 = 0.021 (𝑚) 
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excentricitatea relativa 

𝑒𝑚𝑘

𝑡
=

0.115

0.425
= 0.271 

Reducerea coeficientului 𝜙𝑚 influența slăbiciunii peretelui și excentricitatea încărcăturii pot fi 

determinate din tabel pentru 𝐸 = 1000𝑓𝑘 (a se vedea anexa 1 acest manual), în funcție de raportul 

excentricitate𝑒𝑚𝑘/𝑡 și subtirimea relativa ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓 

𝑒𝑚𝑘 = 0.271𝑡 
ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
= 4.59 =>  𝛷𝑚 = 0.45 

Capacitatea peretelui în secțiunea m: 

𝑁𝑅𝑑 = 𝛷𝑚𝑏𝑡𝑓𝑑 = 0.45 ∙ 1 ∙ 0.425 ∙ 1.29 ∙ 103 = 247 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

Valoarea rezultantă a forței normale în secțiunea transversală m din sarcina verticală minimă considerate 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 = 130 + 1.46 ∙ 3.62 = 135 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) < 𝑁𝑅𝑑 = 247 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

2. Presiune extremă în combinație 𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 

Determinăm puterea de compresiune în secțiunea transversală decisivă m, luăm o parte din datele de intrare 

a calculului static din paragraful anterior.         

Înălțimea efectivă a peretelui 

ℎ𝑒𝑓 = 1.95 (𝑚) 

Raportul subțierii 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
= 4.59 

Excentricitate din efectul sarcinii de proiectare, inclusiv efectul imperfecțiunii. La calcularea sarcinii, 

coeficientul condițiilor de încărcare 𝛾𝐺 = 1,35 

𝑒𝑚 = 𝑒𝑓 + 𝑒ℎ + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0 +
15

190.5 + 1.35 ∙ 1.46 ∙ 3.62
+

1.95

450
= 0.080 (𝑚) 

Din cauza subtierii stâlpilor
ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
este mai mică de 15, excentricitatea de la fluaj este considerată a fi zero 

𝑒𝑘 = 0 

Excentricitatea rezultată din factorul de sarcină în secțiunea transversală m 

𝑒𝑚𝑘 = 𝑒𝑚 + 𝑒𝑘 = 0.080 + 0 = 0.080 (𝑚) ≥ 0.05 𝑡 = 0.05 ∙ 0.425 = 0.021 (𝑚) 

Excentricitățile relative 

𝑒𝑚𝑘

𝑡
=

0.080

0.425
= 0.189 

Reducerea coeficientului 𝜙𝑚influența rigidității și a sarcinii peretelui este determinată din tabel pentru 𝐸 =

1000𝑓𝑘(a se vedea anexa 1 acest manual) ), în funcție de raportul excentricitate𝑒𝑚𝑘/𝑡 și subtirimea relativa 

ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓 

𝑒𝑚𝑘 = 0.189 𝑡 
ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
= 4.59 = >  𝛷𝑚 = 0.614 
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Capacitatea peretelui în secțiune m 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 190.5 + 1.35 ∙ 1.46 ∙ 3.62 = 198 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) < 𝑁𝑅𝑑 = 337 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

3.Forfecare 

Cel mai mare efort de forfecare care acționează în baza peretelui dacă peretele, ca în acest caz, este 

securizat împotriva deplasării pentru izolarea cu o placă de beton armat cu grosimea de 100 până la 150 

mm, în loc de șapă, secțiunea transversală a peretelui poate fi evaluată numai pentru forfecare (deplasarea 

pentru izolare prin depășirea rezistenței la frecare).. Deoarece se presupune că momentul de îndoire în acest 

loc este zero, considerăm secțiunea de compresie a secțiunii transversale aproximativ: 

𝑙𝑐 ≈ 𝑡 = 0.425𝑚 

Valoarea proiectării forței de forfecare la limita de rezistență a secțiunii transversale, luând în 

considerare valoarea minimă a sarcinii prin forță liberă 

𝑉𝑅𝑑 = 𝑏𝑙𝑐𝑓𝑣𝑑 = 1 ∙ 0.425 ∙ 118 = 44.3 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) > 𝑉𝐸𝑑 = 28.2 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

 

Perete pentru un cuplu de sarcină dată, forța axială și de forfecare se potrivește în condiții de 

siguranță. 

6.7 Peretele subteran încărcat cu presiune la pământ și neîncărcat vertical 

Verificați fiabilitatea portantă a peretelui subsolului S3 din subsolul peretelui de șase etaje al unei 

clădiri în care presiunea la pământ este o sarcină critică sub proiectare, deoarece peretele nu continuă până 

la etajele superioare și nu sunt amplasate grinzi de tavan. Fig. 44 . Completarea din jurul clădirii a fost 

realizată cu sol necoeziv (pietriș ,nisip netratat). Valoarea medie de proiectare a presiunii laterale a 

pământului în repaus perpendicular pe suprafața peretelui S3 (inclusiv presiunea apei subterane) este 

de.𝜎𝑧,𝑑 = 16 𝑘𝑁/𝑚2 

Peretele subsolului S3 este fără gaură și are o grosime de 440 mm (fără tencuială). Este decorat cu 

cărămizi arse solide de formatul clasic CP [290/140/65 mm], clase de rezistență P20, categoria 1 pentru 

clasele de rezistență obișnuite de mortar de ciment M10. Greutatea suprafeței peretelui, inclusiv tencuială 

față-verso de 880 kg / m². 

Pentru categoria elementelor de zidărie 1 și mortarul prescris obținem o parte din factorul de fiabilitate al 

zidăriei 

𝛾𝑀 = 2.2 

Factori pentru calculul puterii normalizate a unui element de zidărie: 

 Influența lățimii și înălțimii cărămizii cu dimensiunea de 290/140/65 mm 

𝛿 = 0.77 

 Influența umidității [condiționarea elementului de zidărie în aer] 

𝜂 = 1 

Pentru zidărie din elemente de zidărie din grupa 1 cu îmbinări longitudinale de mortar, se consideră o constantă 

𝐾 = 0.8 ∙ 0.55 = 0.44 

Rezistența standardizată a cărămizilor în format clasic, cu o rezistență medie la compresiune de 20 MPa 

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 0.77 ∙ 1 ∙ 20 = 15.4 (𝑀𝑃𝑎) < 75 (𝑀𝑃𝑎) 
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Rezistența la încovoiere a tracțiunii din zidărie cu mortar in imbinari  verticale: 

Pentru zidărie realizată din unități de zidărie arsă pentru mortar obișnuit în caz de defecțiune a zidăriei în rezerva 

portantă, valoarea de bază a rezistenței la tracțiune la îndoire caracteristică : 

𝑓𝑥𝑘1 = 0.01 (𝑀𝑃𝑎) 
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Zidăria nu continuă la etajele superioare

 

Figura 44 Planșeu subsol, secțiune verticală prin obiect și secțiune verticală prin perete S3 

Notă: 

Forța  𝑓𝑥𝑘1 cu toate acestea, conform EN 1996-1-1, articolul 6,3,4 nota 1 nu trebuie să folosim pereții cu 

presiune la pământ ! 

Pentru zidărie realizată din unități de zidărie arsă pentru mortar obișnuit M10 în caz de avarie în plan 

perpendicular pe rezerva de încărcare, valoarea caracteristică a rezistenței la tracțiune la îndoire este 

𝑓𝑥𝑘2 = 0.40 (𝑀𝑃𝑎) 

Si o  valoare corespunzătoare proiectării rezistentei la încovoiere 

𝑓𝑥𝑑2 =
𝑓𝑥𝑘2

𝛾𝑀
=

0.40

2.2
= 0.18 (𝑀𝑃𝑎) = 180 (𝑘𝑃𝑎) 

Rezistența la forfecare a zidăriei: 
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Pentru zidărie din unități de zidărie  arsă pentru clasele obișnuite M10 sunt disponibile 

𝑓𝑣𝑘0 = 0.30 (𝑀𝑃𝑎) < 0.065𝑓𝑏 = 0.065 ∙ 15.4 = 1.00 (𝑀𝑃𝑎) 

Sarcina suprafeței de alunecare prin zidărie proprie nu se aplică în acest caz, adică: 

𝑓𝑣𝑘 = 𝑓𝑐𝑘0,𝑑 = 0.3 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑓𝑣𝑑 =
𝑓𝑣𝑘

𝛾𝑀
=

0.30

2.2
= 0.136 (𝑀𝑃𝑎) 

Calculul forțelor interne și evaluarea fiabilității peretelui subsolului 

1.Îndoire 

Datorită limitării menționate  mai sus a peretelui, subliniată de presiunea pământului și de rezistența , 

𝑓𝑥𝑘1peretele este considerat nu ca o placă pentru perimetrul susținut, ci doar ca unidirecțional tensionat 

orizontal în ambele suporturi laterale ale unui grindă susținut continuu. Continuitatea poate fi luată în 

considerare, deoarece peretele de zidarie  sunt pe înălțime legați   de pereții longitudinali ai subsolului. 

Valoarea momentului  𝑀𝐸𝑑𝑥de la presiunea în repaus pentru planul de avarie care este perpendicular pe 

îmbinarea lagărului și are deja puterea  𝑓𝑥𝑘2 și momentul 𝑀𝑅𝑑𝑥= 𝑓𝑥𝑑2Zeste determinat pe unitatea de 

înălțime a peretelui în funcție de  

𝑀𝐸𝑑𝑥 = ±
1

12
𝜎𝑧𝑑𝐿2 = ±

1

12
16 ∙ 4.5752 = 27.91 (𝑘𝑁𝑚) 

Modulul de perete lățime unitate 

𝑍 =
𝑡2

6
=

0.442

6
= 32.267 ∙ 10−3(𝑚3 𝑚⁄ ) 

Capacitate de îndoire a peretelui prin defectare simplă la îndoire 

𝑀𝑅𝑑𝑥 = 𝑓𝑥𝑑2𝑍 = 180 ∙ 32.267 ∙ 10−3 = 5.81 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) < 𝑀𝐸𝑑𝑥 = 27.91 (𝑘𝑁𝑚) 

Peretele la îndoit nu se este avantajat !! 

Nu a fost respectată condiția de fiabilitate la îndoire. Este necesară consolidarea peretelui din îmbinările de 

armare MURFOR sau proiectarea unei alte ajustări structurale adecvate! 

2.Forfecare 

Pentru un element  de zidărie nearmat, care acționează  static  ca un grindă, se  evaluează  tensiunea de  

forfecare  în fața sprijinului direct: 

𝑉𝐸𝑑 =
𝜎𝑧,𝑑𝑙𝑐𝑙

2
=

16 ∙ 4.2

2
= 33.6 (𝑘𝑁 𝑚)⁄ < 𝑉𝑅𝑑1 = 𝑏𝑡𝑓

𝑣𝑑
= 1 ∙ 0.44 ∙ 136 = 60.0 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

Peretele antiderapant se conformează. 

6.8 Peretele încărcat de presiunea laterală a vântului 

Verificați fiabilitatea portantă a căptușelii unuia dintre pereții de scut ai halei, care este supusă 

presiunii perpendiculare a vântului. Structura portantă a peretelui fronton este formată din beton armat 

monolit care transmit reacțiile de teren ale căptușelilor din cărămidă pereților holului, șopronului și pereților 

șoproni ai sălii. Vântul caracteristic distribuit uniform pe peretele scutului este de 0,45 kN / M2. Căptușeala 

câmpului este realizată din zidărie de tăiere, prin urmare, în ceea ce privește durabilitatea și rezistența la 

îngheț, ca element de zidărie, propunem KLINKER placare completă de format clasic 290/140/65 mm, 

rezistență P60 (rezistența medie la compresiune este de 60 MPa), categoria 1 WIENERBERGER Zidăria 

va fi căptușită cu o legătură de rulare la mortarul de ciment comun M5 (rezistența la presiune 5 MPa). 

Îmbinarea zidăriei se va face pe fața peretelui. Greutatea căptușelii este de 305 kg / m2. 

Pentru categoria elementelor de zidărie 1 și mortarul de proiectare, obținem partea din factorul de 

fiabilitate al zidăriei 



 

 Pagina 91 

 

EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor din zidărie 

𝛾𝑀 = 2.0 

Rezistența compresivă a zidăriei: 

Factorii pentru calculul rezistenței normalizate a unei zidării: 

 Influența lățimii (140 mm) și înălțimii (65 mm) a unității de zidărie CP 290/140/65 mm 

𝛿 = 0.77 

 Influența umidității [condiționarea elementului de zidărie în aer] 

𝜂 = 1 

Pentru zidăriile din cărămidă arsa  de clasă 1 , fără imbinari  longitudinale de mortar, se consideră constanta 

𝐾 = 0.55 

Rezistența normalizată a elementului de zidărie 

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 0.77 ∙ 1 ∙ 60 = 46.2 (𝑀𝑃𝑎) < 75 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența la compresiune a mortarului de ciment M5 

𝑓𝑚 = 5 (𝑀𝑃𝑎) < 20 (𝑀𝑃𝑎) < 2𝑓𝑏 = 2 ∙ 46.2 = 92.4 (𝑀𝑃𝑎) 

Valoarea rezistenței la compresiune caracteristică a zidăriei 

𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0.7𝑓𝑚

0.3 = 0.55 ∙ 46.20.7 ∙ 50.3 = 13.04 (𝑀𝑃𝑎) 

Proiectarea rezistenței compresive a zidăriei 

𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑀
=

13.04

2.0
= 6.52 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența la încovoiere a tracțiunii din zidărie cu mortar în imbinarile verticale: 

Pentru mortarul M5 și elementele din zidărie în cazul defectării zidăriei în partea portantă, valoarea de bază 

a rezistenței caracteristice la tracțiune la îndoire conform tabelului din standard EN 1996-1-1 

𝑓𝑥𝑘1 = 0.10 (𝑀𝑃𝑎) 

Cu tensiuni 𝜎𝑑 din greutatea reală a zidăriei (folosind factorul de încărcare),𝛾𝐺𝑚𝑖𝑛=1 obținem valoarea 

rezistenței la tracțiune pentru îndoire pentru secțiunea transversală a jumătății 

𝑓𝑥𝑑1,𝑎𝑝𝑝 =
𝑓𝑥𝑘1

𝛾𝑀
+ 𝜎𝑑 =

0.1

2.0
+

0.00305 ∙ 1.375 ∙ 1

0.14
= 0.080 (𝑀𝑃𝑎) = 80 (𝑘𝑃𝑎) 

Pentru mortarul M5 și elemente  din zidărie arsa  în cazul unei defecțiuni în plan perpendicular pe piesă de 

rezervă, rezistența la tracțiune caracteristică la îndoire conform tabelului din standardul EN 1996-1-1 

𝑓𝑥𝑘2 = 0.40 (𝑀𝑃𝑎) 

O valoare corespunzătoare rezistența la încovoiere de proiectare 

𝑓𝑥𝑑2 =
𝑓𝑥𝑘2

𝛾𝑀
=

0.40

2.0
= 0.20 (𝑀𝑃𝑎) = 200 (𝑘𝑃𝑎) 

Calculul forțelor interne și verificarea fiabilității peretelui 

Fiabilitatea peretelui pentru efectele încărcării laterale a presiunii vântului se verifică prin compararea 

rezultatului cu cele două metode aproximative indicate de standardul EN 1996-1-1. 
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Figura 45 O vedere și o vedere de sus a unuia dintre pereții scutului sălii, încărcați de presiunea vântului 

1. Considerăm peretele ca o placă sprijinită pur și simplu pe perimetru 

Valoarea momentului   𝑀𝐸𝑑𝑥din sarcina perpendiculară a presiunii vântului pentru planul de avarie, 

care este perpendicular pe îmbinările lagărului și are deja puterea 𝑓𝑥𝑘1și momentul , 𝑀𝑅𝑑𝑦=𝑓𝑥𝑑𝑡 Z este 

determinată pe unitatea de înălțime a peretelui în funcție de 

𝑀𝐸𝑑𝑥 = 𝛼𝛾𝑄𝑤𝑘𝐿2 

𝜇 =
𝑓𝑥𝑑𝑙,𝑎𝑝𝑝

𝑓𝑥𝑑2
=

80

200
= 0.4 

ℎ

𝐿
=

2.7

4.2
= 0.643 

𝛼2 = 𝛼 = 0.643 

unde 𝛼 este determinat coeficientul momentului de îndoire din tabelul din atașamentul 2 din acest manual 

pentru valorile de mai sus ale raportului de rezistență ortogonală 𝜇 și raportul dintre înălțimea h și lungimea 

L a peretelui și pentru peretele din jurul perimetrului doar stocat [câmpul tip E] 

𝛾𝑄 = 1.5 

Este o parte a factorului de fiabilitate a unei sarcini aleatorii 

𝑤𝑘 = 0.45 𝑘𝑁/𝑚2 

Se caracterizează printr-o sarcină a vântului pe unitatea de suprafață a peretelui. Substituim: 

𝑀𝐸𝑑𝑥 = 0.0419 ∙ 1.5 ∙ 0.45 ∙ 4.22 = 0.498 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

𝑀𝐸𝑑𝑦 = 0.4 ∙ 0.0419 ∙ 1.5 ∙ 0.45 ∙ 4.22 = 0.200 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

Evaluarea fiabilității: 

Modulul de perete lățimea unității 

𝑍 =
𝑡2

6
=

0.142

6
= 3.267 ∙ 10−3 (𝑚3 𝑚⁄ ) 
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Momente în perete pe îndoire prin îndoire simplă 

𝑀𝑅𝑑𝑥 = 𝑓𝑥𝑑2𝑍 = 200 ∙ 3.267 ∙ 10−3 = 0.653 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) > 𝑀𝐸𝑑𝑥 

𝑀𝑅𝑑𝑦 = 𝑓𝑥𝑑1,𝑎𝑝𝑝𝑍 = 80 ∙ 3.267 ∙ 10−3 = 0.261 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) > 𝑀𝐸𝑑𝑦 

Peretele se conformează. 

2. Verificarea peretelui folosind efectul arc 

Metoda se bazează pe efectul de arc de perete ipoteze cu privire la ajutor. Se presupune că peretele 

limită final se va forma într-o dimensiune mai scurtă de-a lungul unui arc cu trei balamuri a cărui grosime 

la vârf și susținere este de 0,1 ori mai mare decât grosimea peretelui. Cu toate acestea, se aplică numai dacă 

oferim un suport suficient de ferm, adică care nu glisează la piciorul arcului. Cu toate acestea, presupunerea 

bolții poate fi configurată pe o direcție verticală sau orizontală, dar nu simultan. Deflecția bolții în 

conformitate cu prevederile standardului EN 1996-1-1 nu este luată în considerare. 

Apoi, 𝔯 bolții este calculat din relație 

𝑧 = 0.9𝑡 = 0.9 ∙ 140 = 126 (𝑚𝑚) 

Pentru peretele analizat, raportul dintre lungimea peretelui h și grosimea peretelui t este : 

ℎ

𝑡
=

2.7

0.14
= 19.3 < 20 

Forța de presiune maximă de proiectare  𝑁𝑎𝑑 și momentul  𝑀𝑅𝑑𝑦în arcada pe unitatea de lungime a peretelui 

𝑁𝑎𝑑 = 1.5𝑓𝑑

𝑡

10
= 1.5 ∙ 6.52 ∙

0.14

10
∙ 103 = 137 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

𝑀𝑅𝑑,𝑦 = 𝑁𝑎𝑑𝑧 = 137 ∙ 0.126 = 17.26 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) ≫ 𝑀𝐸𝑑,𝑦 =
1

8
∙ 0.5 ∙ 1.5 ∙ 2.752 = 0.71 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

Cu toate acestea, cuplul menționat mai sus al 𝑀𝑅𝑑,𝑦 nu poate apărea decât atunci când arcul cu trei 

articole susține în mod fiabil forțe vertical  𝑁𝑠𝑑Ar fi necesar ca cea mai înaltă poziție a câmpului peretelui 

de scut să verifice dimensiunile secțiunii transversale și întărirea creșterii betonului armat pe sarcina 

verticala  𝑁𝑎𝑑 , care afectează grindăul în direcția de jos în sus !!! 

Doar după îndeplinirea condițiilor de mai sus, puteți conta pe  faptul că peretele evaluat prin această 

metodă se potrivește ! 

6.9 Peretele  de forfecare  al clădirii cu mai multe etaje 

Verificați dacă susținerea pereților de forfecare L = 9 m și înălțimea H = 22 m, amplasate la umbra 

clădirii, care asigură clădirea peretelui cu mai multe etaje împotriva efectelor forțelor orizontale din vânt. 

Structura plafonului monolitic din beton armat este amplasată pe fiecare nivel al podelei. Înălțimea ușoară 

1, NP este h = 3,25 m, grosimea stocată a structurii plafonului din beton armat este de 0,25 m, grosimea 

peretelui este t = 0,44 m, lungimea flanșei este p = 1,0 m. Diagrama sarcinii de perete în piciorul de deasupra 

fundației este evidentă din Fig. 46. 

Elementele de zidărie utilizate pentru zidăria peretelui sunt cărămizi izolate termic, perforate 

vertical, izolate termic de la HELUZ: SUPERTHERM 44 STI SB [247 x 440 x 249 mm] categoria 1, cu o 

rezistență medie la compresiune de 8 MPa, care sunt căptușite cu mortar SB C rezistența la compresiune 

după 10 MPa. După aplicarea mortarului, mortarul se suprapune golului de îmbinare pe toată suprafața, 

aplicat cu o grosime de 3 mm, dar după așezarea și nivelarea cărămizilor, grosimea articulației rămâne de 

1 mm. Rezistența caracteristică a zidăriei descrise mai sus determinată de test este fk = 3,1 MPa, densitatea 

zidăriei peretelui fără tencuială este g1=620 kg/m3. 

Din evaluarea statică a obiectului, am obținut următoarele valori transversale ale forțelor interne 

[variabile din indicele de încărcare caracteristică "k" .de la proiectare au indicele "d"]: 

Forțe normale de la greutatea proprie a structurii portante [valoarea minimă a sarcinii permanente] 
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Figura 46 Schema de formă, statică și sarcină a peretelui de forfecare 

𝑁𝐸𝑘,𝑚𝑖𝑛 = 𝑁𝐺𝑘,𝑚𝑖𝑛 = 2600 (𝑘𝑁) 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 = 𝑁𝐸𝑘,𝑚𝑖𝑛𝛾𝐺,𝑚𝑖𝑛 = 2600 ∙ 1 = 2600 (𝑘𝑁) 

Forțe normale de la sarcina completă a obiectului [G + Q] 

𝑁𝐸𝑘 = 3200 (𝑘𝑁) 

𝑁𝐸𝑑 = 4400 (𝑘𝑁) 

Forța de forfecare de la sarcina vântului la obiect [presiune + aspirație vânt] 

𝑉𝐸𝑑 = 570 (𝑘𝑁) 

Moment de îndoire în planul peretelui de sarcina vântului 

𝑀𝐸𝑘 = 3600 (𝑘𝑁𝑚) 

𝑀𝐸𝑑 = 3600 ∙ 1.5 = 5400 (𝑘𝑁𝑚) 

Conform standardului național EN 1996-1-1, pentru construcția civilă normală a clădirilor, în conformitate 

cu toate cerințele structurale ale acestui standard pentru zidărie din elemente de zidărie din categoria 1, 

căptușite cu un mortar de proiectare 
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𝛾𝑀 = 2.0 

Rezistența compresivă a zidăriei: 

Rezistența la compresiune normalizată a unității de zidărie SUPERTHERM 44 STI SB [247X440X249 

mm] 

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 1.155 ∙ 1 ∙ 8 = 9.24 (𝑀𝑃𝑎) < 50 (𝑀𝑃𝑎) 

rezistența caracteristică a zidăriei rezistenței la compresiune zidărie [formula poate fi determinată deoarece 

a fost determinată printr-un test] 

𝑓𝑘 = 3.10 (𝑀𝑃𝑎) 

Proiectarea rezistenței compresive a zidăriei 

𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑀
=

3.10

2.0
= 1.55 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența la forfecare a zidăriei: 

Rezistența caracteristică la forfecare a peretelui proiectat nu este din testul disponibil, așa că vom folosi 

formula pentru a determina rezistența la forfecare a zidăriei. Pentru elementele de zidărie menționate 

anterior și folosind un mortar subțire de grosime de 0,5 mm până la 3,0 mm cu îmbinările neumplute cu 

mortar și cu fețele laterale ale elementelor de zidărie strâns adiacente, se poate utiliza următoarea relație 

𝑓𝑣𝑘 = 0.5𝑓𝑣𝑘0 + 0.4𝜎𝑑 ≤ 0.045𝑓𝑏 

Pentru elementele de zidărie arse și mortarul pentru îmbinări subțiri obținem din tabelul din EN 1996-1-1 

valoarea rezistenței inițiale la forfecare a zidăriei 

𝑓𝑣𝑘0 = 0.3 (𝑀𝑃𝑎) 

Determinăm valoarea minimă medie a sarcinii verticale pentru zidărie 

𝜎𝑑 =
𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑚𝑠
=

2.6

0.44 ∙ 9 + 2 ∙ 0.44 ∙ 1.0
= 0.537 (𝑀𝑃𝑎) 

substituim: 

Rezistența la forfecare a zidăriei în planul de forfecare paralel cu îmbinările articulare 

𝑓𝑣𝑘 = 0.5 ∙ 0.30 + 0.4 ∙ 0.537 = 0.36 (𝑀𝑃𝑎) < 0.045𝑓𝑏 = 0.045 ∙ 9.24 = 0.42 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑓𝑣𝑑 =
𝑓𝑣𝑘

𝛾𝑀
=

0.36

2.0
= 0.18 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența la forfecare a zidăriei în planul de forfecare perpendicular pe imbinarile rosturilor 

𝑓𝑣𝑑 =
𝑓𝑣𝑘0

𝛾𝑀
=

0.3

2.0
= 0.15 (𝑀𝑃𝑎) 

Calculul forțelor interne și verificarea fiabilității peretelui de forfecare 

 1. Premisa de bază pentru ca peretele de alunecare a golfului să poată depăși efectul încărcării orizontale 

este ca secțiunea transversală a peretelui să nu dea naștere la combinația de sarcină de tracțiune atunci când 

se aplică combinația de sarcină caracteristică: 𝑀𝐸𝑘 + 𝑁𝑘, min, vezi Figura 47. 

 Dimensiunile peretelui  transversal: 

𝑝 = 1 𝑚 {
𝐻 5⁄ = 22 5⁄ = 4.4 𝑚

ℎ 2⁄ = 3.25 𝑚
6𝑡 = 6 ∙ 0.44 = 2.64 𝑚

} 

𝐴𝑚𝑠 = 9 ∙ 0.44 + 2 ∙ 0.44 ∙ 1.0 = 4.84 (𝑚2) 

𝐼𝑚𝑠 =
1

12
∙ 0.44 ∙ 93 + 2 ∙ 1.0 ∙ 0.443 + 2 ∙ 0.44 ∙ 1 ∙ (4.5 −

0.44

2
)

2

= 30.6668 (𝑚4) 
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𝑊𝑚𝑠 =
30.6668

4.5
= 6.815 (𝑚3) 

NGk,min

MEk

L

+

-

-

-

NGk,min  =>

MEk  =>

NGk,min+MEk  =>

 

Figura 47 Tensiune în secțiunea transversală inferioară a peretelui în timpul funcționării 𝑀𝐸𝑘 + 𝑁𝑘,𝑚𝑖𝑛 

Tensiunea în peretele de bază a secțiunii transversale în numele părții de compresie a secțiunii =  

[semn minus = presiune, plus semn = tracțiune] 

𝜎𝑚𝑠 = −
𝑁𝐸𝑘,𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑚𝑠
+

𝑀𝐸𝑘

𝑊𝑚𝑠
= −

2.6

4.84
+

3.6

6.815
= −0.0089 (𝑀𝑃𝑎) 

Condiția este îndeplinită, nu există o tensiune caracteristică la tracțiune în perete.  

Peretele de forfecare trebuie să îndeplinească, de asemenea, tensiunile de compresie maxime care apar în 

timpul combinației de sarcină: 𝑀𝐸𝑑+𝑁𝐸𝑑 .Forța limită normală din sarcina de proiectare pe unitatea de 

lungime a peretelui este determinată de efortul de compresie din secțiunea transversală inferioară a 

peretelui. Calculați tensiunea compresivă asumând tensiunea exclusă în secțiunea transversală și asumând 

o distribuție uniformă a tensiunii în partea comprimată a secțiunii transversale, a se vedea Figura 48: 



 

 Pagina 97 

 

EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor din zidărie 

x

t

L

ef

Ac

t

NEd

 

Figura 48 Schema forțelor interne și întinderea părții de compresie a secțiunii transversale din peretele peretelui 

 

Excentricitatea forței normale și a pereților de forfecare 

𝑒𝑓 =
𝑀𝐸𝑑

𝑁𝐸𝑑
=

5.4

4.4
= 1.227 (𝑚) 

Mărimea zonei  𝐴𝑐 a secțiunii comprimate a secțiunii de bază a peretelui este determinată de 

condiția ca forțele normale  𝑁𝐸𝑑să nu se afle în centrul zonei presate [vezi Figura 48] 

1

2
𝑡𝑥2 −

1

2
𝑡 (

𝐿

2
− 𝑒𝑓)

2

− 𝑡𝑝 (
𝐿

2
− 𝑒𝑓 −

𝑡

2
) = 0 

1

2
0.44𝑥2 −

1

2
0.44 ∙ (

9

2
− 1.227)

2

− 0.44 ∙ 1 ∙ (
9

2
− 1.227 −

0.44

2
) = 0 

Obținem soluția ecuației cvadratice 

𝑥 = 4.101 (𝑚) 

𝐴𝑐 = (4.101 +
9

2
− 1.227) ∙ 0.44 + 0.44 ∙ 1.0 = 3.685 (𝑚2) 

Tensiunea în secțiunea de compresie a secțiunii transversal  

𝜎𝑐 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴𝑐
=

4.4

3.685
= 1.194 𝑀𝑃𝑎 

Forța normală din combinația de proiectare a sarcinii  𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 pe lungimea unității în secțiunea 

transversală a peretelui adiacent 

𝑛𝐸𝑑 = 1.0𝑡𝜎𝑐 = 1 ∙ 0.44 ∙ 1194 = 525.4 (
𝑘𝑁

𝑚
) 

în mijlocul înălțimii  stâlpului  

𝑛𝐸𝑑𝑚 = 525.4 −
3.25

2
∙ 0.44 ∙ 6.2 ∙ 1.35 = 519.4 (

𝑘𝑁

𝑚
) 

Înălțimea lungimii unității a părții comprimate a peretelui de forfecare din podeaua cea mai joasă, sarcina 

centrată de forțele normale specificate mai sus, poate fi evaluată pentru presiune prin procedura obișnuită: 

ℎ𝑒𝑓 = 𝜌2ℎ = 0.75 ∙ 3.25 = 2.44 (𝑚) 

𝑡𝑒𝑓 = 𝑡 = 0.44 (𝑚) 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

2.44

0.44
= 5.54 < 27 

 Secțiune transversală din partea inferioară a peretelui:𝑒𝑖 = 𝑒𝑓𝑖 + 𝑒_𝑖𝑛𝑖𝑡 ≥ 0.05𝑡 
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𝑒𝑓𝑖 = 0 

𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 =
ℎ𝑒𝑓

450
=

2.44

450
= 0.0054 (𝑚) 

0.05𝑡 = 0.05 ∙ 0.44 = 0.022 (𝑚) => 𝑒𝑖 = 0.022 (𝑚) 

𝛷𝑖 = 1 − 2
𝑒𝑖

𝑡
= 1 − 2

0.022

0.44
= 0.9 

𝑛𝑅𝑑 = 𝛷𝑖𝑏𝑡𝑓𝑑 = 0.9 ∙ 1 ∙ 0.44 ∙ 1.55 ∙ 103 = 613.8 (
𝑘𝑁

𝑚
) > 𝑛𝐸𝑑 = 525.4 (

𝑘𝑁

𝑚
) 

Secțiunea transversală în peretele peretelui respectă presiunea. 

2. Secțiune transversală la jumătatea înălțimii peretelui 

Coeficientul de reducere  𝜙𝑚al efectului rigidității peretelui și excentricității de sarcină este determinat 

folosind tabelul pentru , 𝐸 = 1000𝑓𝑘 în funcție de excentricitatea relativă 𝑒𝑚𝑘𝑙𝑡  și raportul de rigiditate 

ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓 . 

Excentricitatea sarcinii la jumătatea înălțimii stâlpului 

𝑒𝑚𝑘 = 𝑒𝑚 + 𝑒_𝑘 ≥ 0.05𝑡 

Excentricitate din factorul de încărcare 

𝑒𝑚 = 𝑒𝑓𝑚 + 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 

𝑒𝑓𝑚 = 0 

Excentricitate din efectul distorsionat  

𝑒𝑘 = 0 

substituim: 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 = 0.0054𝑚 = 𝑒𝑚 = 𝑒𝑚𝑘 

0.05𝑡 = 0.022𝑚 => 𝑒𝑚𝑘 = 0.022 (𝑚) 

Pentru 
𝑒𝑚𝑘

𝑡
= 0.05 ș𝑖

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
= 5.54  din tabelul manualelor din atașamentul 1 acest manual: 

𝛷𝑚 = 0.885 

𝑛𝑅𝑑𝑚 = 𝛷𝑚𝑏𝑡𝑓𝑑 = 0.885 ∙ 1 ∙ 0.44 ∙ 1.55 ∙ 103 = 603.3 𝑘𝑁𝑚 > 𝑛𝐸𝑑𝑚 = 519.4 𝑘𝑁/𝑚 

Secțiunea transversală aflată la jumătatea înălțimii peretelui în comprimare satisface. 

Peretele de la etajul 1 se presurizează în mod fiabil. 

3.Verificați fiabilitatea secțiunii transversale de forfecare a peretelui de bază pentru combinația de sarcină 

proiectată, 𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 la care sarcina de forfecare este cea mai mare și sarcina medie a îmbinării de bază 

și, în același timp, dimensiunea părții de compresie a secțiunii transversale a peretelui este cea mai mică. 

Lungimea lc𝑙𝑐 a secțiunii presate a secțiunii transversale este determinată într-un mod simplificat, ca și cum 

peretele ar fi fără flanșe presupunând un profil de efort de presiune triunghiulară pentru secțiunea presată a 

secțiunii transversale a peretelui și sub tensiune exclusă . Manometrul se va așeza apoi în centrul 

triunghiului reprezentând profilul tensiunii de presiune, vezi Figura 49 

𝑙𝑐 > 3 (
𝐿

2
−

𝑀𝐸𝑑

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛
) = 3 (

9

2
−

5400

2600
) = 7.27 (𝑚) 

𝐴𝑐,𝑠𝑚𝑦𝑘 > 𝑡𝑙𝑐 = 0.44 ∙ 7.27 = 3.20 (𝑚2) 

Distribuția la forța forfecată pentru secțiunea comprimată a secțiunii piciorului poate fi considerată în mod 

egal în conformitate cu standardul EN 1996-1-1. 
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Figura 49 Estimarea lungimii secțiunii presate a secțiunii piciorului pentru calculul forței de forfecare finale 

𝑉𝑅𝑑 = 𝐴𝑐,𝑠𝑚𝑦𝑘𝑓𝑣𝑑 = 3.20 ∙ 0.18 ∙ 103 = 576 (𝑘𝑁) > 𝑉𝐸𝑑 = 570 (𝑘𝑁) 

Peretele antiderapant se conformează. 

7. Exemple de metode de calcul simplificate 

7.1 Stâlpul din peretele interior simplificat 

Presupunând că stâlpul din Exemplul 7.1, aceste manuale sunt concepute în conformitate cu EN 

1996-1-1 și sunt realizate din zidărie WIENERBERGER Full Tile: KLINKER 290/140/65 mm Categoria 

1 și P60 M10 Design Mortar sunt conforme cu următoarele constrângeri EN 1996-3, determină puterea sa 

în conformitate cu metoda simplificată dată în EN 1996-3, anexa A Pentru a determina puterea 

caracteristică, utilizați EN 1996-3, atașamentul D. Comparați capacitatea de rulare a pilonului rezultat cu 

calculul exact conform standardului EN 1996-1-1. Secțiunea transversală a stâlpului b / t este de 1,19 / 0,44 

m. Dispunerea reciprocă a stâlpului, structura monolitică a plafonului din beton armat (aceeași întindere a 

câmpurilor adiacente ale extrudării și tavanului) și eliminarea obiectului împotriva efectelor forțelor 

orizontale permit presupunerea că excentricitatea încărcăturii din cap și din stâlp este aproape de zero. 

Stâlpul este situat la parterul unei clădiri rezidențiale tripodlazni, întinderea plafonului adiacent este de 6 m. 

Înălțimea podelei ușoare este de 3,0 m. 



 

 Pagina 100 

 

EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor din zidărie 

i

m

B=1.19 m

t=
t e

f=
0
.4

4
m

m

h
=

3
.0

 m

NEdm

 

Figura 50 Planșeu și vedere a stâlpului din peretele interior 

Condiții generale pentru utilizarea metodei de calcul simplificate: 

Pentru clădiri, se poate utiliza metoda de calcul simplificată prevăzută în EN 1996-3 în anexa A, cu condiția 

îndeplinirii următoarelor condiții: 

 clădirea are maximum 3 etaje, 

 pereții sunt susținuți lateral de structuri de tavan și tensiune într-o direcție orizontală, 

perpendiculare pe planul peretelui, fie direct de structuri de tavan și de tensiune rigide în planul 

lor, fie de măsuri structurale adecvate, de ex. Bare de vânt cu rigiditate suficientă, 

 Lungimea plafonului sau a construcției pereților egală cu cel puțin 2/3 din grosimea peretelui, dar 

nu mai puțin de 85 mm, 

 Înălțimea ușoară a podelei nu depășește 3,0 m, 

 planul minim al clădirii este de cel puțin 1/3 din înălțime, 

 valorile caracteristice ale încărcărilor aleatorii care acționează asupra tavanului și a structurii de 

efort nu sunt mai mari de 5,0 kN / m2, 

 durata maximă de lumină a oricărei structuri de tavan este de 6,0 m, 

 durata maximă de lumină a structurii de solicitare este de 6,0 m, cu excepția cazului în care se 

utilizează o distanță de tensiune ușoară în care durata de lumină nu trebuie să depășească 12,0 m, 

 raportul  ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓𝑢  pentru pereții interni și externi nu este mai mare de 21. 

⇒Sunt îndeplinite toate condițiile de mai sus pentru calculul unificat! 
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Calcul 

inălțimea efectivă a stâlpului 

ℎ𝑒𝑓 = 𝜌2ℎ = 0.75 ∙ 3.0 = 2.25 (𝑚) 

Grosime eficientă a stâlpului 

𝑡𝑒𝑓 = 𝑡 = 0.44 (𝑚) 

Subtirimea stâlpului 

ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
=

2.25

0.44
= 5.11 < 21 

Raportul subtierii îndeplinește criteriul conformității marginale pentru calculul simplificat al clădirilor cu 

maximum trei etaje. 

Factorii pentru calculul rezistenței normalizate a unei zidării: 

 Influența lățimii și înălțimii unității de zidărie cu dimensiunile de 290/140/65 mm 

𝛿 = 0.77 

 Influența umidității [condiționarea elementului de zidărie în aer] 

𝜂 = 1 

Rezistența normalizată a elementului de zidărie 

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 0.77 ∙ 1 ∙ 60 = 46.2 (𝑀𝑃𝑎) < 75 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența compresivă a mortarului obișnuit 

𝑓𝑚 = 10 (𝑀𝑃𝑎) < 20 (𝑀𝑃𝑎) < 2𝑓𝑏 = 2 ∙ 46.2 = 92.4 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența caracteristică la compresiune a zidăriei determinată prin metoda simplificată se găsește în anexa 

D la EN 1996-3 din tabelul pentru zidurile de zidărie care grupează 1 elemente căptușite cu mortar comun, 

unde pentru 𝑓𝑏 = 46,2 MPa și 𝑓𝑚 = 10 MPa obținem de la tabel după interpolare: 

𝑓𝑘,𝑠 = 13.1 (𝑀𝑃𝑎) 

Conform anexelor naționale ale standardului (8), zidăria din elementele de zidărie din categoria 1 și 

mortarul de proiectare aplică factorul de fiabilitate a materialului 

𝛾𝑀 = 2.0 

Valoarea de proiectare a rezistenței la compresie a zidăriei perpendicular pe îmbinările rulmentului 

𝑓𝑑 =
𝑓𝑘,𝑠

𝛾𝑀
=

13.1

2.0
= 6.55 (𝑀𝑃𝑎) 

Capacitatea portantă a unui stâlp încărcat de sarcina verticală este dată de relația respective 

𝑁𝑅𝑑 = 𝑐_𝐴𝑓𝑑𝑏𝑡 

unde: 𝑐𝑎 = 0.5 pentru 
ℎ𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑓
≤ 18 

Substituim: 𝑁𝑅𝑑 = 0.5 ∙ 6.55 ∙ 103 ∙ 1.19 ∙ 0.44 = 1715 (𝑘𝑁) 

Puterea decisivă a stâlpului „m” conform standardului EN 1996-1-1 din exemplul 7.1 

𝑁𝑅𝑑𝑚 = 𝛷𝑚𝑏𝑡𝑓𝑑 = 0.889 ∙ 1.19 ∙ 0.44 ∙ 6.4 ∙ 103 = 2979 (𝑘𝑁) 

Concluzie 

Cu calculul, am terminat rapid, dar capacitatea de încărcare conform standardului EN 1996-3 este 

semnificativ mai mică, doar 58 % din valoarea determinată în metoda de calcul mai precisă conform 
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standardului EN 1996-1-1 din exemplul 7.1.  

7.2 Simplu perete subteran încărcat cu presiune la pământ 

Verificați fiabilitatea portantă a peretelui subteran din subsolul zidului de construcție, care a fost 

evaluată în Exemplul 7.6 conform standardului EN 1996-1-1, utilizând o metodă simplificată conform EN 

1996-3 EN 1996-3. 
h
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Figura 51 Secțiune de perete vertical, diagrama statică și de încărcare, forțe de cuplu și forfecare în perete 

Peretele subsolului, în afară de sarcina laterală I, este vertical în capul peretelui față de sarcina de proiectare 

(tavanul subsolului și deasupra parterului), a cărei valoare minimă este 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 = 𝑁𝐺𝑘𝛾𝐺,𝑚𝑖𝑛 + 𝑁𝑄𝑘 ∙ 0 = 130 ∙ 1 = 130 (𝑘𝑁 𝑚)⁄  

Iar valoarea maximă este 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝐺𝑘𝛾𝐺 + 𝑁𝑄𝑘𝛾𝑄 = 130 ∙ 1.35 + 10 ∙ 1.5 = 190.5 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

Secțiunea verticală a peretelui principal și diagrama statică și de sarcină a peretelui sunt prezentate 

în Figura 51. Peretele subsolului este situat sub peretele periferic longitudinal și este fără ferestre. La 

distanța de 10 m de perete pentru a fi evaluată perpendicular pe pereții transversali de aceeași grosime. 

Peretele de grosime 𝑡 = 𝑡𝑒𝑓 = 425 𝑚𝑚 este căptușit cu razătoare de beton ușor LIATHERM 425/4/800 - 

fabricat de LIAPOR LIAS Vintirov. Blocul de bază are dimensiunile 247/425/240 mm (lungime / lățime / 

înălțime), rezistență medie la compresiune 4 MPa și este inclus în grupul de elemente de zidărie 1. Peretele 

va fi căptușit cu un mortar de ciment din clasa M5 (rezistența la compresiune a mortarului este de 5 MPa). 

Greutatea de suprafață a zidăriei de perete a fost estimată în Exemplul 7.6 cu o valoare de pd1𝜌𝑑1 = 326 kg 

/ 𝑚2. 

Valoarea de proiectare a rezistenței la compresie a zidăriei perpendicular pe îmbinările de rulment 

determinate prin calcul din formula din exemplul 7.6: 

𝑓𝑑 = 1.29 𝑀𝑃𝑎 

Nu este necesară determinarea rezistenței la forfecare a zidăriei conform metodei simplificate, deoarece nu 

este necesară verificarea rezistenței la forfecare a secțiunii transversale a peretelui. 

Calculul forțelor interne și verificarea fiabilității peretelui de operă la subsol 

Utilizarea metodei simplificate este legată de condițiile de încărcare a formei: 

Înălțimea ușoară a peretelui de la podea  h <2,6 m                                                  ⇒ îndeplinite: 

Grosimea peretelui t> 200 mm                                                                                 ⇒ îndeplinite: 

Structura plafonului de deasupra podelei subterane este rigidă în planul său și este capabilă să reziste 
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forțelor exercitate de presiunea pământului                                                             ⇒ îndeplinite: 

Sarcina caracteristică aleatorie a tensiunii de suprafață a terenului, pe care această sarcină afectează 

presiunea pământului aplicată pe peretele podelei subterane, nu este mai mare de 5 kN /m2 iar la o distanță 

de 1,5 m de perete, nu există o sarcină concentrată mai mare de 15 kN                  ⇒ îndeplinite: 

Spre clădire, suprafața terenului nu crește, iar adâncimea de umplere nu este mai mare decât înălțimea 

peretelui, considerăm aproximativ hc = h [ 3,6 % - admisibil]                                 ⇒ aproape îndeplinite: 

nu se aplică presiune hidrostatică pe perete                                                             ⇒ îndeplinite: 

au fost luate măsuri antiderapante pe stratul de impermeabilizare (șapă de beton armat cu bare transversale) 

pentru a rezista forțelor de forfecare                                                                        ⇒ îndeplinite: 

Peretele este evaluat în secțiunea transversală „m” în funcție de relație 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑚 ≤
𝑡𝑏𝑓𝑑

3
 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛,𝑚 ≥
𝜌𝑐𝑏ℎℎ𝑐

2

𝛽𝑡
 

unde 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑚 = 𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 + 𝛾𝐺𝜌𝑑1𝑥 = 190 ∙ 5 + 1.35 ∙ 3.62 ∙ 1.3 = 197 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛,𝑚 = 𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 + 𝛾𝐺,𝑚𝑖𝑛𝜌𝑑1𝑥 = 130 + 1 ∙ 3.62 ∙ 1.3 = 135 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

 

Există forțe normale în perete la nivelul a jumătății înălțimii umpluturii: 

𝜌𝑐 = 19 𝑘𝑁/𝑚3 este valoarea sugerată a densității reîncărcării, 

ℎ𝑐 = 2.6 𝑚 înălțimea peretelui sub nivelul terenului, 

𝑏, 𝑡, 𝑓𝑑 vezi mai sus, 

 𝛽 = 20 pentru 𝑏𝑐 ≥ 2ℎ, 

 𝛽 = 20 − 20𝑏𝑐/ℎ pentru  ℎ < 𝑏𝑐 < 2ℎ, 

 𝛽 = 20 − 20𝑏𝑐/ℎ pentru 𝑏𝑐 ≤ 2, 

 𝑏𝑐 = 10𝑚 distanța pereților transversali pe care este evaluat peretele subsolului. 

substituim: 197
𝑘𝑁

𝑚
>

0.425∙1∙1.29∙103

3
= 187 𝑘𝑁/𝑚  

135
𝑘𝑁

𝑚
>

19 ∙ 1 ∙ 2.6 ∙ 2.62

20 ∙ 0.425
= 39.3 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

Peretele nu a respectat metoda simplificată, deoarece valoarea 𝑵𝑬𝒅, max, m a depășit valoarea admisă cu 5 %! 

Cu toate acestea, peretele respectă standardul EN1996-1-1. 

7.3 Zidul glisant al peretelui cu mai multe etaje al clădirii verificat într-o forfecare 

simplificată 

Sarcină 

Verificați fiabilitatea secțiunii bazei de forfecare din exemplul 7.9 într-o procedură simplificată conform 

EN 1996-3. 
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Figura 52 Forma și diagrama statică a peretelui de forfecare a peretelui de construcție cu șase etaje 

Calcul 

Peretele respectă condițiile de fiabilitate de bază 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 

Designul rezistenței secțiunii transversale a peretelui de forfecare  𝑉𝑅𝑑  este proiectat în funcție de relație 

𝑉𝑅𝑑 = 𝑐𝑣 (
𝐿

2
− 𝑒𝐸𝑑) 𝑡𝑓𝑣𝑑0 + 0.4

𝑁𝐸𝑑

𝛾𝑀
≤ 3 (

𝐿

2
− 𝑒𝐸𝑑) 𝑡𝑓𝑣𝑑𝑢 

Date de intrare pentru calcul - vezi exemplul 7.9 

Sarcina proiectată în baza peretelui de rezervă cu combinația ,𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝐸𝑑 = 570 (𝑘𝑁) 
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𝑀𝐸𝑑 = 5400 (𝑘𝑁𝑚) 

𝑁𝐸𝑑 = 𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 = 2600 (𝑘𝑁) 

Excentricitatea forței normale eEd la peretele forfecării nu este mai mică decât 𝐿/6 

𝑀𝐸𝑑

𝑁𝐸𝑑
=

5.4

2.6
= 2.077 (𝑚) 

Exemple de metode de calcul simplificate 

𝐿

6
=

9

6
= 1.5 (𝑚)        =>          𝑒𝐸𝑑 = 2.077 (𝑚) 

Dimensiunile secțiunii transversale a peretelui 

𝐿 = 9 (𝑚) 

𝑡 = 0.44 (𝑚) 

Flanșa de perete nu este inclusă în calcul. 

Coeficientul de condițiile de funcționare a zidăriei 

𝛾𝑀 = 2.0 

Coeficient c v pentru zidărie cu îmbinări neumplute 

𝑐𝑣 = 1.5 

Valoarea proiectării rezistenței la forfecare inițială a zidăriei la o tensiune compresivă normală egală cu 

zero 

𝑓𝑣𝑑0 =
𝑓𝑣𝑘0

𝛾𝑀
=

0.3

2.0
= 0.15 (𝑀𝑃𝑎) 

Valoarea de proiectare a rezistenței la forfecare maximă (limită) a zidăriei 

𝑓𝑣𝑑𝑢 =
0.045𝑓𝑏

𝛾𝑀
=

0.045 ∙ 9.24

2.0
= 0.208 (𝑀𝑃𝑎) 

 

Substituind  𝑉𝑅𝑑 = 1.5 (
9

2
− 2.077) 0.44 ∙ 0.15 + 0.4

2.6

2.0
+ 3 (

9

2
− 2.077) 0.44 ∙ 0.208 

0.760 𝑀𝑁 > 0.665 𝑀𝑁 

Pentru condiția de bază a fiabilității, înlocuim mai puțin din cele două valori 𝑉𝑅𝑑  de mai sus 

𝑉𝑅𝑑 = 665 𝑘𝑁 > 𝑉𝐸𝑑 = 570 𝑘𝑁 

 

 

Peretele din forfecare se conformează. 

În comparație cu rezistența la forfecare conform standardului EN 1996-1-1, valoarea 𝑉𝑅𝑑  conform 

standardului EN 1996-3 este calculată chiar cu 15 % mai mare. 
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8 Exemple de calcul al unui element din zidărie armată 

8.1 Despărțire pe tavanul flexibil consolidat în imbinarile rosturilor 

Soluția de cărămidă solidă turnată în format ceh] clasic din DRUZSTVA CEMENTARU este 

plasată pe o placă de tavan din beton armat, care nu are o rigiditate suficientă la îndoire în raport cu 

viitoarele dungi ale tavanului și, prin urmare, este necesar să se proiecteze grinda ca autoportantă. 

Dimensiunile peretelui și condițiile statice ale soluției sunt evidente din imagine. Pentru a consolida peretele 

în imbinarile rosturilor, utilizați elemente prefabricate de tip MURFOR RND / Z cu bare longitudinale A 

𝜙  5-. Elementele de 50 mm și 3050 mm vor fi unite de o suprapunere de 250 mm, astfel încât îmbinările 

să nu fie suprapuse în fiecare strat alăturat, ci alternativ. Armarea straturilor de rulment ale peretelui este 

propusă numai în partea sa inferioară și, prin urmare, numărul total de straturi de armare este calculat 

presupunând că peretele acționează în mod static pentru întindere ca un grindă simplu. În timpul realizării 
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este necesar să se asigure legarea soluției transversale cu pereții transversali. Cărămizile cu formatul clasic 

CP 290/140/65 mm, P25 (cărămida rezistența la compresiune este de 25 MPa), categoria 1, sunt căptușite 

pe mortarul de ciment proiectat din clasa M5, îmbinările îmbinărilor sunt complet umplute cu mortar, 

îmbinările sunt autorizate cu zidărie. 273 kg / m2. 
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Figura 53 Diagrame statice și de rigidizare pe tavanul flexibil 

 Conform anexelor naționale ale standardului EN 1996-1-1, pentru construcția normală a clădirilor 

în conformitate cu toate cerințele structurale ale acestui standard pentru zidăriile de elemente de zidărie din 

categoria 1, căptușite pe mortarul de proiectare, factorul de fiabilitate al materialului (zidărie): 

𝛾𝑀 = 2.0 

Rezistența compresivă a zidăriei: 

Coeficient pentru calculul rezistenței normalizate a elementului de zidărie: 

 Influența lățimii și înălțimii unității de zidărie CP [290/140/65 mm] 

𝛿 = 0.77 

 Ufectul umidității [climatizarea elementului de zidărie] 

𝜂 = 1.0 

Pentru zidărie din elemente de zidărie din primul grup fără îmbinări longitudinale de mortar, se consideră 

o constantă 

𝐾 = 0.55 

Rezistența normalizată a elementului de zidărie 

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 0.77 ∙ 1 ∙ 25 = 19.25 (𝑀𝑃𝑎) < 75 (𝑀𝑃𝑎) 

Și rezistența la compresiune a mortarului de ciment convențional M5 

𝑓𝑚 = 5 (𝑀𝑃𝑎) < 20 (𝑀𝑃𝑎) < 2𝑓𝑏 = 2 ∙ 19.25 = 38.5 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistență la compresiune caracteristică perpendiculară pe imbinarile rosturilor pentru zidărie pe mortar 
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comun și elemente de zidărie 1.grupuri fără imbinari longitudinale de mortar 

𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0.7𝑓𝑚

0.3 = 0.55 ∙ 19.250.7 ∙ 50.3 = 7.07 𝑀𝑃𝑎 

Valoarea de proiectare a rezistenței la compresie a zidăriei perpendicular pe îmbinările rosturilor 

𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑀
=

7.07

2.0
= 3.53 (𝑀𝑃𝑎) 

Pentru rezistența la compresiune a zidăriei care acționează paralel cu articulațiile, adică 

perpendicular pe îmbinări, standardul EN 1996-1-1 nu oferă o formulă, rezistența trebuie determinată 

experimental. Producătorul de armături MURFOR, compania belgiană BEKAERT, a testat pereții unităților 

de zidărie cu zidărie cu îmbinări drepte pline cu mortar și, pe baza acestora, recomandă această valoare a 

rezistenței relativ conservatoare 𝑓ℎ: 𝑓ℎ𝑘 = 0,3 

𝑓𝑘 =  0.3 . 7.07 = 2.12 𝑀𝑃𝑎 

𝑓ℎ𝑑 =  0.3𝑓𝑑 =  0.3 . 3.53 =  1.06 𝑀𝑃𝑎  

Rezistența la forfecare a zidăriei: 

Pentru elemente de zidărie din beton și clasa de mortar obișnuită M5 obținem din tabelul din EN 1996-1-1 

𝑓𝑣𝑘0 =  0.15 𝑀𝑃𝑎 

Sarcini medii de proiectare în centrul de rezervă din mijlocul peretelui, luând în considerare factorul de 

încărcare al siguranței [ponderare în favoarea siguranței] 

𝛾𝐺,𝑚𝑖𝑛 = 1 

𝜎𝑑 =
𝛾𝐺,𝑚𝑖𝑛𝑔1ℎ

2𝐴𝑚𝑠,𝑦𝛾𝐺
=

1 ∙ 2.73 ∙ 10−3 ∙  2.85

2 ∙ 1 ∙ 0.14 ∙ 1.35
=  0.021 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑓𝑣𝑘 = 𝑓𝑣𝑘0 + 0,4𝜎𝑑 =  0.15 + 0.4 ∙ 0,021 =  0.158 𝑀𝑃𝑎 < 0.065𝑓𝑏 = 0.065 ∙ 19.25 = 1.25 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑣𝑑 =
𝑓𝑣𝑘

𝛾𝑣𝑑

=
0.158

2.0
= 0.079 𝑀𝑃𝑎 

Caracteristicile materiale ale armăturii MURFOR: 

Pentru a reduce fisurarea, reducem puterea caracteristică a randamentului la o valoare 

𝑓𝑦𝑘,𝑟𝑒𝑑 = 400 𝑀𝑃𝑎 

Valoarea de proiectare a puterii de randament 

𝑓𝑦𝑑,𝑟𝑒𝑑 =
𝑓𝑦𝑘,𝑟𝑒𝑑

𝛾𝑠

=
400

1.15
=  348 𝑀𝑃𝑎 

Modulul de elasticitate de armare 

𝐸𝑠 = 200 𝐺𝑃𝑎 

Zonă transversală de armare a unui element MURFOR RND / Z [suprafață 2x ø  5 mm] 

𝐴𝑠1 = 39.27 𝑚𝑚2 

încărcare: 

Valoarea de încărcare sugerată din greutatea reală a peretelui din partea inferioară a peretelui 

𝑔𝑑 = 2.73 ∙ 2.85 ∙ 1.35 =  10.50 𝑘𝑁/𝑚 

Momentul acestei sarcini 

𝑀𝐸𝑑 =
𝑔𝑑𝑙2

8
=

10,5 . 62

8
= 47.27 𝑘𝑁𝑚 

Valoarea de proiectare a forței de forfecare în fața suportului 
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𝑉𝐸𝑑 =
1

2
𝑔𝑑𝐿 =

1

2
= 10,5 . 6 =  31,5 𝑘𝑁 

Dimensionarea armăturii de perete 

Grosimea peretelui  

𝑡 =  140 𝑚𝑚 

Înălțimea compusă a unui strat de zidărie 

 𝑣 =  75 𝑚𝑚 

Numărul selectat de imbinari de rosturi  armate prin armătură : 

𝑛 =  5 

Estimați înălțimea efectivă a secțiunii transversale a peretelui 

𝑑 =  ℎ −  
𝑛 + 1

2
𝑣 = 2850 −

5 + 1

2
75 = 2625 (𝑚𝑚) 

Zona de rulare minimă de armare  

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0.0005𝑡𝑑 = 0.0005 ∙ 140 ∙  2625 =  183.75 𝑚𝑚2 

Suprafața totală a armăturii portante 

𝐴𝑠 = 𝑛𝐴𝑠1 = 5.39,27 = 196,35𝑚𝑚2 > 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 

Verificați înălțimea minimă a peretelui 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = √
𝑀𝐸𝑑

0.4𝑡𝑓𝑏𝑑
= √

47.27 ∙ 10−3

0.4 ∙ 0.14 ∙ 1.06
= 0.892𝑚 < 𝑑 = 2.625𝑚 

Verificarea condițiilor de fiabilitate 

1.    Îndoire 

Poziția axei neutre care presupune utilizarea completă a armăturii [qs = fyd, red] 

𝑋 =
𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑,𝑟𝑒𝑑

0.8𝑡𝑓𝑏𝑑
=

196.35 ∙ 102 ∙ 348

0.8 ∙ 0.14 ∙ 1.06
= 0.576 

Momentul de proiectare a capacității portante MRd pentru zidărie nu trebuie să fie mai mare decât 

momentul MRd, max. 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑓𝑦𝑑,𝑟𝑒𝑑(𝑑 − 0,4𝑥) = 196.35 ∙ 10−6 ∙ 348 ∙ 103 ∙ (2.6225 − 0.4 ∙ 0.576) = 164 𝑘𝑁𝑚

< 𝑀𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 0.4𝑓ℎ𝑑𝑡𝑑2 = 0.4 ∙ 1.06 ∙ 103 ∙ 0.14 ∙ 2.6252 = 409 (𝑘𝑁𝑚) 

Verificarea presupunerii de utilizare completă a armăturii prin calculul deformării barelor de armare din 

piciorul pieselor de schimb, care este cea mai înaltă îmbinare armată 

휀𝑠 = 휀𝑚

ℎ − 𝑥 − 𝑛𝑣

𝑥
= 0.0035

0.85 − 0.576 − 5 ∙ 0.075

0.576
= 0.0115 > 휀𝑠𝑦,𝑟𝑒𝑑 =

𝑓𝑦𝑑,𝑟𝑒𝑑

𝐸𝑠
=

348

200000

= 0.0017 

Condiția necesară pentru utilizarea completă a armăturii tractate este îndeplinită. 

Secțiunea transversală de îndoire se potrivește. 

2.     Forfecare 

Deoarece peretele este sprijinit direct, verificăm fiabilitatea secțiunii transversale a peretelui la forfecare la 

o distanță 𝑑 / 2 de suport. Valori de proiectare  forțe de forfecare la o distanță d / 2 de partea de sprijin 



 

 Pagina 110 

 

EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor din zidărie 

𝑉𝐸𝑑 =
1

2
𝑔𝑑(𝐿 − 𝑑) =

1

2
10.5. (6 − 2.925) = 16.1 (𝑘𝑁) 

𝑉𝑅𝑑1 = 𝑡𝑑𝑓𝑣𝑑 = 0.14 ∙ 2.625 ∙ 0.079 ∙ 103 = 29,0 𝑘𝑁 > 𝑉𝐸𝑑 = 16.1 (𝑘𝑁) 

Secțiunea de forfecare respectă. 

3. Controlul fisurilor 

Starea limita  reprezentată de fiabilitatea față de apariția fisurilor mai largi este verificată pe baza unei 

relații empirice aproximative în care apariția fisurilor mai mari este controlată în funcție de corelația dintre 

efortul ultra-forfecării, determinată în conformitate cu teoria elasticității și a rezistenței compresive a 

zidăriei perpendicular pe imbinarile rosturilor. Formula se aplică numai secțiunii dreptunghiulare 

𝑀𝐸𝑑

𝑍
=

𝑀𝐸𝑑

1
6

𝑡𝑑2
=

47.27 ∙ 103

1
6

0.14 ∙ 2.6252
= 0.294 𝑀𝑃𝑎 < 0.25𝑓𝑑 = 0.25 ∙ 3.53 = 0.883 𝑀𝑃𝑎 

Condiția este îndeplinită. 

8.2 Peretele subsolului cu o fereastră încărcată cu presiune la pământ și armată în 

îmbinările patului 

Peretele subsolului rezolvat are aproape întreaga lungime a structurii adiacente a plafonului de 

câmp prin fereastră, deci nu este această structură a tavanului și zidăria de deasupra parterului încărcată 

direct. Peretele subsolului este încărcat cu presiune la pământ, în repaus, a cărei valoare medie este 𝜎𝑧1 = 

12 kN / m. 

Elementele de zidărie utilizate pentru zidăria subsolului sunt elemente de zidărie din portofel 2DF 

complet 240/115/13, categoria 1, cu o rezistență medie la compresiune de 30 MPa (fabricată de VPC). 

Mortarul de ciment propus este din clasa M10 (rezistența medie la compresiune a mortarului este de 10 

MPa), grosimea îmbinării este de 12 mm. Greutatea suprafeței peretelui de zidărie fără tencuială (la subsol 

este zidăria) este 𝑔1 = 630 kg / 𝑚2.  

Pentru fiecare îmbinare a rosturilor pentru pereții de subsol sunt introduse elemente de armare 

prefabricate ale unui tip grindă cu zăbrele MURFOR RND / Z -∅ 5/280/3050 [diametrul barelor 

longitudinale de 5 mm, lățimea elementului 280 mm și lungimea 3050 mm.] Axa longitudinală a 

elementelor de armare nu se află în mijlocul secțiunii transversale a peretelui, dar elementele de armare 

sunt întotdeauna amplasate aproape de fața de tensiune a peretelui în funcție de presiunea de tracțiune 

asumată, adică. . La mijlocul intervalului în intersupportul secțiunii proximale și în apropierea secțiunii 

proximale, întotdeauna cu o anumită marjă pentru montarea inexactității, capacul de armare minim este 

întotdeauna menținut. 

Diagrama dimensiunilor și sarcinii peretelui subsolului, inclusiv poziția armăturii și modul de 

suprapunere a elementelor de armare este prezentată în Figura 54. 
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Figura 54 Planșeu și secțiune verticală a peretelui subsolului, detalii ale îmbinării și pozițiilor de armare 

Conform anexelor naționale ale standardului EN 1996-1, pentru construcția normală a clădirilor în 

conformitate cu toate cerințele structurale ale acestui standard pentru zidăriile din elemente de zidărie din 

categoria 1, căptușite pe mortarul de proiectare cu factorul de fiabilitate al materialului [zidărie] 

𝛾𝑀 = 2.0 

Rezistența compresivă a zidăriei: 

 Factori pentru calculul puterii normalizate ale unei zidării \. Efectul lățimii și înălțimii unității de 

zidărie 2 DF [240/115/113 mm] 

𝛿 = 1.022 

 Influența umidității [condiționarea elementului de zidărie în aer] 

𝜂 = 1 

Pentru zidărie din unitățile de zidărie din categoria 1: 

În cazul îmbinărilor longitudinale de mortar se consideră o constantă 

𝐾 =  0.8 ∙ 0,55 = 0.44 

Rezistența normalizată a elementului de zidărie 
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𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 1.022 ∙ 1 ∙ 30 = 30.66 (𝑀𝑃𝑎) < 75 (𝑀𝑃𝑎) 

Și rezistența la compresiune a mortarului obișnuit de ciment M10 

𝑓𝑚 = 10 (𝑀𝑃𝑎) < 20 (𝑀𝑃𝑎) < 2𝑓𝑏 = 2 ∙ 30.66 = 61.32 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistență caracteristică la compresiune perpendiculară pe imbinarea rosturilor pentru zidărie pe mortar 

comun și elemente de zidărie 1 grupuri cu imbinari longitudinale de mortar 

𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0.7𝑓𝑚

0.3 = 0.44 ∙ 30.660.7 ∙ 100.3 = 9.64 (𝑀𝑃𝑎) 

Valoarea de proiectare a rezistenței la zidărie și a compresiunii perpendicular pe îmbinarea rosturilor  

𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑀
=

9.64

2.0
= 4.82 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența la compresiune a zidăriei perpendicular pe imbinari: 

Pentru rezistența la compresiune a zidăriei care acționează paralel cu îmbinările, adică 

perpendicular pe articulații, EN 1996-1-1 nu oferă o formulă din spate, rezistența trebuie determinată 

expres. Începând cu închiderea testelor efectuate în Germania, următoarea valoare poate fi utilizată pentru 

zidărie cu îmbinări umplute și elemente de zidărie cu cuburi de formă și proprietăți materiale identice în 

ambele direcții folosiți valoarea dată mai jos 𝑓ℎ 

𝑓ℎ𝑘 = 0.5𝑓𝑘 = 0.5 ∙ 9.64 = 4.82 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑓ℎ𝑑 = 0.5𝑓𝑑 = 0.5 ∙ 4.82 = 2.41 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența la forfecare a zidăriei: 

Pentru elementele de perete nisip-var și clasa de mortar obișnuită M10 obținem din tabelul din standard 

EN 1996-1-1 

𝑓𝑘𝑣0 = 0.20 (𝑀𝑃𝑎) 

Sarcina verticală a zidăriei nu se aplică creșterii rezistenței la forfecare pentru încărcările orizontale de 

presiune la pământ, adică 

𝑓𝑣𝑘 = 𝑓𝑣𝑘0 = 0.20 (𝑀𝑃𝑎) < 0.065𝑓𝑏 = 0.065 ∙ 30.66 = 1.19 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑓𝑣𝑑 =
𝑓𝑣𝑘

𝛾𝑀
=

0.20

2.0
= 0.10 (𝑀𝑃𝑎) 

Valoarea caracteristică a rezistenței la randament de armare MURFOR RND [fire cu secțiune rotundă] 

𝑓𝑦𝑘 = 500 (𝑀𝑃𝑎) 

Valoarea de proiectare a puterii de randament 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾8
=

500

1.15
= 435 (𝑀𝑃𝑎) 

Zona secțiunii de armare a unei bare din elementul MURFOR RND / Z [suprafața 1 x ⌀ 5 mm] 

𝐴𝑠1 = 19.635 (𝑚𝑚2) 

Zonă transversală de armare la 1 m înălțime a peretelui la înălțimea unui strat de zidărie 125 mm 

𝐴𝑠 =
1

0.125
19.635 = 157 (𝑚𝑚2) > 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0.00015𝑏𝑡 = 0.00015 ∙ 1 ∙ 0.365 ∙ 106 = 54.75 (𝑚𝑚2) 

Verificarea fiabilității peretelui la presiunea pământului în repaus 

Pentru a verifica fiabilitatea peretelui, îl vom susține doar de-a lungul a două muchii verticale. 

Peretele acționează apoi ca o singură direcție în direcția orizontală a plăcii, încărcată uniform cu valoarea 

completă a presiunii pământului în repaus, iar rezistența este de obicei determinată de efortul de îndoire din 

mijlocul barei și în suporturile verticale ale secțiunii transversale a peretelui. În această procedură de calcul, 
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eforturile de tracțiune de la îndoire în plan vertical nu sunt controlate, ceea ce poate provoca fisuri orizontale 

vizibile la mijlocul intervalului pe fața interioară întinsă a peretelui. Cu toate acestea, fisurile nu ar 

compromite fiabilitatea peretelui și nici durabilitatea structurii și, în acest caz, probabil ar fi ascunse în 

îmbinările zidăriei turnate. 

1.  Îndoire(inclusive devieri) 

Considerăm peretele aproximativ ca o grinda  continua subliniata în direcția orizontală și sprijinita doar pe 

pereții de susținere perpendiculari. 

Date de intrare [vezi Figura 54] 

𝐿 = 4.5 (𝑚) 

𝑡 = 0.365 (𝑚) 

𝑏 = 1 (𝑚) 

𝑑 = 0.365 − 0.0275 = 0.3375 (𝑚) 

Verificarea rigidității la îndoire (limitarea rigidității peretelui în raport cu devierile) 

𝐿

𝑑
=

4.5

0.3375
= 13.3 < 35 

Moment de îndoire în sprijin și intersupport al secțiunii transversale și forței de forfecare în sprijinul 

secțiunii transversale din valoarea medie de proiectare a presiunii pământului în repaus la 1 m de înălțime 

a peretelui 

𝑀𝐸𝑑 =
1

12
𝜎𝑧,1𝐿2 = ±

1

12
∙ 12 ∙ 4.52 = ±20.25 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

𝑉𝐸𝑑 =
1

2
𝜎𝑧,1𝐿 =

1

2
∙ 12 ∙ 4.5 = ±27.0 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

Din excepția forței din secțiunea transversală a peretelui, determinăm poziția axei neutre a secțiunii 

transversal 

𝑥 =
𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑

0.8𝑏𝑓ℎ𝑑
=

157 ∙ 10−6 ∙ 435

0.8 ∙ 1 ∙ 2.41
= 0.035 (𝑚) 

Valoarea de proiectare a momentului de îndoire a rezistenței secțiunii transversale a peretelui armat în 

planul orizontal de îndoire 

𝑀𝑅𝑑,𝑥 = 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑(𝑑 − 0.4𝑥) = 157 ∙ 10−6 ∙ 435 ∙ 103 ∙ (0.3375 − 0.4 ∙ 0.035) = 22.08 (𝑘𝑁𝑚) > 𝑀𝐸𝑑

= 20.25 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

Controlul momentului de încărcare maximă pentru secțiunea transversală data 

𝑀𝑅𝑑,𝑥 < 0.3𝑓ℎ𝑑𝑏𝑥𝑑2 = 0.3 ∙ 2.41 ∙ 103 ∙ 1 ∙ 0.33752 = 82.35 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

2.   Forfecare 

Rezistența la forfecare a peretelui în contact cu suportul lateral lateral [efectul armăturii neglijate] 

𝑉𝑅𝑑1 = 𝑓𝑣𝑑𝑏𝑑 = 0.1 ∙ 103 ∙ 1 ∙ 0.3375 = 33.75 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) > 𝑉𝐸𝑑 = 27.0 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

Peretele subsolului se potrivește efectelor presiunii pământului în repaus! 

8.3 Perete încărcat cu presiune laterală a vântului și întărit în imbinarile rosturilor 

Pentru căptușeala peretelui de scut, care respectă presiunea perpendiculară a vântului, proiectați 

armatura MURFOR în îmbinările de zidărie și verificați fiabilitatea portantă a căptușelii. Structura portantă 

a peretelui de fronton este formată din beton armat monolit, care reacțiile circumferențiare ale căptușelilor 

de cărămidă ale câmpului sunt transferate pe pereții longitudinali ai halei, vârful de stres al halei și la 

fundația peretelui de fronton al halei. Zona plată caracteristică, cu o încărcare uniformă a vântului pe 

peretele scutului este de 0,45 kN / m. Căptușeala de câmp este realizată din zidărie de tăiere, prin urmare, 
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în ceea ce privește durabilitatea și rezistența la îngheț ca element de perete, vă propunem licența completă 

KLINKER de format german (metric) 240/115/71 mm, semne de rezistență P60 (rezistența medie la 

compresiune este de 60 MPa). WIENERBERGER. Zidăria va fi căptușită cu o legătură de rulare la mortarul 

comun de ciment M10 (rezistența la compresiune este de 10 MPa). Îmbinarea zidăriei se va face pe fața 

peretelui. Greutatea suprafeței căptușelii este de 246 kg/m. Dimensiunile peretelui scutului care trebuie 

evaluat sunt prezentate în Figura 55. 
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Figura 55 O vedere și un plan de sus a unuia dintre pereții scutului sălii, încărcați de presiunea vântului 

Pentru categoria elementelor de zidărie 1 și mortarul de proiectare, factorul de fiabilitate este crescut 

𝛾𝑀 = 2.0 

Rezistența compresivă a zidăriei: 

Coeficient pentru calculul rezistenței normalizate a elementului de zidărie: 

influența lățimii (115 mm) și înălțimea (71 mm) a elementului de zidărie 

𝛿 = 0.846 

 influența umidității [condiționarea elementului de zidărie în aer] 

𝜂 = 1 

Pentru zidărie din elemente de zidărie rezistente la foc din grupa 1, fără îmbinări longitudinale cu mortar 

𝐾 = 0.55 

Rezistența normalizată a elementului de zidărie 

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 0.846 ∙ 1 ∙ 60 = 50.7 (𝑀𝑃𝑎) < 75 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența la compresiune a mortarului de ciment M5 

𝑓𝑚 = 10 (𝑀𝑃𝑎) < 20 (𝑀𝑃𝑎) < 2𝑓𝑏 = 2 ∙ 50.7 = 101.4 (𝑀𝑃𝑎) 

Valoarea rezistenței la compresiune caracteristică a zidăriei perpendicular pe îmbinările rosturilor 

𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0.7𝑓𝑚

0.3 = 0.55 ∙ 50.70.7100.3 = 17.13 (𝑀𝑃𝑎) 
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Valoarea rezistenței la compresiune a zidăriei, perpendiculară pe îmbinările rosturilor 

𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑀
=

17.13

2.0
= 8.57 (𝑀𝑃𝑎) 

Valoarea de proiectare a rezistenței la compresiune din zidărie perpendicular pe imbinari 

𝑓ℎ𝑑 = 0.3 ∙ 𝑓
𝑑

= 0.3 ∙ 8.57 = 2.57 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența la încovoiere a tracțiunii din zidărie cu mortar în imbinari verticale: 

În cazul mortarului M5 și al elementelor de zidărie arse în cazul unei defecțiuni a zidăriei în 

imbinarile rosturilor, valoarea caracteristică a rezistenței la tracțiune flexibilă caracteristică conform 

tabelului din standardul EN 1996-1-1 

𝑓𝑥𝑘1 = 0.10 (𝑀𝑃𝑎) 

Cu tensiuni 𝜎𝑑 din greutatea reală a zidăriei (folosind factorul de încărcare 𝛾𝐺𝑚𝑖𝑛= 1), obținem valoarea 

rezistenței la tracțiune pentru îndoire pentru secțiunea transversală cu jumătate de câmp 

𝑓𝑥𝑑1,𝑎𝑝𝑝 =
𝑓𝑥𝑘1

𝛾𝑀
+ 𝜎𝑑 =

0.1

2.0
+

0.00246 ∙ 1.375 ∙ 1

0.115
= 0.079 (𝑀𝑃𝑎) = 79 (𝑘𝑃𝑎) 

Pentru mortarul M10 și zidăria arsa  în cazul defectării planului perpendicular pe imbinarile rosturilor, 

rezistența la tracțiune caracteristică la îndoire conform tabelului din standard EN 1996-1-1 

𝑓𝑥𝑘2 = 0.40 (𝑀𝑃𝑎) 

O valoare corespunzătoare  la rezistența la încovoiere de proiectare 

𝑓𝑥𝑑2 =
𝑓𝑥𝑘2

𝛾𝑀
=

0.40

2.0
= 0.20 (𝑀𝑃𝑎) = 200 (𝑘𝑃𝑎) 

Rezistența la forfecare a zidăriei: 

Rezistența caracteristică la forfecare a zidăriei ar trebui să fie determinată numai pentru contactul din 

zidărie cu suporturile laterale ale căptușelii peretelui de scut, unde va fi crescută tensiunea datorită întăririi 

îmbinărilor de rulment ale armăturilor MURFOR și aceste secțiuni vor fi deci decisive pentru fiabilitatea 

forfecării. Efectul benefic al cântăririi prin greutatea proprie a zidăriei asupra creșterii rezistenței la 

forfecare nu se aplică suprafeței de forfecare verticală. Armatura MURFOR la îmbinările din zidărie nu se 

ancorează în suporturile laterale, deoarece îmbinările de căptușeală ale cărămizilor vor fi bine conectate cu 

suportul din beton armat datorită umplerii cu umiditate a cărămizilor. Pentru elementele de zidărie arse  și 

mortarul obișnuit de clasa de rezistență M10 obținem din tabelul din EN 1996-1-1 valoarea caracteristică 

rezistenței la forfecare: 

𝑓𝑣𝑘 = 𝑓𝑣𝑘0 = 0.30 (𝑀𝑃𝑎) < 0.065𝑓𝑏 = 0.065 ∙ 50.7 = 3.30 (𝑀𝑃𝑎) 

Valoarea rezistenței la forfecare 

𝑓𝑣𝑑 =
𝑓𝑣𝑘

𝛾𝑀
=

0.30

2.0
= 0.15 (𝑀𝑃𝑎) 

Caracteristicile materiale și geometrice ale armăturii MURFOR: 

Elemente de armare MURFOR: RND / 50 -3050 sunt introduse în fiecare îmbinare a peretelui, vezi Figura  

56. Elementele de armare MURFOR vor fi intersectate printr-o suprapunere de 250 mm lungime și într-un 

plan de sol, astfel încât îmbinările să nu fie situate una peste alta. Lățimea elementului de armare: 

�̆� = 50 (𝑚𝑚) 

Valoarea caracteristică a rezistenței la randament a oțelului MURFOR 

𝑓𝑦𝑘 = 500 (𝑀𝑃𝑎) 
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Figura 56 Detaliu de secțiune verticală prin perete armat 

Valoarea de proiectare a rezistenței la randament a oțelului MURFOR 

𝑓𝑦𝑑 =
500

1.15
= 435 (𝑀𝑃𝑎) 

Zona secțiunii transversale a unei bare longitudinale ∅5 

𝐴𝑠1 = 19.635 (𝑚𝑚2) 

Calculul rezistenței la încovoiere a câmpului de protecție armat încărcat de presiunea laterală a vântului 

Lățimile secțiunii peretelui ar fi pentru planul vertical de îndoire și 𝑏𝑥pentru planul orizontal: 

𝑏𝑦 = 𝑏𝑥 = 1 (𝑚) 

Determinarea rezistenței la încovoiere orizontală: 

Înălțimea efectivă a secțiunii de perete armat 

𝑑 = 𝑡 −
𝑡 − �̆� + ∅

2
= 0.115 −

0.115 − 0.05 + 0.005

2
= 0.080 (𝑚) 

Verificarea la îndoire a subtierii (limitarea subtierii cu atenție la dungi ) 

ℎ

𝑑
=

2.75

0.08
= 34.375 < 35 

Suprafața totală armata pe lățime 𝑏𝑥 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠1 =
1000𝑏𝑥

5.83
= 19.635

1000

5 ∙ 83
= 47.31 (𝑚𝑚2) 

Poziția axei neutre presupunând utilizarea deplină a armăturii și a formei de undă dreptunghiulare în partea 

de compresie a secțiunii de perete 

𝑥 =
𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑

0.8𝑏𝑥𝑓ℎ𝑑
=

47.31 ∙ 10−6 ∙ 435

0.8 ∙ 1 ∙ 2.57
= 0.010 (𝑚) 

Valoarea de proiectare a rezistenței limită la îndoire a secțiunii transversale a peretelui armat în planul 

orizontal de îndoire 

𝑀𝑅𝑑,𝑥 = 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑(𝑑−0.4𝑥) = 47.31 ∙ 10−6 ∙ 435 ∙ 103 ∙ (0.080 − 0.4 ∙ 0.010) = 1.56 (𝑘𝑁𝑚) ≤ 0.4𝑓ℎ𝑑𝑏𝑥𝑑2

= 0.4 ∙ 2.57 ∙ 103 ∙ 1 ∙ 0.0802 = 6.58 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 
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 ⇒valoarea de proiectare a momentului portant îndeplinea condiția dată de EN 1996-1-1 în care este posibil 

să se ia în considerare forma de undă de tensiune dreptunghiulară în partea de compresie a secțiunii 

transversale a peretelui îndoit. 

Determinarea rezistenței la încovoiere verticală: 

Secțiunea modulului de perete lățimea unității 

𝑍 =
𝑡2

6
=

0.1152

6
= 2.204 ∙ 10−3 (𝑚3 𝑚⁄ ) 

Un moment în mijlocul înălțimii peretelui pe o simplă defecțiune la îndoire 

𝑀𝑅𝑑,𝑦 = 𝑓𝑥𝑑1𝑍 = 79 ∙ 2.204 ∙ 10−3 = 0.174 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

Calculul rezistenței la forfecare a peretelui în contact cu suportul lateral [efectul armăturii nu se aplică 

deoarece armatura nu este ancorată la suport] 

𝑉𝑅𝑑 = 𝑓𝑣𝑑𝑏𝑥𝑡 = 0.15 ∙ 103 ∙ 1 ∙ 0.115 = 17.25 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

Determinarea efectului presiunii vântului pe perete și verificarea rezultată 

Câmpul de zid de scut este considerat ca o placă doar susținută circumferențiar. 

1.Îndoire 

Valoarea momentului 𝑀𝐸𝑑,𝑥 pentru planul de avarie, care este perpendicular pe îmbinările rulmentului și 

care a fost deja alocat momentului menționat mai sus  𝑀𝑅𝑑,𝑥 este determinată pe unitatea de înălțime a 

peretelui în funcție de 

𝑀𝐸𝑑,𝑥 = 𝛼𝛾𝑄𝑤𝑘𝐿2 

Valoarea momentului, y𝑀𝐸𝑑,𝑦  pentru planul de eșec, care este paralel cu golurile de îmbinare și are deja 

puterea fxdl și momentul 𝑀𝐸𝑑,𝑦 = 𝑓𝑥𝑑,1𝑍 este determinat pe unitatea de lungime a peretelui în funcție de 

𝑀𝐸𝑑,𝑦 = 𝜇𝛼𝛾𝑄𝑤𝑘𝐿2 

Unde până la: 

𝜇 ≥ 0.416
𝑓𝑥𝑑1,𝑎𝑝𝑝

𝑓𝑦𝑑
∙

1

𝜌𝑠
∙

𝑡

𝑑
= 0.416

79 ∙ 1 ∙ 0.115

435000 ∙ 0.000411 ∙ 0.08
= 0.264 

𝜇 ≥ 0.416
𝑓𝑥𝑑1,𝑎𝑝𝑝

𝑓ℎ𝑑
(

𝑡

𝑑
)

2

= 0.416 ∙
79 ∙ 1 ∙ 0.115

435000 ∙ 0.000411 ∙ 0.08
= 0.026 

ℎ

𝐿
=

2.75

4.25
= 0.647 

𝜌𝑠 =
𝐴𝑠

𝑏𝑡
=

47.31 ∙ 10−6

1 ∙ 0.115
= 0.000411 

𝛼 = 0.0509 

𝛼 este coeficientul momentului de îndoire care a fost determinat în conformitate cu apendicele 2 din acest 

manual pentru mai mare dintre valorile de mai sus 𝜇 și pentru raportul dintre înălțimea h și lungimea L a 

peretelui și pentru peretele din jurul perimetrului stocat pur și simplu [câmpul tip E]: 

𝛾𝑄 = 1.5 

Este factorul de fiabilitate al sarcinii variabile: 

𝑤𝑘 = 0.45 (𝑘𝑁 𝑚2⁄ ) 

este o sarcină caracteristică vântului pe unitate de perete. 
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Substituim: 

𝑀𝐸𝑑,𝑥 = 0.0509 ∙ 1.5 ∙ 0.45 ∙ 4.252 = 0.621 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) < 𝑀𝑅𝑑,𝑥 = 1.56 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

𝑀𝐸𝑑,𝑦 = 0.264 ∙ 0.0509 ∙ 1.5 ∙ 0.45 ∙ 4.252 = 0.164 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) < 𝑀𝑅𝑑,𝑦 = 0.174 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

Peretele in  încovoiere este avantajat  

Condițiile de fiabilitate ale peretelui de îndoire au fost îndeplinite pentru secțiunea transversală din mijlocul 

zonei de căptușire pentru ambele direcții perpendiculare ale plăcii. 

2. Forfecare 

Pereții expuși la presiune laterală (înfășurarea) nu trebuie să fie luați în considerare pentru efortul de 

forfecare, deoarece efortul de forfecare din suport este cu mult mai mic decât rezistența la forfecare a 

secțiunii transversale a suportului. 

Notă: 

În cazul zidurilor căptușite cu beton sau elemente din zidărie din beton aerat, care se micșorează în timpul 

procesului de uscare, este necesar să contactați peretele cu un suport lateral puternic și contactul din suportul 

orizontal superior cu armare corespunzătoare! 

8.4 Armatura peretelui mansardei   consolidată sub  acoperiș 

Verificați fiabilitatea peretelui mansardei   sub grinda  de acoperiș, pe lângă sarcina verticală, 

exercită o forță orizontală considerabilă asupra zidăriei I, pe care căptușeala nearmata nu este capabilă să 

transporte în siguranță fără măsurile structurale necesare. De obicei, măsurile structurale pentru transferul 

forțelor orizontale de acoperiși sunt tije oblice, care conduc de la perete într-un unghi de 45  la construcția 

tavanului. 

Înălțimea căptușelii podului este h = 0,75 m, grosimea căptușelii este t = 0,365 m, iar distanța 

ancorelor de armare din oțel 11373 cu diametrul de 22 mm este a = 1m. Ancora de armare este betonată în 

gaura din zidăria peretelui podului, vezi Fig. 57. Lucrările de cărămidă a căptușelii podului  sunt realizate 

din cărămizi Porotherm 36,5 P + D [247/365/238 mm], marca de rezistență P15 de la producătorul 

WIENERBERGER, industria cărămizii pentru mortar cu prescripție M5. Pentru ancorarea găurii de 

ancorare, de exemplu, cărămizile complete de format german [240/115/71 mm] sau CD AKU perforate 

vertical cărămizi (240/115/113 mm) pot fi utilizate cu marcajele de rezistență de cel puțin P15, care sunt 

adecvate pentru menținerea lipirii corespunzătoare a zidăriei cu cărămizile Porotherm menționate mai sus. 

Densitatea minimă a zidăriei se bazează pe baza producătorului [𝜌𝑚𝓈730 kg/m3 ]. 

Valoarea proiectării forței orizontale în zona de ședere a plăcii de perete din greutatea proprie și sarcina și momentul 

acoperișului și forța de forfecare din această sarcină în partea de jos a peretelui 

𝐻 = 𝑉𝐸𝑑 = 11.3 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) 

𝑀𝐸𝑑 = 𝐻 ℎ = 11.3 ∙ 0.75 = 8.48 (𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄ ) 

Proiectarea valorilor sarcinii verticale în zona portantă a peretelui portant și a sarcinii acoperișului 

𝑁𝐸𝑑 = 9.5 (
𝑘𝑁

𝑚
) 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 = 𝑁𝐺𝑘𝛾𝐺,𝑚𝑖𝑛 = 4 (
𝑘𝑁

𝑚
) 

Lățimea de perete colaborativă, întărește armarea centrată local și proiectată static ca o consolă cu h, 

determinăm ca fiind cea mai mică dintre valori 

𝑏 = min(𝑎, 3𝑡, 2ℎ 3⁄ ) = min(1,3 ∙ 0.365,2 ∙ 0.75 3⁄ ) = 0.50 (𝑚) 
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H

h

d

b

a
a

ancoră   22 + șaibă 80/80/8 mm + 
piuliță ancora M22 este ancorată în 

tavanul din beton armat

beton cu granulație fină C20 / 25 
dimensiunea minimă a găurii este 

125/125 mm

 

Figura 57 Secțiune verticală și vedere de sus a căptușelii solului sub acoperișul acoperișului 

Secțiunea si materialele caracteristice armăturii 

Tija de armare de ancoră introdusă în căptușeală la distanțe de 1m de oțel 11373 cu un diametru de 22 m și 

o secțiune transversal 

𝐴𝑠 = 380 (𝑚𝑚2) > 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0.0005𝑏𝑑 = 0.0005 ∙ 0.5 ∙ 0.16 = 187.5 𝑚𝑚2 

Valoarea caracteristică a rezistenței la randament a oțelului 

𝑓𝑦𝑘 = 225 (𝑀𝑃𝑎) 

Valoarea proiectării rezistenței oțelului 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
=

225

1.15
= 196 (𝑀𝑃𝑎) 

Înălțimea efectivă a secțiunii transversale a peretelui solului este determinată de poziția peretelui 

𝑑 = 0.160 (𝑚) 

Gradul de armare a secțiunii transversale eficiente a peretelui solului 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏𝑑
=

314 ∙ 10−6

0.5 ∙ 0.16
= 0.0048 
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Rezistența la compresiune a zidăriei perpendiculară pe articulația de zidărie: 

Conform anexelor naționale ale standardului EN 1996-1-1, zidăria din unitățile de zidărie  arse din categoria 

1 și mortarul prescris aplică factorul de fiabilitate al zidăriei 

𝛾𝑀 = 2.2 

Coeficient pentru calculul rezistenței normalizate a elementului de zidărie: 

 Influența înălțimii și a celui mai mic plan de sol de PTH 36,5 P + D 247/365/238 mm 

𝛿 = 1.138 

 efect de umiditate [condiționare zidărie în aer] 

𝜂 = 1 

Rezistența medie la compresiune a elementului de zidărie 

𝑓𝑢 = 15 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența normalizată a elementului de zidărie 

𝑓𝑏 = 𝛿𝜂𝑓𝑢 = 1.138 ∙ 1 ∙ 15 = 17.07 (𝑀𝑃𝑎) < 75 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența compresivă a mortarului obișnuit 

𝑓𝑚 = 10 (𝑀𝑃𝑎) < 20 (𝑀𝑃𝑎) < 2𝑓𝑏 = 2 ∙ 17.07 = 34.14 (𝑀𝑃𝑎) 

Pentru zidărie din unitățile de zidărie din grupa 2 fără îmbinări longitudinale pe mortar obișnuit, se 

consideră constanta 

𝐾 = 0.45 

Rezistența la compresiune caracteristică a zidăriei nearmate cu mortar obișnuit 

𝑓𝑘 = 𝐾𝑓𝑏
0.7𝑓𝑚

0.3 = 0.45 ∙ 17.070.7 ∙ 100.3 = 5.31 (𝑀𝑃𝑎) 

Valoarea de proiectare a rezistenței la compresie a zidăriei perpendicular pe îmbinarea rosturilor  

𝑓𝑑 =
𝑓𝑘

𝛾𝑀
=

5.31

2.2
= 2.42 (𝑀𝑃𝑎) 

Rezistența la forfecare a zidăriei: 

Calculul rezistenței la forfecare a zidăriei care neglijează armarea longitudinală: 

Rezistența caracteristică la forfecare a zidăriei este determinată la baza peretelui solului. Atunci când 

calculăm forfecarea, includem în calculul I efectul benefic al sarcinii în greutate proprie a zidăriei și a forței 

normale 𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 , min de la structura de stres, deoarece stresul 𝜎𝑑acționează perpendicular pe suprafața de 

alunecare. Având în vedere că sarcina articulară acționează în favoarea siguranței, avem în vedere doar 

sarcina permanentă și factorul de încărcare 𝛾𝐺,𝑚𝑖𝑛= 1. 

Valoarea caracteristică a rezistenței la forfecare inițială a forfecării zidăriei 𝑓𝑣𝑘0 la o tensiune compresivă 

egală cu zero pentru elementele de zidărie rigidizate și mortarul obișnuit de clasa de rezistență M5 poate fi 

obținută conform recomandărilor Anexele naționale din tabelul din standardul EN 1996-1-1 

𝑓𝑣𝑘0 = 0.20 (𝑀𝑃𝑎) 

Tensiunea 𝜎𝑑  se aplică perpendicular pe suprafața de alunecare 

𝜎𝑑 =
𝜌𝑚𝑠ℎ

100
+

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛

𝑡
=

730 ∙ 0.75

100
+

4

0.365
= 16.4 (𝑘𝑃𝑎) 

Valoarea caracteristică a rezistenței la forfecare a zidăriei 𝑓𝑣𝑘 pentru zidărie cu îmbinări neumplute cu 

mortar 
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𝑓𝑣𝑘 = 0.5𝑓𝑣𝑘0 + 0.4𝜎𝑑 = 0.5 ∙ 0.2 + 0.4 ∙ 0.0164 = 0.107 (𝑀𝑃𝑎) < 0.045𝑓
𝑏

= 0.045 ∙ 17.07 = 0.768 (𝑀𝑃𝑎) 

Calculul rezistenței la forfecare a zidăriei având în vedere influența armăturii longitudinale: 

Întrucât valoarea forței de forfecare conform procedurii de mai sus este foarte mică, folosim posibilitatea 

de a calcula rezistența la forfecare I a armăturii grinzii care trece perpendicular pe suprafața forfecării și de 

a determina rezistența la forfecare caracteristică în conformitate cu anexa J, standard EN 1996-1-1. 

𝑓𝑣𝑘 = 0.35 + 17.5𝜌 = 0.35 + 17.5 ∙ 0.0048 = 0.433 (𝑀𝑃𝑎) 

Drept urmare, rezistența 𝑓𝑣𝑘astfel determinată nu trebuie să depășească 0,7 MPa. 

Verificarea fiabilității peretelui mansardei  

Evaluarea secțiunii de îndoire a peretelui 

Poziția axei neutre presupunând utilizarea deplină a armăturii și a formei de undă dreptunghiulare în partea 

de compresie a secțiunii de perete 

𝑥 =
𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑

0.8𝑏𝑓𝑑
=

380 ∙ 10−6 ∙ 196

0.8 ∙ 0.5 ∙ 2.42
= 0.077 (𝑚) 

Brațul forței interioare 

𝑧 = 𝑑 − 0.4𝑥 = 0.16 − 0.4 ∙ 0.077 = 0.129 (𝑚) ≤ 0.95𝑑 = 0.95 ∙ 0.16 = 0.152 (𝑚) 

Proiectarea momentului de îndoire a secțiunii transversale de armare a peretelui în plan vertical de îndoire 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑𝑧 = 380 ∙ 10−6 ∙ 196 ∙ 103 ∙ 0.129 = 9.62 (𝑘𝑁𝑚) > 𝑀𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 0.3𝑓
𝑑

𝑏𝑑2

= 0.3 ∙ 2.42 ∙ 103 ∙ 0.5 ∙ 0.1602 = 9.29 (
𝑘𝑁𝑚

𝑚
) 

⇒valoarea cuplului de proiectare nu a îndeplinit condiția dată de standard (8) pentru întărirea peretelui 

secțiunii dreptunghiulare căptușite din elementele de perete ale grupului 2, deoarece valoarea momentului 

de cuplu a depășit cuplul limită maximă la care poate fi atinsă puterea de randament. Prin urmare, 

considerăm 𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥=0,3𝑓𝑑𝑏𝑑2ca rezistență finală a peretelui 

𝑀𝑅𝑑 = 9.29 (
𝑘𝑁𝑚

𝑚
) > 𝑀𝐸𝑑 = 8.48 (

𝑘𝑁𝑚

𝑚
) 

Evaluarea secțiunii de forfecare 

Proiectarea rezistenței la forfecare a secțiunii de bază a peretelui 

𝑉𝑅𝑑1 =
𝑓𝑣𝑘𝑏𝑑

𝛾𝑀
=

0.433 ∙ 103 ∙ 0.5 ∙ 0.16

2.2
= 15.75 > 𝑉𝐸𝑑 = 11.3 (

𝑘𝑁𝑚

𝑚
) 

Verificarea rigidității la îndoire a peretelui / [limitarea rigidității în raport cu dungi] 

ℎ

𝑑
=

0.75

0.16
= 4.7 < 18 

  Peretele solului al căptușelii solului respectă starea limită de utilizare și starea limită de utilizare. 
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Anexa 1 

Tabelul 1: Coeficientul de reducere𝝓𝒎 𝒑𝒓𝒐𝑬 = 𝑲𝒆𝒇𝒌 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒇𝒌 

Valoarea 𝐾𝐸  = 1000 este recomandată conform anexei naționale a Cehiei la standardul EN 1996-1-1 pentru 

determinarea modulului secant pe termen scurt al zidăriei de zidărie, zidărie și blocuri de zidărie din piatră naturală, 

cu excepția cazului în care se determină o valoare𝐾𝐸  mai exactă. 

𝐾𝐸 = 1000 

Raportul 

ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓 

Excentricitatea 𝑒𝑚𝑘/𝑡 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 

0 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 

1 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 

2 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 

3 0.899 0.799 0.699 0.599 0.499 0.399 0.299 0.199 0.099 

4 0.896 0.796 0.695 0.595 0.495 0.394 0.294 0.194 0.095 

5 0.891 0.790 0.690 0.589 0.488 0.388 0.287 0.187 0.090 

6 0.884 0.783 0.682 0.581 0.479 0.378 0.277 0.178 0.082 

7 0.875 0.774 0.672 0.570 0.468 0.367 0.266 0.167 0.074 

8 0.865 0.762 0.660 0.558 0.455 0.353 0.252 0.154 0.065 

9 0.852 0.749 0.646 0.543 0.440 0.337 0.236 0.140 0.055 

10 0.838 0.735 0.631 0.527 0.423 0.320 0.220 0.125 0.046 

11 0.823 0.718 0.613 0.509 0.404 0.302 0.202 0.111 0.038 

12 0.805 0.700 0.595 0.489 0.385 0.282 0.184 0.096 0.030 

13 0.787 0.681 0.575 0.469 0.364 0.262 0.166 0.083 0.023 

14 0.767 0.660 0.554 0.448 0.343 0.242 0.149 0.070 0.018 

15 0.746 0.639 0.532 0.425 0.321 0.222 0.132 0.058 0.013 

16 0.724 0.616 0.509 0.403 0.299 0.202 0.115 0.048 0.009 

17 0.701 0.593 0.485 0.380 0.278 0.183 0.100 0.039 0.007 

18 0.677 0.569 0.461 0.356 0.256 0.164 0.086 0.031 0.005 

19 0.653 0.544 0.437 0.333 0.235 0.146 0.073 0.024 0.003 

20 0.628 0.520 0.413 0.310 0.214 0.129 0.062 0.019 0.002 

21 0.603 0.495 0.389 0.288 0.195 0.114 0.052 0.014 0.001 

22 0.577 0.470 0.365 0.266 0.176 0.099 0.043 0.011 0.001 

23 0.552 0.445 0.342 0.245 0.158 0.086 0.035 0.008 0.000 

24 0.526 0.420 0.318 0.224 0.141 0.074 0.028 0.006 0.000 

25 0.500 0.396 0.296 0.205 0.125 0.063 0.023 0.004 0.000 

26 0.475 0.372 0.274 0.186 0.111 0.054 0.018 0.003 0.000 

27 0.450 0.348 0.253 0.168 0.098 0.045 0.014 0.002 0.000 

28 0.425 0.325 0.233 0.152 0.085 0.038 0.011 0.001 0.000 

29 0.401 0.303 0.214 0.136 0.074 0.032 0.009 0.001 0.000 

30 0.377 0.282 0.195 0.122 0.064 0.026 0.007 0.001 0.000 
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Tabelul 2: Coeficientul de reducere pentru 𝝓𝒎 𝒑𝒓𝒐𝑬 = 𝑲𝒆𝒇𝒌 = 𝟕𝟎𝟎𝒇𝒌 

Valoarea 𝐾𝐸  =700 este recomandată în conformitate cu anexa națională a Cehiei la standardul EN 1996-1-1 pentru 

determinarea modulului de elasticitate secne pe termen scurt pentru blocurile de beton aerat și blocurile cu agregate 

poroase, cu excepția cazului în care se determină o valoare 𝐾𝐸  mai exactă. 

𝐾𝐸 = 700 

Raportul 

ℎ𝑒𝑓/𝑡𝑒𝑓 

Excentricitatea 𝑒𝑚𝑘/𝑡 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 

0 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 

1 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 

2 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 

3 0.897 0.797 0.697 0.597 0.497 0.396 0.296 0.196 0.097 

4 0.892 0.792 0.691 0.591 0.490 0.389 0.289 0.189 0.091 

5 0.884 0.783 0.682 0.581 0.480 0.379 0.278 0.178 0.083 

6 0.874 0.772 0.670 0.568 0.466 0.364 0.263 0.165 0.072 

7 0.860 0.758 0.655 0.552 0.450 0.347 0.246 0.149 0.061 

8 0.845 0.741 0.638 0.534 0.430 0.328 0.227 0.132 0.050 

9 0.827 0.722 0.618 0.513 0.409 0.306 0.206 0.114 0.040 

10 0.806 0.701 0.596 0.490 0.386 0.283 0.185 0.097 0.030 

11 0.784 0.678 0.572 0.466 0.361 0.259 0.164 0.081 0.022 

12 0.760 0.653 0.546 0.440 0.336 0.235 0.143 0.066 0.016 

13 0.734 0.627 0.519 0.413 0.310 0.211 0.123 0.053 0.011 

14 0.707 0.599 0.492 0.386 0.283 0.188 0.104 0.041 0.007 

15 0.679 0.571 0.463 0.358 0.258 0.165 0.087 0.031 0.005 

16 0.650 0.541 0.434 0.330 0.232 0.144 0.072 0.024 0.003 

17 0.620 0.512 0.405 0.303 0.208 0.124 0.058 0.017 0.002 

18 0.590 0.482 0.377 0.277 0.185 0.106 0.047 0.012 0.001 

19 0.559 0.452 0.348 0.251 0.163 0.090 0.037 0.009 0.001 

20 0.528 0.422 0.321 0.226 0.143 0.075 0.029 0.006 0.000 

21 0.498 0.393 0.294 0.203 0.124 0.062 0.022 0.004 0.000 

22 0.468 0.365 0.268 0.181 0.107 0.051 0.017 0.003 0.000 

23 0.438 0.337 0.243 0.160 0.091 0.042 0.013 0.002 0.000 

24 0.408 0.310 0.220 0.141 0.078 0.033 0.009 0.001 0.000 

25 0.380 0.284 0.198 0.123 0.066 0.027 0.007 0.001 0.000 

26 0.352 0.260 0.177 0.108 0.055 0.021 0.005 0.000 0.000 

27 0.326 0.236 0.158 0.093 0.046 0.016 0.003 0.000 0.000 

28 0.300 0.214 0.140 0.080 0.038 0.013 0.002 0.000 0.000 

29 0.276 0.193 0.123 0.069 0.031 0.010 0.002 0.000 0.000 

30 0.252 0.174 0.108 0.058 0.025 0.007 0.001 0.000 0.000 
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Anexa 2 
Tabel: 

Coeficienții momentului de îndoire în pereții supuși la sarcini perpendiculare pe planul lor 

Linii directoare pentru utilizarea tabelului: 

1. Interpolarea liniară a valorilor 𝜇𝑎ℎ/𝐿 este admisibil.  

2. Dacă valoarea diametrului h / L este în afara intervalului <0,30: 2,00>, momentele de îndoire se determină 

cu presupunerea că peretele acționează ca o grinda simplă. 

3. Masa este de asemenea potrivită pentru calculul pereților întăriți în articulațiile patului. 

 

 

Marginea liberă

Marginea simplu rezemată

Margine încăstrată

 

 

TIP 𝜇 
ℎ/𝐿 

0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

A

 

0.05 0.082 0.097 0.105 0.110 0.113 0.115 0.116 0.117 

0.10 0.096 0.087 0.098 0.104 0.108 0.111 0.113 0.115 

0.15 0.060 0.080 0.093 0.100 0.104 0.108 0.110 0.113 

0.20 0.054 0.075 0.089 0.097 0.102 0.105 0.108 0.111 

0.25 0.050 0.071 0.085 0.094 0.099 0.103 0.106 0.109 

0.30 .0048 0.067 0.082 0.091 0.097 0.101 0.104 0.107 

0.35 0.045 0.064 0.080 0.089 0.095 0.100 0.103 0.105 

0.40 0.045 0.061 0.077 0.087 0.093 0.098 0.101 0.104 

0.50 0.040 0.056 0.073 0.083 0.090 0.095 0.099 0.102 

0.60 0.038 0.053 0.069 0.080 0.088 0.093 0.097 0.100 

0.70 0.035 0.051 0.066 0.077 0.085 0.091 0.095 0.098 

0.80 0.034 0.049 0.064 0.075 0.083 0.089 0.093 0.097 

0.90 0.032 0.047 0.061 0.073 0.081 0.087 0.092 0.095 

1.00 0.031 0.045 0.059 0.071 0.079 0.085 0.090 0.094 

1.10 0.030 0.043 0.057 0.069 0.077 0.083 0.088 0.092 

1.20 0.029 0.042 0.055 0.067 0.075 0.081 0.086 0.091 

1.30 0.028 0.041 0.053 0.065 0.073 0.080 0.085 0.090 

1.40 0.027 0.039 0.052 0.064 0.072 0.079 0.084 0.089 

1.50 0.026 0.038 0.051 0.063 0.071 0.078 0.083 0.088 
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TIP 𝜇 
ℎ/𝐿 

0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

B

 

0.05 0.060 0.069 0.074 0.077 0.079 0.080 0.081 0.082 

0.10 0.052 0.063 0.070 0.074 0.076 0.078 0.079 0.080 

0.15 0.047 0.059 0.067 0.071 0.074 0.076 0.077 0.079 

0.20 0.043 0.056 0.065 0.069 0.072 0.074 0.076 0.078 

0.25 0.039 0.053 0.062 0.068 0.071 0.073 0.075 0.077 

0.30 0.037 0.051 0.061 0.66 0.070 0.072 0.074 0.075 

0.35 0.035 0.049 0.059 0.065 0.068 0.071 0.073 0.074 

0.40 0.034 0.047 0.057 0.063 0.067 0.070 0.072 0.074 

0.50 0.031 0.044 0.055 0.061 0.066 0.069 0.071 0.072 

0.60 0.030 0.042 0.053 0.059 0.064 0.067 0.069 0.071 

0.70 0.028 0.039 0.051 0.058 0.062 0.066 0.068 0.070 

0.80 0.027 0.037 0.049 0.056 0.061 0.065 0.067 0.069 

0.90 0.025 0.036 0.047 0.055 0.060 0.063 0.066 0.068 

1.00 0.024 0.035 0.046 0.053 0.059 0.062 0.065 0.068 

1.10 0.023 0.034 0.044 0.052 0.058 0.061 0.064 0.067 

1.20 0.022 0.033 0.043 0.051 0.057 0.060 0.064 0.066 

1.30 0.021 0.032 0.042 0.050 0.056 0.059 0.063 0.066 

1.40 0.021 0.032 0.041 0.049 0.055 0.059 0.062 0.065 

1.50 0.020 0.031 0.040 0.048 0.054 0.058 0.061 0.064 

 

 

TIP 𝜇 
ℎ/𝐿 

0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

 
C

 

0.05 0.046 0.052 0.055 0.057 0.058 0.059 0.059 0.060 

0.10 0.041 0.048 0.053 0.055 0.056 0.057 0.058 0.059 

0.15 0.037 0.046 0.051 0.053 0.055 0.056 0.057 0.059 

0.20 0.034 0.043 0.049 0.052 0.054 0.055 0.056 0.058 

0.25 0.032 0.042 0.048 0.051 0.053 0.054 0.056 0.057 

0.30 0.030 0.040 0.046 0.050 0.052 0.054 0.055 0.056 

0.35 0.029 0.039 0.045 0.049 0.052 0.053 0.054 0.055 

0.40 0.027 0.038 0.044 0.048 0.051 0.053 0.054 0.055 

0.50 0.025 0.035 0.043 0.047 0.050 0.052 0.053 0.054 

0.60 0.024 0.034 0.041 0.046 0.049 0.051 0.052 0.053 

0.70 0.023 0.032 0.040 0.044 0.048 0.050 0.051 0.053 

0.80 0.022 0.031 0.039 0.043 0.047 0.049 0.051 0.052 

0.90 0.021 0.029 0.038 0.043 0.046 0.048 0.050 0.052 

1.00 0.020 0.028 0.037 0.042 0.045 0.048 0.050 0.051 

1.10 0.019 0.027 0.036 0.041 0.044 0.047 0.049 0.051 

1.20 0.018 0.026 0.035 0.040 0.043 0.046 0.048 0.050 

1.30 0.018 0.026 0.035 0.039 0.042 0.045 0.048 0.049 

1.40 0.017 0.025 0.034 0.039 0.042 0.044 0.047 0.049 

1.50 0.017 0.025 0.034 0.038 0.041 0.044 0.046 0.048 
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TIP 𝜇 
ℎ/𝐿 

0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

D

 

0.05 0.041 0.048 0.053 0.055 0.056 0.057 0.058 0.059 

0.10 0.034 0.043 0.049 0.052 0.054 0.055 0.056 0.057 

0.15 0.030 0.040 0.046 0.050 0.052 0.054 0.055 0.056 

0.20 0.027 0.038 0.044 0.048 0.051 0.053 0.054 0.055 

0.25 0.025 0.035 0.043 0.047 0.050 0.052 0.053 0.054 

0.30 0.023 0.034 0.041 0.046 0.049 0.051 0.052 0.053 

0.35 0.022 0.032 0.040 0.044 0.048 0.050 0.051 0.053 

0.40 0.020 0.031 0.039 0.043 0.047 0.049 0.051 0.052 

0.50 0.018 0.028 0.037 0.042 0.045 0.048 0.050 0.051 

0.60 0.017 0.026 0.035 0.040 0.044 0.046 0.048 0.050 

0.70 0.016 0.025 0.033 0.039 0.043 0.045 0.047 0.049 

0.80 0.015 0.023 0.032 0.038 0.041 0.044 0.047 0.048 

0.90 0.014 0.022 0.031 0.036 0.040 0.043 0.046 0.048 

1.00 0.013 0.021 0.029 0.035 0.040 0.043 0.045 0.047 

1.10 0.012 0.020 0.028 0.034 0.039 0.042 0.044 0.047 

1.20 0.011 0.019 0.027 0.033 0.038 0.041 0.044 0.046 

1.30 0.011 0.018 0.026 0.032 0.037 0.041 0.043 0.046 

1.40 0.010 0.018 0.026 0.031 0.036 0.040 0.043 0.045 

1.50 0.010 0.017 0.025 0.030 0.036 0.040 0.042 0.045 

 

 

TIP 𝜇 
ℎ/𝐿 

0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

 
E

 

0.05 0.054 0.076 0.090 0.098 0.103 0.107 0.109 0.110 

0.10 0.039 0.062 0.078 0.088 0.095 0.100 0.103 0.106 

0.15 0.032 0.053 0.070 0.081 0.089 0.094 0.098 0.103 

0.20 0.026 0.046 0.064 0.076 0.084 0.090 0.095 0.099 

0.25 0.023 0.042 0.059 0.071 0.080 0.087 0.091 0.096 

0.30 0.020 0.038 0.055 0.068 0.077 0.083 0.089 0.093 

0.35 0.018 0.035 0.052 0.064 0.074 0.081 0.086 0.090 

0.40 0.017 0.032 0.049 0.062 0.071 0.078 0.084 0.088 

0.50 0.014 0.028 0.044 0.057 0.066 0.074 0.080 0.085 

0.60 0.012 0.025 0.040 0.053 0.062 0.070 0.076 0.081 

0.70 0.011 0.023 0.037 0.049 0.059 0.067 0.073 0.078 

0.80 0.010 0.021 0.035 0.046 0.056 0.064 0.071 0.076 

0.90 0.009 0.019 0.032 0.044 0.054 0.062 0.068 0.074 

1.00 0.008 0.018 0.030 0.042 0.051 0.059 0.066 0.072 

1.10 0.007 0.017 0.028 0.040 0.049 0.057 0.064 0.070 

1.20 0.007 0.016 0.027 0.038 0.047 0.055 0.062 0.069 

1.30 0.006 0.015 0.026 0.036 0.045 0.053 0.061 0.068 

1.40 0.006 0.015 0.025 0.035 0.044 0.052 0.060 0.066 

1.50 0.006 0.014 0.024 0.034 0.043 0.051 0.059 0.065 
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TIP 𝜇 
ℎ/𝐿 

0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

F

 

0.05 0.043 0.057 0.066 0.070 0.073 0.075 0.077 0.078 

0.10 0.032 0.015 0.058 0.064 0.068 0.071 0.073 0.074 

0.15 0.027 0.042 0.053 0.060 0.065 0.068 0.070 0.072 

0.20 0.023 0.037 0.049 0.057 0.062 0.066 0.068 0.070 

0.25 0.020 0.034 0.046 0.054 0.060 0.063 0.066 0.069 

0.30 0.018 0.031 0.044 0.052 0.057 0.062 0.065 0.067 

0.35 0.016 0.029 0.041 0.050 0.055 0.060 0.063 0.066 

0.40 0.015 0.027 0.039 0.048 0.054 0.058 0.062 0.064 

0.50 0.013 0.024 0.036 0.044 0.051 0.056 0.059 0.062 

0.60 0.011 0.022 0.033 0.042 0.048 0.053 0.057 0.060 

0.70 0.010 0.020 0.031 0.039 0.046 0.051 0.055 0.058 

0.80 0.009 0.018 0.029 0.037 0.044 0.049 0.054 0.057 

0.90 0.008 0.017 0.027 0.036 0.042 0.048 0.052 0.055 

1.00 0.008 0.016 0.026 0.034 0.041 0.046 0.051 0.054 

1.10 0.007 0.015 0.025 0.033 0.039 0.045 0.049 0.053 

1.20 0.007 0.015 0.024 0.031 0.038 0.044 0.048 0.051 

1.30 0.007 0.014 0.023 0.030 0.037 0.043 0.047 0.050 

1.40 0.006 0.014 0.022 0.029 0.036 0.042 0.046 0.049 

1.50 0.006 0.014 0.022 0.028 0.035 0.041 0.045 0.049 

 

 

TIP 𝜇 
ℎ/𝐿 

0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

 
G

 

0.05 0.035 0.044 0.050 0.053 0.055 0.056 0.057 0.058 

0.10 0.027 0.038 0.045 0.049 0.052 0.053 0.055 0.057 

0.15 0.023 0.034 0.042 0.046 0.049 0.051 0.053 0.055 

0.20 0.020 0.031 0.039 0.044 0.047 0.050 0.052 0.054 

0.25 0.018 0.028 0.037 0.042 0.046 0.048 0.050 0.052 

0.30 0.016 0.026 0.035 0.041 0.044 0.047 0.049 0.051 

0.35 0.014 0.025 0.033 0.039 0.043 0.046 0.048 0.050 

0.40 0.013 0.023 0.032 0.038 0.042 0.045 0.047 0.049 

0.50 0.011 0.021 0.030 0.036 0.040 0.043 0.046 0.048 

0.60 0.010 0.019 0.028 0.034 0.038 0.042 0.044 0.046 

0.70 0.009 0.017 0.026 0.032 0.037 0.040 0.043 0.045 

0.80 0.008 0.016 0.024 0.031 0.035 0.039 0.042 0.044 

0.90 0.008 0.015 0.023 0.029 0.034 0.038 0.041 0.043 

1.00 0.007 0.014 0.022 0.028 0.033 0.037 0.040 0.042 

1.10 0.007 0.013 0.021 0.027 0.032 0.036 0.039 0.041 

1.20 0.006 0.013 0.020 0.026 0.031 0.035 0.038 0.040 

1.30 0.006 0.012 0.019 0.025 0.030 0.034 0.037 0.039 

1.40 0.006 0.012 0.018 0.024 0.029 0.033 0.036 0.038 

1.50 0.005 0.012 0.018 0.023 0.028 0.032 0.035 0.037 
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TIP 𝜇 
ℎ/𝐿 

0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

H

 

0.05 0.031 0.041 0.047 0.051 0.053 0.055 0.056 0.056 

0.10 0.023 0.034 0.042 0.047 0.052 0.052 0.053 0.054 

0.15 0.019 0.030 0.038 0.043 0.049 0.049 0.051 0.053 

0.20 0.016 0.027 0.035 0.041 0.047 0.047 0.049 0.052 

0.25 0.014 0.024 0.033 0.039 0.046 0.046 0.048 0.051 

0.30 0.013 0.022 0.031 0.037 0.044 0.044 0.047 0.049 

0.35 0.011 0.021 0.029 0.036 0.043 0.043 0.046 0.048 

0.40 0.010 0.019 0.028 0.034 0.042 0.042 0.045 0.047 

0.50 .0009 0.017 0.025 0.032 0.040 0.040 0.043 0.045 

0.60 0.008 0.015 0.024 0.030 0.038 0.038 0.041 0.043 

0.70 0.007 0.014 0.022 0.028 0.037 0.037 0.040 0.042 

0.80 0.006 0.013 0.020 0.027 0.035 0.035 0.038 0.041 

0.90 0.006 0.012 0.019 0.025 0.034 0.034 0.037 0.040 

1.00 0.005 0.011 0.018 0.024 0.033 0.033 0.036 0.039 

1.10 0.005 0.011 0.017 0.023 0.032 0.032 0.035 0.038 

1.20 0.004 0.010 0.017 0.022 0.031 0.031 0.034 0.037 

1.30 0.004 0.010 0.016 0.022 0.031 0.031 0.034 0.037 

1.40 0.004 0.009 0.016 0.021 0.030 0.030 0.033 0.036 

1.50 0.003 0.009 0.015 0.021 0.030 0.030 0.033 0.036 

 

 

TIP 𝜇 
ℎ/𝐿 

0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

I

 
 

0.05 0.027 0.038 0.045 0.049 0.052 0.053 0.055 0.056 

0.10 0.020 0.031 0.039 0.044 0.048 0.050 0.052 0.054 

0.15 0.016 0.027 0.035 0.041 0.045 0.047 0.049 0.051 

0.20 0.013 0.023 0.032 0.038 0.042 0.045 0.047 0.049 

0.25 0.011 0.021 0.030 0.036 0.040 0.043 0.045 0.048 

0.30 0.010 0.019 0.028 0.034 0.038 0.042 0.044 0.046 

0.35 0.009 0.017 0.026 0.032 0.037 0.040 0.043 0.045 

0.40 0.008 0.016 0.024 0.031 0.035 0.039 0.042 0.044 

0.50 0.007 0.014 0.022 0.028 0.033 0.037 0.040 0.042 

0.60 0.006 0.013 0.020 0.026 0.031 0.035 0.038 0.041 

0.70 0.005 0.011 0.019 0.025 0.030 0.033 0.037 0.039 

0.80 0.005 0.010 0.017 0.023 0.028 0.032 0.035 0.038 

0.90 0.004 0.010 0.016 0.022 0.027 0.031 0.034 0.037 

1.00 0.004 0.009 0.015 0.021 0.026 0.030 0.033 0.036 

1.10 0.004 0.009 0.014 0.020 0.025 0.029 0.032 0.035 

1.20 0.003 0.008 0.014 0.019 0.024 0.028 0.031 0.034 

1.30 0.003 0.008 0.013 0.019 0.024 0.027 0.030 0.033 

1.40 0.003 0.008 0.013 0.018 0.023 0.027 0.030 0.033 

1.50 0.002 0.007 0.012 0.017 0.022 0.026 0.029 0.032 
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TIP 𝜇 
ℎ/𝐿 

0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

J

 

0.05 0.106 0.208 0.344 0.482 0.620 0.759 0.898 0.959 

0.10 0.065 0.131 0.224 0.321 0.418 0.515 0.613 0.698 

0.15 0.048 0.100 0.173 0.250 0.329 0.408 0.488 0.570 

0.20 0.038 0.083 0.142 0.208 0.276 0.344 0.413 0.488 

0.25 0.032 0.071 0.122 0.180 0.240 0.300 0.362 0.428 

0.30 0.027 0.062 0.108 0.160 0.214 0.269 0.325 0.381 

0.35 0.024 0.055 0.098 0.144 0.194 0.244 0.296 0.347 

0.40 0.021 0.050 0.090 0.131 0.177 0.225 0.272 0.321 

0.50 0.018 0.042 0.077 0.113 0.153 0.195 0.237 0.280 

0.60 0.015 0.036 0.067 0.100 0.135 0.173 0.211 0.250 

0.70 0.013 0.032 0.060 0.091 0.121 0.156 0.191 0.227 

0.80 0.012 0.028 0.054 0.083 0.111 0.142 0.175 0.208 

0.90 0.010 0.026 0.50 0.076 0.103 0.131 0.162 0.193 

1.00 0.009 0.023 0.046 0.071 0.096 0.122 0.151 0.180 

1.10 0.008 0.022 0.042 0.066 0.089 0.113 0.141 0.168 

1.20 0.008 0.020 0.040 0.063 0.085 0.108 0.135 0.161 

1.30 0.007 0.019 0.038 0.060 0.080 0.104 0.129 0.155 

1.40 0.007 0.018 0.037 0.057 0.076 0.099 0.123 0.148 

1.50 0.007 0.017 0.035 0.054 0.071 0.094 0.117 0.141 

 

 

TIP 𝜇 
ℎ/𝐿 

0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

K

 
 

0.05 0.080 0.136 0.190 0.230 0.260 0.286 0.306 0.317 

0.10 0.053 0.096 0.144 0.182 0.213 0.238 0.260 0.279 

0.15 0.040 0.077 0.119 0.155 0.184 0.210 0.231 0.253 

0.20 0.033 0.064 0.103 0.135 0.165 0.190 0.211 0.234 

0.25 0.028 0.056 0.091 0.123 0.150 0.174 0.196 0.217 

0.30 0.024 0.050 0.082 0.112 0.139 0.162 0.183 0.202 

0.35 0.021 0.045 0.075 0.104 0.129 0.152 0.173 0.191 

0.40 0.019 0.041 0.069 0.097 0.121 0.144 0.164 0.182 

0.50 0.016 0.035 0.061 0.085 0.109 0.130 0.149 0.167 

0.60 0.014 0.031 0.054 0.077 0.099 0.119 0.138 0.155 

0.70 0.012 0.028 0.049 0.070 0.091 0.110 0.128 0.145 

0.80 0.011 0.025 0.045 0.065 0.084 0.103 0.120 0.136 

0.90 0.010 0.023 0.041 0.060 0.076 0.097 0.113 0.129 

1.00 0.009 0.021 0.038 0.056 0.074 0.091 0.108 0.123 

1.10 0.008 0.019 0.036 0.053 0.070 0.087 0.102 0.117 

1.20 0.008 0.019 0.034 0.051 0.068 0.084 0.099 0.114 

1.30 0.007 0.018 0.033 0.049 0.066 0.082 0.096 0.111 

1.40 0.007 0.017 0.032 0.047 0.063 0.079 0.094 0.108 

1.50 0.006 0.016 0.030 0.045 0.061 0.077 0.091 0.106 

 

 



 

 Pagina 130 

 

EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor din zidărie 

 

 

 

TIP 𝜇 
ℎ/𝐿 

0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

L

 

0.05 0.064 0.114 0.164 0.204 0.235 0.260 0.281 0.292 

0.10 0.041 0.078 0.121 0.156 0.186 0.212 0.233 0.252 

0.15 0.031 0.061 0.098 0.131 0.159 0.184 0.205 0.226 

0.20 0.025 0.052 0.084 0.114 0.141 0.165 0.185 0.206 

0.25 0.021 0.044 0.073 0.101 0.127 0.150 0.170 0.190 

0.30 0.018 0.039 0.066 0.092 0.116 0.138 0.158 0.176 

0.35 0.016 0.035 0.060 0.084 0.108 0.129 0.148 0.165 

0.40 0.014 0.032 0.055 0.078 0.100 0.121 0.139 0.157 

0.50 0.012 0.027 0.048 0.068 0.089 0.108 0.126 0.142 

0.60 0.010 0.023 0.042 0.061 0.080 0.098 0.115 0.131 

0.70 0.009 0.021 0.038 0.056 0.073 0.090 0.106 0.122 

0.80 0.008 0.018 0.034 0.051 0.067 0.084 0.099 0.114 

0.90 0.007 0.017 0.032 0.047 0.063 0.078 0.093 0.107 

1.00 0.006 0.015 0.029 0.044 0.059 0.073 0.088 0.102 

1.10 0.006 0.014 0.027 0.041 0.055 0.069 0.083 0.096 

1.20 0.005 0.013 0.026 0.039 0.053 0.067 0.081 0.093 

1.30 0.005 0.013 0.025 0.038 0.051 0.065 0.078 0.091 

1.40 0.005 0.013 0.024 0.036 0.049 0.063 0.076 0.088 

1.50 0.005 0.011 0.023 0.035 0.047 0.060 0.073 0.086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


