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NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII MOLDOVEAN
NCM F.02.02-2006
Construcţii din beton şi beton armat

Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din
beton armat şi beton precomprimat
Concrete and reinforced concrete constructions

Calculation, designing and methods of production of elements from reinforced and
prestressed concrete
Бетонные и железобетонные конструкции

Расчет, проектирование и методика изготовления элементов из обычного и
преднапряженного железобетона

Ediţie oficială
1

DOMENIU DE APLICARE

Tabelul 1
Criteriul de
clasificare

Prevederile documentului normativ se
aplică la:

Elementele de construcţii
1. Modul de armare. Beton armat. Beton precomprimat.
2. Condiţiile de lucru. Temperatura aerului ≥ -40oC...+80oC.
3. Modul de execuţie
4. Metoda de accelerare a întăririi.
5. Destinaţia.

Prefabricate. Monolite. Mixte
Elaborarea la uzină cu întărirea accelerată
la aburire.
Construcţii
industriale
şi
civile.
Construcţii agrozootehnice.

6. Acţiunea sarcinilor Rezistente la acţiunile seismice.
speciale.
7. Forma secţiunii.
Plane (plăci, planşee), cu o dimensiune
mult mai mare decât celelalte două (grinzi, stâlpi). Spaţiale (tuburi, plăci curbe).
Masive (fundaţii, pereţi de sprijin).
8. Acţiunea
Încovoiate. Comprimate. Încovoiate cu
eforturilor.
torsiune. Oblic excentric comprimate.
Beton
1. Tipul de liant.
Toţi lianţii hidraulici cu sau fără adaos
suplimentar.

Prevederile
documentului normativ
nu se aplică la:

Temperatura aerului
≤ -40oC şi > +80oC.
Încălzirea cu ajutorul
curentului electric.
Construcţii hidrotehnice,
militare.
Poduri
şi
tuneluri. Alte construcţii
speciale.
Rezistente la explozie şi
radiaţie.

Din
beton
simplu
supuse la întindere.
Lianţi aerieni, din zgură
cu soluţie alcalină, din
sticlă lichidă.
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Tabelul 1 (continuare)
Criteriul de
clasificare
2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

2

Prevederile documentului normativ se
aplică la:

Prevederile
documentului normativ
nu se aplică la:

Beton greu obişnuit. Beton uşor (betonul
cu goluri nu se specifică în prezentul
document normativ, însă unele prevederi
pentru calculul elementelor din beton cu
goluri (celular) sunt specificate).
Tipul
de Agregate din roci grele (pietriş, piatră Prundiş
nespălat,
macroagregate.
spartă). Agregate uşoare (naturale şi neclasificat.
artificiale).
Tipul de nisip.
Nisip de munte. Nisip fluvial.
Nisip
nespălat,
neclasificat.
Armătura
Locul de fabricare. În orice ţară.
Tipul de armătură. Armatură flexibilă (bare, sârmă).
Rigidă.
Tipul de oţel.
Oţel moale cu zona de curgere în
diagrama σy-εy. Oţel dur fără zona de
curgere (terenul de curgere).
Forma suprafeţei Cu suprafaţa netedă. Cu profil periodic.
Sârma cu profil neted
(profilului).
de rezistenţă înaltă.
Forma de aplicare. Purtătoare de eforturi cu secţiunea de
calcul. Constructivă (dimensiunea nu se
stabileşte prin calcul). De montaj.
Plasarea armăturii. Pe direcţie longitudinală. Pe direcţie
transversală
(etriere).
Pe
direcţie
înclinată.
Tipul de îmbinare. Fără sudură. Îmbinări sudate (arc electric
deschis, fricţie, baie electrică (prin
topire)).
Greutatea.

REFERINŢE

EUROCOD 2

Concrete, reinforced and prestressed concrete structures
(Structuri de beton, beton armat și beton precomprimat)

СНиП 52-01-2003

Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения.

СНиП 2.01.07-85

Нагрузки и воздействия.

СНиП 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика.

DIN 1045 – 1

Concrete, reinforced and prestressed concrete structures –
Part 1: Design.
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STAS 10107/0-90

Calculul și alcătuirea elementelor structurale din beton,
beton armat și beton precomprimat.

ГОСТ 25192-82

Бетоны. Классификация
требования.

и

общие

3

PRINCIPII GENERALE

3.1

Principii generale la elementele turnate şi prefabricate

технические

3.1.1
Elementele prefabricate din beton armat trebuie proiectate luând în
consideraţie fabricarea în serii mari la întreprinderi înalt mecanizate şi
automatizate, inclusiv accelerarea întăririi la abur. Secţiunea elementelor trebuie
executată astfel încât cantitatea esenţială de beton să fie plasată în zona
comprimată (secţiunile de forma T, cu goluri etc.).
3.1.2
Pentru armarea betonului trebuie utilizată armătura cu rezistenţă înaltă.
Preponderent se va utiliza şi betonul cu agregate uşoare (pentru reducerea
greutăţii proprii şi economisirea materialelor). Elementele trebuie fabricate cu
dimensiuni cât se poate de mari pentru condiţiile de fabricare şi transport.
3.1.3
Atenţia principală trebuie acordată gradului de finisare a elementelor,
pentru a exclude procesele umede pe şantier.
3.1.4
Trebuie să fie asigurată rezistenţa, rigiditatea şi durabilitatea (protecţia
la coroziune) a îmbinărilor.
3.1.5
Proiectarea elementelor din beton turnat trebuie realizată luând în
considerare unificarea dimensiunilor, pentru a fi posibilă utilizarea cofrajelor de
inventar şi a carcaselor spaţiale de armătură cu dimensiuni mari.
Având în vedere că ţara noastră este o regiune seismică, trebuie utilizate
elementele prefabricate cu îmbinări completate cu beton monolit.

3.2

Principii generale la calculul elementelor din beton armat

3.2.1
Trebuie calculată capacitatea portantă a elementelor de construcţii
(grupa de stări limită ultime) şi posibilitatea de exploatare normală (stările de
serviciu).
3.2.2
Prin calculul la grupa de stări limită ultime trebuie asigurată rezistenţa
elementelor la rupere fragilă şi plastică, fiabilitatea şi stabilitatea sub acţiunea
sarcinii de lungă durată, a sarcinii dinamice, distrugerea la oboseală şi uzarea sub
acţiunea complexă a sarcinii şi a factoriilor nefavorabili ai mediului ambiant.
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3.2.3
Calculul la stările de serviciu trebuie să asigure rezistenţa elementelor
de construcţii la fisurare sau să limiteze deschiderea fisurilor, să limiteze
deformaţiile şi deplasările lor (săgeata, unghiul de rotaţie, dimensiunea
oscilaţiilor).
Calculul se efectuează pentru fiecare treaptă (fabricare, transport, montaj şi
exploatare).
3.2.4
Calculul elementelor supuse la sarcinile prezente în procesul de
transport şi montaj trebuie efectuat majorând sarcina prin intermediul
coeficienţilor dinamici – 1,6 pentru transport şi 1,4 pentru montaj.
3.2.5
Eforturile în sistemele static nedeterminate, apărute ca rezultat al
acţiunii sarcinilor, al deplasărilor datorate variaţiilor de temperatură sau
contracţiei şi curgerii lente a betonului, al deplasărilor reazemelor etc., precum şi
eforturile în sistemele static determinate calculate ţinând cont de starea deformată,
trebuie calculate, de regulă, luând în considerare deformaţiile plastice ale
betonului şi ale armăturii.
3.2.6
Pentru rezistenţa la fisurare, elementele de beton armat precomprimat
trebuie grupate în trei categorii. Prima categorie - fisuri nu se admit. Categoria a
doua – se admite o deschidere a fisurilor cu dimensiunea şi durata limitată sub
acţiunea sarcinilor sumare de scurtă durată, care apoi se închid sub acţiunea
sarcinii parţiale de lungă durată. Categoria a treia – se admite deschiderea de
scurtă durată a fisurilor sub acţiunea sarcinilor sumare cu dimensiuni limitate, cu
condiţia că dimensiunile fisurilor se vor micşora apoi până la limitele admise
pentru acţiunea sarcinii parţiale de lungă durată.
3.3

Clasificarea betonului

3.3.1
Betonul poate fi greu obişnuit, greu cu agregate fine (cu nisip fără
prundiş), uşor cu agregate măşcate uşoare şi nisip greu, uşor cu toate agregatele
uşoare, poros sau celular cu adaos de pulbere de aluminiu sau de substanţe
spumogene. Există şi betoane cu destinaţie specială – antiincendiu, antiradiaţie
etc., cu lianţi şi agregate speciale. Aceste tipuri de betoane nu se examinează în
prezentul normativ.
Betonul se clasifică după următoarele proprietăţi:
a) rezistenţa la compresiune C;
b) densitatea D;
c) rezistenţa la îngheţ F;
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d) rezistenţa la permeabilitate W.
Clasele de rezistenţă a betonului la compresiune C:
- beton greu obişnuit – C12,5; C15; C 20; C25; C30; C35; C40; C45; C50;
C55; C60.
- betonul cu agregate fine se încadrează în grupe:
A – cu întărire naturală sau prin aburire la presiunea atmosferică, cu
granulele mai mari de 2 mm – C12,5; C15; C20; C25; C30; C35; C40;
B – cu granulele mai mici sau cel puţin egale cu 2 mm – C12,5; C15; C20;
C25; C30;
C – tratat la cald la presiune înaltă – C15; C20; C25; C30; C35; C40; C45;
C50; C55; C60.
- beton uşor cu densitatea:
D800, D900 – C7,5;
D1000, D1100 – C7,5; C10; C12,5;
D1200, D1300 – C7,5; C10; C12,5; C15;
D1400, D1500 – C7,5; C10; C12,5; C15; C20; C25; C30;
D1600, D1700 – C7,5; C10; C12,5; C15; C20; C25; C30; C35;
D1800, D1900 – C7,5; C10; C12,5; C15; C20; C25; C30; C35; C40;
D2000 – C20; C25; C30; C35; C40; pot fi aplicate şi clase intermediare
C22,5 şi C27,5.
Clasele de rezistenţă a betonului la îngheţ:
- beton greu, obişnuit şi cu agregate fine – F50; F75; F100; F150; F200;
F300; F400; F500;
- beton uşor – F25; F35; F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500.
Clasele de rezistenţă a betonului la permeabilitate – W2; W4; W6; W8; W10; W12.

Clasele cu densitate medie a betonului – D800; D900; D1000; D1100; D1200;
D1300; D 1400; D1500; D1600; D1700; D1800; D1900; D2000.
Pentru beton greu obişnuit şi pentru beton cu agregate fine, clasele cu densitate
medie nu se stabilesc.
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3.4

Rezistenţa betonului

3.4.1
Rezistenţa la compresiune. Sub acţiunea tensiunilor de compresiune,
betonul se distruge din cauza rezistenţei mici la întindere. Rezistenţa la
compresiune se măreşte, când câmpul de tensiuni indirecte se limitează prin
fricţiune. Aceasta se observă, dacă se compară rezultatele încercărilor pe epruvete
cubice şi prismatice (a se vedea Figura 1).

Figura 1. Încercarea cubului şi prismei.
3.4.2
La încercarea pe o epruvetă prismatică, influenţa fricţiunii este mai mică,
de aceea câmpul de tensiuni indirect acţionează liber. Pentru încercarea betonului la
compresiune, trebuie folosite epruvete cubice sau prismatice. Înălţimea prismei se
admite de patru ori mai mare decât latura bazei. Dacă baza este de 150x150mm,
atunci înălţimea este de 600 mm. În prezentul normativ, pentru determinarea clasei
betonului a fost folosită epruveta cubică cu latura 150 mm, încercată „culcată”, la
vârsta de 28 zile, cu viteza de încărcare standard. Dependenţa dintre rezistenţa
prismatică şi rezistenţa cubică se stabileşte pe cale experimentală:
Rc 

1300  Rc ,cub
 Rc ,cub ,
1450  3  Rc ,cub

(1)

în care, Rc – rezistenţa de rupere a betonului la compresiune, determinată pe
prismă standard în condiţii standardizate,
Rc,cub - rezistenţa de rupere a betonului la compresiune, determinată pe cub
standard în condiţii standardizate.
Pentru betoanele cu rezistenţa mai înaltă se calculează cu relaţia:
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Rc=0,7Rc,cub,

(2)

Experimental a fost obţinută şi formula prin care se calculează creşterea
rezistenţei betonului în timp:
Rc (t )  Rc , 28 

lg t
,
lg 28

(3)

în care, Rc(t) – rezistenţa cubică a betonului la vârste diferite de 28 zile,
Rc,28 - rezistenţa cubică a betonului la vârsta de 28 zile
3.4.3
Rezistenţa betonului la întindere este mult mai mică decât rezistenţa
betonului la compresiune (de la 1/8 până la 1/17). Pentru determinarea rezistenţei
betonului la întindere axială există mai multe metode şi tipuri de epruvete. În
prezentul normativ a fost utilizată epruveta prismatică cu armătură încastrată la
capete, elaborată de A. Ssripnic (a se vedea Figura 2).

Figura 2. Epruveta de încercare a betonului la întindere axială.
În Figura 2 barele de armătură au lungimi diferite. Pentru a obţine ruperea prismei
la mijloc (nu lângă barele de armătură). Rezistenţa betonului la întindere se
calculează cu relaţia:
Rct ,ax  0,53 ( Rc ,cub ) 2 ,

(4)

în care, Rct,ax – rezistenţa de rupere a betonului la întindere axială.
3.4.4
Rezistenţa betonului la forfecare este mai mică decât rezistenţa
betonului la compresiune, dar este mai mare decât rezistenţa betonului la
întindere, se calculează cu relaţia:
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Rcf  0,7 Rc  Rct sauRsf  2Rct ,

(5)

în care, Rcf – rezistenţa betonului la forfecare.
3.4.5
Rezistenţa betonului la sarcini repetate. Betonul poate fi supus la
sarcinii repetate, cu milioane de cicluri. Astfel lucrează fundaţiile sub maşini grele
şi sub alte construcţii. În aceste elemente apar fisuri şi rezistenţa betonului scade.
Rezistenţa depinde de caracteristica ciclului  

 min
. Se admite:
 max

Rcr=0,5Rc,

(6)

în care, Rcr – rezistenţa betonului la sarcini repetate.
3.5
Rezistenţa prismatică de calcul a betonului determinată prin
metode statistice
3.5.1
este:
Rcm 

Rezistenţa medie a betonului obişnuit la încercarea pe mai multe prisme
n1  Rc1  n2  Rc 2  ...  n  Rck
k

n

,

(7)

în care, Rcm – rezistenţa medie a betonului la compresiune,
n, n1, n2, nk – numărul grupelor de epruvete,
Rc1, Rc2, Rck - rezistenţa grupelor.

Devierile de la mediu:
1  Rc1  Rcm
 2  Rc 2  Rcm
.......................

,

(8)

 k  Rck  Rcm

Devierea standard:
S

n1  21  n2  22  ...  nk  2k
,
n 1

(9)

în care, S – rădăcina sumei pătratelor devierilor împărţite la numărul de observaţii minus 1,
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21 , 22 , 2k - devierile la pătrat.

Se introduce noţiunea de număr de standarde χ, care (a se vedea Figura 3)
cuprinde 95% din observaţii, când χ = 1,64.

Figura 3. Rezultatele încercării pe prisme. Curba lui Gauss.
Rezistenţa caracteristică Rck, egală, în cazul dat, cu rezistenţa de calcul la stările
de serviciu Rc,ser se calculează cu relaţia:

Rc ,ser  Rcm Rcm    S ,

(10)

în care, Rc,ser – rezistenţa de calcul a betonului la compresiune pentru calculul
elementelor din beton armat la stări limită de exploatare.
Coeficientul de variaţie  

S
, egal cu 0,135
Rcm

(11)

Din relaţia (10) se obţine:

Rc ,ser  Rcm (1     )  Rcm (1  1,64  0,135)  0,7786Rcm ,

(12)

Formula (10) se utilizează pentru introducerea unui sistem de amendamente la
uzinele producătoare de beton. Cu cât este mai mare coeficientul de variaţie şi cu
cât este mai joasă disciplina de producţie, cu atât mai mult ciment va consuma
uzina pentru a obţine Rc,ser necesară.
Coeficientul de omogenitate γc,om = 0,7786.

NCM F.02.02-2006 pag.10

Rezistenţa de calcul la stările limită ultime se calculează cu relaţia:
Rc  Rcm

 c ,om   ci
,
 c ,sec

(13)

în care, γci – coeficientul de condiţii de lucru ale betonului,
γc,sec – coeficientul de siguranţă.
Pentru compresiune γc,sec =1,3; pentru întindere γc,sec =1,5.
Coeficienţii de condiţii de lucru sunt prezentaţi în Tabelele 2...4.

3.5.2
Tabelul 2

Factorii
care
impun
introducerea Coeficienţii de condiţii de lucru
coeficienţilor de condiţii de lucru.
ale betonului
Notaţia
Valoarea
1. Sarcini repetate.
γc1
A se vedea Tabelul 3.
2. Influenţa sarcinii biaxiale (comprimare –
γc4
A se vedea Tabelul 3 şi
întindere) asupra rezistenţei betonului.
Nota 1.
3. Îngheţ – dezgheţ.
γc6
A se vedea Tabelul 4.
4. Exploatarea construcţiilor neprotejate de
γc7
0,85
razele solare.
5. Faza de precomprimare a elementelor:
γc8
a) cu armătură formată din bare:
- din beton greu cu agregate fine;
1,20
- din beton uşor.
1,35
b) cu armătură formată din sârmă:
- din beton greu cu agregate fine;
1,10
- din beton uşor.
1,25
6. Beton pentru monolitizarea îmbinărilor
γc12
1,15
NOTE
1. La calculul la formarea fisurilor, rezistenţa Rc,ser se ia cu coeficientul de
condiţii de lucru din Tabelul 3.
2. Coeficienţii γc1 şi γc7 se consideră în calculul Rc şi Rc,ser, iar γc8 şi γc12 –
doar în calculul Rc.
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Tabelul 3
Beton

1. Greu
2. Uşor

Starea betonului la
Umiditate naturală
Umplerea cu apă
Umiditate naturală
Umplerea cu apă

Coeficienţii de condiţii de
asimetria ciclului, ρ
0-0,1 0,2
0,3
0,4
0,75 0,80 0,85 0,90
0,50 0,60 0,70 0,80
0,60 0,70 0,80 0,85
0,45 0,55 0,65 0,75

lucru în funcţie de
0,5
0,95
0,90
0,90
0,85

0,6
1,00
0,95
0,95
0,95

0,7
1,00
1,00
1,00
1,00

Tabelul 4
Condiţiile
de Temperatura de Coeficientul de condiţii de lucru la
exploatare
a calcul a aerului îngheţ-dezgheţ, γc6
elementelor
Greu, cu agregate fine Uşor
o
Îngheţ – dezgheţ
< -40 C
0,70
0,80
o
a) umplut cu apă
< -30 C
0,85
0,90
o
≤ -40 C
< -5oC
≤ -20oC
0,90
1,00
o
≥ -5 C
0,95
1,00
o
b) umplut cu apă
< -40 C
0,90
1,00
o
episodic
≥ -40 C
1,00
1,00
3.6

Rezistenţa de calcul a betonului

3.6.1
Rezistenţa de calcul a betonului la compresiune şi întindere pentru
stările de serviciu şi stările limită ultime sunt prezentate în Tabelele 5 şi,
respectiv, 6.
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Rezistenţa prismatică
a betonului pentru calculul la starea limită de serviciu
Tipul
de acţiune
Compresiune
axială. Rezistenţă
prismatică Rc,ser
Întindere axială
Rct,ser

Rezistenţa prismatica a betonului pentru calculul la stările limită de serviciu
MPa (kgf/cm2)

Beton
Greu,
cu
agregate fine,
uşor
Greu,
cu
agregate fine,
uşor
cu
agregate grele
Uşor
cu
agregate
uşoare

C2,5

C3,5

C5

C7,5

C10

C12,5 C15

C20

C25

C30

C35

C40

C45

C50

C55

C60

1,9
(19,4)

2,7
(27,5)

3,5
(35,7)

5,5
(56,1)

7,5
(76,5)

9,5
(96,9)

11,0
(112)

15,0
(153)

18,5
(189)

22,0
(224)

25,5
(260)

29,0
(296)

32,0
(326)

36,0
(367)

39,5
(403)

43,0
(438)

0,29
(2,96)

0,39
(4,00)

0,55
(5,61)

0,70
(7,14)

0,85
(8,67)

1,00
(10,2)

1,15
(11,7)

1,40
(14,3)

1,60
(16,3)

1,80
(18,4)

1,95
(19,9)

2,10
(21,4)

2,20
(22,4)

2,30
(23,5)

2,40
(24,5)

2,50
(25,5)

0,29
(2,96)

0,39
(4,00)

0,55
(5,61)

0,70
(7,14)

0,85
(8,67)

1,00
(10,2)

1,10
(11,7)

1,20
(12,2)

1,35
(13,8)

1,50
(15,3)

1,65
(16,8)

1,80
(18,4)

–

–

–

–
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Tabelul 5
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Tabelul 6
Rezistenţa betonului
pentru calculul la stările limită ultime
Tipul
de acţiune

Beton

Coef.
condiţ
de
lucru
c

Compresiune
axială.
Rezistenţă
prismatică
Rc
Întindere
axială
Rct

Rezistenţa betonului pentru calculul la stările limită ultime
MPa (kgf/cm2)
C2,5

C3,5

C5

C7,5

C10

C12,5

C15

C20

C25

C30

C35

C40

C45

C50

C55

C60

1,3
(13,3)
1,5
(15,3)
1,6
(16,3)

1,9
(19,4)
2,1
(21,4)
2,3
(23,4)

2,5
(25,5)
2,8
(28,6)
3,1
(32,6)

4,0
(40,8)
4,5
(45,9)
4,9
(50)

5,4
(55)
6,0
(61,2)
6,6
(67,3)

6,7
(68,5)
7,5
(76,5)
8,2
(83,5)

7,7
(78,5)
8,5
(86,5)
9,4
(96)

10,5
(107)
11,5
(117)
12,5
(128)

13,0
(133)
14,5
(148)
16,0
(163)

15,5
(158)
17,0
(173)
19,0
(194)

17,5
(178)
19,5
(199)
21,5
(219)

20,0
(204)
22,0
(224)
24,0
(245)

22,5
(230)
25,0
(255)
27,5
(280)

25,0
(255)
27,5
(280)
30,5
(310)

27,0
(275)
30,0
(306)
33,0
(334)

29,5
(300)
33,0
(336)
36,5
(370)

0,18
(1,84)
0,20
(2,04)
0,22
(2,24)

0,23
(2,34)
0,26
(2,65)
0,29
(2.96)

0,33
(3,33)
0,37
(3,77)
0,41
(4,18)

0,43
(4,39)
0,48
(4,89)
0,53
(5,40)

0,51
(5,20)
0,57
(5,81)
0,63
(6,43)

0,59
(6,01)
0,66
(6,73)
0,73
(7,45)

0,67
(6,83)
0,75
(7,65)
0,82
(8,36)

0,80
(8,16)
0,90
(9,18)
1,00
(10,2)

0,95
(9,7)
1,05
(10,7)
1,15
(11,7)

1,10
(11,2)
1,20
(12,2)
1,30
(13,3)

1,15
(11,7)
1,30
(13,3)
1,45
(14,8)

1,25
(12,7)
1,40
(14,3)
1,55
(15,8)

1,30
(13,3)
1,45
(14,8)
1,60
(16,3)

1,40
(14,3)
1,55
(15,8)
1,70
(17,3)

1,45
(14,8)
1,60
(16,3)
1,75
(17,8)

1,50
(15,3)
1,65
(16,8)
1,80
(18,4)

0,18
(1,84)
0,20
(2,04)
0,22
(2,24)

0,23
(2,34)
0,26
(2,65)
0,29
(2.96)

0,33
(3,33)
0,37
(3,77)
0,41
(4,18)

0,43
(4,39)
0,48
(4,89)
0,53
(5,40)

0,51
(5,20)
0,57
(5,81)
0,63
(6,43)

0,59
(6,01)
0,66
(6,73)
0,73
(7,45)

0,66
(6,73)
0,74
(7,55)
0,81
(8,26)

0,72
(7,34)
0,80
(8,16)
0,90
(9,18)

0,81
(8,26)
0,90
(9,18)
1,00
(10,2)

0,90
(9,18)
1,00
(10,2)
10,2
(11,2)

1,00
(10,2)
1,10
(11,2)
1,2
(12,2)

1,10
(11,2)
1,20
(12,2)
1,30
(13,3)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

0,9

Beton greu,
obişnuit şi
uşor, cu
agregate
fine grele
Beton uşor,
cu
agregate
fine uşoare

0,9

1,0
1,1

1,0
1,1
0,9
1,0
1,1
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Beton greu,
obişnuit, cu
agregate
fine
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3.7

Caracteristici de deformabilitate

3.7.1
Există două tipuri principale de deformaţii: deformaţii volumice
(contracţie, dilatare termică) şi deformaţii sub acţiunea sarcinilor unilaterale.
Deformaţiile pot acţiona în timp scurt şi lung.
Valorile pentru deformaţia specifică limită a betonului sunt prezentate în
Tabelul 7.
Tabelul 7. Deformaţia specifică limită a betonului în promile
Clasa betonului
εcu ‰
Clasa betonului
εcu ‰

C12,5...C15
-3,6
C35...C45
-3,1

C15...C20
-3,5
C40...C45
-3,0

C20...C25
-3,4
C45...C55
-2,9

C25...C30
-3,3
C55...C60
-2,8

C30...C35
-3,2
-

C
simplifica re

RC

c

kn  n2

Rc 1  k  2n

n

c
c

1

 c  0,0022
1

k  1,1Ec ,nom 

0.4 RC

Ec ,nom

c

1

Rc

C

 C1

 CU  0.0035

Figura 4. Diagrama curbilinie efort unitar – deformaţie specifică.
Ec,nom - modulul de deformaţie nominal tăietor, determinat prin unghiul dintre linia
orizontală şi linia care trece prin punctul 0,4Rc, plasat pe curbă.
Modulele de deformaţie iniţiale în funcţie de clasele betonului sunt prezentate în
Tabelul 8.
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Tabelul 8
Modulele iniţiale Einitx10-3MPa (kgf/cm2) la clasele de beton (cu presiune)

Beton
Beton greu
- întărire naturală

C2,5

C3,5

C5

C7,5

C10

C12,5

C15

C20

C25

C30

C35

C40

C45

C50

C55

C60

-

9,5
(96,9)
8,5
(86,7)

13,0
(133)
11,5
(117)

16,0
(163)
14,5
(148)

18,0
(184)
16,0
(163)

21,0
(214)
19,0
(194)

23,0
(235)
20,5
(209)

27,0
(275)
24,0
(245)

30,0
(306)
27,0
(275)

32,5
(331)
29,0
(296)

34,5
(352)
31,0
(316)

36,0
(367)
32,5
(332)

37,5
(382)
34,0
(347)

39,0
(398)
35,0
(357)

39,5
(403)
35,5
(362)

40,0
(408)
36,0
(367)

7,0
(71,4)
6,5
(66,3)
-

10,0
(102)
9,0
(92)
-

13,5
(138)
12,5
(127)
-

15,5
(158)
14,0
(143)
-

17,5
(178)
15,5
(158)
-

19,5
(199)
17,0
(173)
16,5
(168)

22,0
(224)
20,0
(204)
18,0
(184)

24,0
(245)
21,5
(219)
19,5
(199)

26,0
(265)
23,0
(235)
21,0
(214)

27,5
(280)
24,0
(245)
22,0
(224)

28,5
(291)
24,5
(250)
23,0
(235)

-

-

-

-

-

-

-

-

23,5
(240)

24,0
(245)

24,5
(250)

25,0
(255)

5,0
(51,0)
6,3
(64,2)
7,6
(77,5)
8,8
(89,7)
10,0
(102)
11,2
(114)
-14,5
(148)

5,5
(56,1)
7,2
(73,4)
8,7
(88,7)
10,0
(102)
11,5
(117)
13,0
(133)
16,0
(163)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,0
(81,6)
9,5
(96,9)
11,0
(112)
12,5
(127)
14,0
(143)
17,0
(173)

8,4
(85,7)
10,0
(102)
11,7
(119)
13,2
(135)
14,7
(150)
18,0
(184)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,5
(107)
12,5
(127)
14,0
(143)
15,5
(158)
19,5
(199)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,5
(138)
15,5
(158)
17,0
(173)
21,0
(214)

14,5
(148)
16,5
(168)
18,5
(189)
22,0
(224)

15,5
(158)
17,5
(178)
19,5
(199)
23,0
(235)

-

-

-

-

-

-

18,0
(184)
20,5
(209)
23,5
(240)

-

-

-

-

-

21,0
(214)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

- tratat prin aburire la
presiune atmosferică
Beton cu agregate fine
(nisip)
- întărire naturală

-

- tratat prin aburire la
presiune atmosferică
- autoclavizat

-

-

-

Beton uşor cu goluri
cu compactitate
- 800

- 1800

-

4,5
(45,9)
5,5
(56,1)
6,7
(68,3)
7,8
(79,5)
9,0
(91,8)
-

- 2000

-

-

- 1000
- 1200
- 1400
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- 1600

4,0
(40,8)
5,0
(51,0)
6,0
(61,2)
7,0
(71,4)
-
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C
RC

A

Einit

 C1

 CU  0.0035 
C

Figura 5. Modulul iniţial
Coeficientul Poisson pentru deformaţii în domeniul elastic se adoptă egal cu 0,2,
iar dacă se admite fisurarea betonului întins, atunci coeficientul se ia egal cu
zero. Coeficientul de dilatare termică liniară se ia egal cu 10x106 oC.
3.8

Deformaţiile în timp

3.8.1

Curgerea lentă. Calculul la curgerea lentă se efectuează cu formula:

C t ,      t   
,
    Co   

(14)

în care, C(t,τ) – deformaţiile de curgere lentă a betonului,



θ(t- τ) = 1  e

  ( t  )

,

φ(τ) – funcţiile de majorare a rezistenţei în timp.

Valoarea Co se determină prin metode matematico-statistice.
cO  bO  P p  Aj j ,
b

în care, j=1, p - numărul de factori care influenţează Co,
Aj – valorile factorilor,
bj – coeficientul de regresie,

(15)
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bo – termenul liber al ecuaţiei de regresie.

    e  ,

(16)

 t    1  e  t   ,

(17)

în care, e – baza logaritmilor naturali,
γ – coeficient,
t – vârsta betonului la momentul observării,
τ – vârsta betonului la momentul încărcării.
Factorii:
x1 – masa agregatelor (prundiş + nisip), în kg/100, MA;
x2 – masa cimentului, în kg/100, MC;
x3 – umiditatea mediului, în %, W;
x4 – factorul scară, în cm, M;
x5 – raportul apă – ciment, în %, A/C;
x6 – vârsta betonului în momentul încărcării, în zile, τ;
x7 – durata de observaţie, în zile, t-τ.
Amplitudinea de deviere a factorilor:
- modulul de elasticitate pentru prundiş – 450...800 MPa;
- rezistenţa (marca) cimentului – 20...50 Mpa;
- nivelul de tensiuni

Q
- 0,1...0,5 (palierul de curgere lentă liniară);
Rc

- beton simplu greu cu întărire în condiţii naturale.
În aceste limite se aplică şi modelul matematic obţinut cu relaţia:
Ct ,   0,76996  MA1,07862  MC 0,75989 W 1, 22397  M 0, 21620  A / C 2,32528 





 e 0,020, 25554  1  e 0,0072t   ,

(18)
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3.9

Contracţia betonului

3.9.1
Contracţia betonului, ca şi curgerea lentă, depinde de mai mulţi
factori. Cu metode statistice a fost obţinut următorul model matematic pentru
calculul contracţiei. Deformaţia specifică limită a contracţiei se determina cu
formula:
 125  1,5MC 

 300  MC 

0 , 77339

 sh  1033,88




100  W 



W 
 10  3,5 



A




 1000  A 

0 ,83114

 17,0  0,2r 


 15  r 

0, 99421



0 , 33773

 5,55  0,9t o
 
 4,85  t o





1, 04006

,

(19)

în care, MC – masa cimentului în amestecul de beton, în kg (200, 250, 300, 350,
400, 450),
A – consumul de apă în amestecul de beton, în litri (150, 200, 250, 300, 350),
r – raza redusă a secţiunii, în cm (2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5),
W – umiditatea relativă a aerului, în % (35, 45, 55, 65, 75, 85, 95),
to – durata de întărire a betonului în mediu umed, în zile (1, 3, 5, 7, 9).
Aceste modele pot fi utilizate pentru elaborarea tabelelor la determinarea
curgerii lente şi a contracţiei betonului.
Se recomandă şi modelele pentru calculul modulului de elasticitate la diferite
vârste ale betonului. Modelul pentru betonul obişnuit cu întărire naturală, supus
la comprimare cu relaţia:
Ec  7815,33 A1 

0,862

 A2 0,700  A3 1,339  A4 0,302  A5 0,504  1  e 0,3053  ,

în care, A1 – masa agregatelor la un metru cub de beton MA, în kg/100,
A2 – masa cimentului la un metru cub de beton MC, în kg,
A3 – raportul apă – ciment A/C, în %,
A4 – modulul de deformaţie al agregatului măşcat Eag MPo/100,
A5 – activitatea cimentului în MPa.
Pentru betonul tratat prin aburire:

(20)
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Ec, prel.  0,7372 A6 

0, 210

 A3 0,713 A5 0,447 A7 0,426 A4 1,583  1  e0,064 0,213,

(21)

în care, Ec,prel. – betonul tratat prin aburire,
A6 – factorul scară, în m-1,
A7 – temperatura procesului termic, în grade.
3.10

Armătură

3.10.1

Tipuri de armătură

3.10.1.1 Armătura se fabrică din oţel cu conţinut de fier, carbon şi alte metale
într-o cantitate mai mică (crom, nichel etc.).
3.10.1.2 Metalul armăturii poate fi de două feluri: cu palier de curgere bine
pronunţat (metal „moale”) şi fără palier de curgere (metal tare).
3.10.1.3 Armătura poate fi sub formă de bare cu profil neted sau periodic,
sârme cu profil neted sau periodic, fâşii formate din sârme şi cabluri împletite
din sârme subţiri (ultimele două feluri se aplică la betonul precomprimat).
3.10.1.4 Prin tratări speciale (la cald sau prin întindere) armătura din oţel
moale poate fi transformată în armătură din oţel tare.
3.10.2

Proprietăţile mecanice

3.10.2.1 Diagramele tensiune – deformaţie specifică. Diagrama armăturii cu
faza de curgere pronunţată are 5 puncte caracteristice (a se vedea Figura 6):
1. Începutul încărcării;
2. Începutul curbiliniei (limita de deformare proporţională);
Din punctul 1 până în punctul 2 diagrama este o linie dreaptă.
3. Începutul fazei de curgere;
4. Sfârşitul palierului de curgere.
Între punctele 3 şi 4 diagrama trece paralel cu linia orizontală. Deformaţiile se
produc loc fără majorarea sarcinii. Din punctul 4 începe întărirea oţelului.
5. Punctul de rupere σsr, dacă nu se ia în considerare porţiunea coborâtoare
(simplificare).
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2

1
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Figura 6. Diagrama tensiune – deformaţie specifică pentru oţelul „moale” cu
palierul de curgere pronunţat. Este prezentată şi metoda de tratare a armăturii
prin întindere.
Din Figura 6 se vede că, dacă oţelul moale este încărcat mai sus de punctul 4 şi
apoi descărcat, el îşi modifică proprietăţile mecanice, transformându-se în oţel
tare.
3.10.2.2 În Figura 7 este prezentată diagrama armăturii din oţel tare, fără
palierul de curgere pronunţat.
Această diagramă are numai 2 puncte caracteristice. Punctul 2 este limita de
rupere σsr. Punctul 1 se stabileşte artificial şi coincide cu punctul de descărcare,
din care se produc deformaţii specifice remanente egale cu 0,2%. Acest punct se
numeşte limita de curgere convenţională.
3.10.2.3 Rezistenţa armăturii depinde de cantitatea de carbon şi de metale tip
nichel şi crom în oţel.
3.10.2.4 Cu cât este mai mare cantitatea de aceste substanţe, cu atât este mai
mare rezistenţa armăturii. Rezistenţa depinde şi de metoda de prelucrare a
oţelului în procesul de producere. Cu cât este mai mare rezistenţa, cu atât este
mai mică ductilitatea.
Rezistenţa caracteristică Rsk şi rezistenţa de calcul la stările de serviciu Rs,ser este
valoarea minimă de control:
a) pentru armătură în bare, sârmă de rezistenţă înaltă, cabluri - limita de
curgere fizică σy sau convenţională σ02;
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b) pentru sârma obişnuită (cu rezistenţă redusă) se ia 0,75 din limita de
rupere.
Având în vedere că în Republica Moldova se utilizează preponderent armătura
fabricată în ţările C.S.I., se păstrează clasificarea veche, sovietică. Însă, este
posibilă şi utilizarea armăturii fabricate în alte ţări, de aceea a fost elaborată o
clasificare paralelă după limita de curgere fizică σy şi cea convenţională σ02.

S

 SU

 S ,02

S
0.2%

Figura 7. Diagrama tensiuni – deformaţii specifice pentru oţel „tare”
3.10.2.5 Clasele de armătură. Principiul de formare a indicilor în clasificarea
nouă a armăturii este următorul:
Pe primul loc se înscriu literele P,R sau C.
P – armătură netedă.
R – cu profil periodic.
C – cabluri sau toroane.
Pe locul doi se înscriu literele Wr sau St:
Wr – sârmă;
St – bare.
La toroane, pe locul doi se înscrie numărul de sârme în toron (7,19 etc.). Dacă
armătura este cu rezistenţa sporită prin întindere – se adaugă litera V, dacă prin
încălzire (călire), se adaugă litera T. La sfârşit se înscrie cifra care reprezintă
limita de curgere naturală sau convenţională, în MPa.
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Sârmă
Bp I ( RWr 410...400), în funcţie de diametru de la 3 până la 5 mm.
B-II ( PWr 1520...1120), în funcţie de diametru de la 3 până la 8 mm.
Bp-II ( RWr 1440...1040) în funcţie de diametru de la 3 până la 8 mm.
Toroane (cabluri)
K-7, K-19 ( C7, 1450...1290 ), diametrul 6...15 mm, (C19,1410). П-7 (C7,
1360... 1200) în funcţie de diametru de la 9 până la 15 mm.
Bare
A-I (PSt 200)
A-II (RSt 300), А-IIв (RSt V 450)
A-III (RSt 400), A- IIIв (RSt V 550), AТ- III C (RSt T400)
A-IV (RSt600), AТ- IV C (RSt T600)
A- V (RSt 800) , A- T V ( RSt T 800)
A-VI (RSt 1000), A- T VI ( RSt T 1000)
3.10.2.6 Ductilitate. Cu cât este mai mică cantitatea de adaosuri în oţel, cu atât
este mai mare ductilitatea.
Se nominalizează două clase de ductilitate: înaltă H (ε>5‰) şi normală N
(ε>2,5‰).

Armătura cu ductilitate înaltă PSt 200 se foloseşte la piese îndoite.
3.10.2.7 Modulul de elasticitate. Modulul de elasticitate Es pentru diferite clase
de armatură este diferit.
Tabelul 9
Clasa
de Modulul de elasticitate
armătură
Esx10-4, MPa (kgf/cm2)
A-I, A-II
21(210)
A-III
20(200)
A-IIIв
18 (180)
A-IV, A-V,
19(190)
A-VI

Clasa
de Modulul de elasticitate
armătură
Esx10-4,MPa (kgf/cm2)
B-II, Bp-II
20(200)
K-7,K-19
18(180)
Bp – I
17(170)
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3.10.2.8 Rezistenţa de calcul la stările limită de serviciu şi la stările limită
ultime sunt prezentate în Tabelele 10 şi 13.
Rezistenţa de calcul la compresiune Rsc pentru stările limită ultime poate fi
adoptată egală cu rezistenţa la întindere Rs, şi de maxim 400 MPa, iar pentru
armătura A-IIIV – de maxim 200 MPa.
Tabelul 10
Armătura
bare, clasa

Rezistenţa pentru starea de
serviciu Rs,ser la întindere,
MPa (kgf/cm2)

Armătura
bare, clasa

A-I
A-II
A-III
A-III в

235 (2400)
295 (3000)
390 (4000)
540 (5500)

A-IV
A-V
A-VI
-

Rezistenţa pentru
starea de serviciu
Rs,ser la întindere,
MPa (kgf/cm2)
590 (6000)
785 (8000)
980 (10 000)
-

Tabelul 11
Armătură, sârmă

Diametrul
armăturii, mm

Rezistenţa pentru starea de
serviciu Rs,ser

Bp-I

3
4
5
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
6
9
12
15
14

410 (4200)
405 (4150)
395 (4050)
1490 (15 200)
1410 (14 400)
1335 (13 600)
1255 (12 800)
1175 (12 000)
1020 (10 400)
1460 (14 900)
1370 (14 000)
1255 (12 800)
1175 (12 000)
1100 (11 200)
1020 (10 400)
1450 (14 800)
1370 (14 000)
1335 (13 600)
1295 (13 200)
1410 (14 400)

B-II

Bp-II

K-7

K-19
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Tabelul 12
Armătura

Coeficientul de securitate a armăturii γs pentru
calculul elementelor din beton armat
Grupa I
Grupa II

bare:
A-I, A-II
A-III cu diametrul, mm:
6-8
10-40
A-IIIв cu controlul:
Deformaţiei şi tensiunii
Numai deformaţiei
A-IV, A-V
A-VI
Sârmă, clasele
Bp-I
B-II, Bp-II
K-7, K-19

1,05

1,00

1,10
1,07

1,00
1,00

1,10
1,20
1,15
1,20

1,00
1,00
1,00
1,00

1,10
1,20
1,20

1,00
1,00
1,00

Tabelul 13
Armătura bare

A-I
A-II
A-III cu diametrul, mm:
6-8
10-40
A-IIIв cu controlul:
Cu controlul deformaţiilor şi
tensiunilor
Numai a deformaţiilor
A- IV
A- V
A- VI

Rezistenţa armăturii
pentru starea limită ultimă, MPa (kgf/cm2)
întindere
compresiune
Rsc
longitudinală Rs etriere Rsw
225 (2300)
280 (2850)

175 (1800)
225 (2200)

225 (2300)
280 (2850)

355 (3600)
365 (3750)

285 (2900)
290 (3000)

355 (3600)
365 (3750)

490 (5000)
450 (4600)
510 (5200)
680 (6950)
815 (8300)

390 (4000)
360 (3700)
405 (4150)
545 (5550)
650 (6650)

200 (2000)
200 (2000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
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Bp-I

B-II

Bp-II

K-7

K-19

Diametrul,
mm

Armătura,
sârmă

Tabelul 14

3
4
5
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
6
9
12
15
14

Rezistenţa armăturii
pentru starea limită ultimă, MPa (kgf/cm2)
la întindere
la compresiune
longitudinală
transversală (etriere)
la compresiune
Rs

375 (3850)
365 (3750)
360 (3700)
1240 (12 650)
1180 (12 000)
1100 (11 300)
1050 (10 600)
980 (10 000)
915 (9 300)
1215 (12 400)
1145 (11 700)
1045 (10 700)
980 (10 000)
915 (9300)
850 (8700)
1210 (12 300)
1145 (11 650)
1110 (11 300)
1080 (11 000)
1175 (12 000)

Rsw

Rsc

270 (2750), 300 (3100)
265 (2700), 295 (3000)
260 (2650), 290 (2950)
990 (10 100)
940 (9600)
890 (9000)
835 (8500)
785 (8000)
730 (7400)
970 (9900)
915 (9350)
835 (8500)
785 (8000)
730 (7450)
680 (6950)
965 (9850)
915 (9350)
890 (9050)
865 (8800)
940 (9600)

375 (3850)
365 (3750)
360 (3700)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)
400 (4000)

Tabelul 15
Factorii care determină
Coeficientul de condiţii de lucru
introducerea coeficienţilor Notaţia
Valoare
de condiţii de lucru
1. Sarcini repetate.
γs3
De la 0,41 până la 1,0 în funcţie de
tipul armăturii şi caracteristica ciclului.
2.
Sarcini
repetate,
γs4
De la 0,20 până la 1,0 în funcţie de
îmbinare prin sudură.
tipul sudurii şi caracteristica ciclului.
3. Zona de transfer a
γs5
0,85
tensiunilor şi zona de
ancorare.
4. Plasarea sârmei Bp-II în
γs10
0,85
perechi.
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Tabelul 15 (continuare)
Factorii care determină
introducerea coeficienţilor
de condiţii de lucru
5. Armătura pretensionată
îndoită.

Coeficientul de condiţii de lucru
γs11

1-0,005Θ
în care, Θ - unghiul de înclinaţie a barei
de la orizontală.

3.11
Prevederi la alegerea betonului şi a armăturii pentru elemente din
beton armat şi beton precomprimat
Betonul şi armătura pentru elementele din beton armat şi beton precomprimat se
alege de către proiectant (în unele cazuri se pune de acord sau se specifică de
către beneficiar în funcţie de posibilităţile acestuia), pornind de la condiţiile
reale de lucru ale elementului, tipul de element, condiţiile de executare a clădirii
sau a construcţiei, prezenţa armăturii pretensionate şi consumul de materiale.
3.11.1

Beton

3.11.1.1 Pentru elementele portante prefabricate sau monolite din beton armat
şi beton precomprimat, pentru care nu se impun condiţii suplimentare în
perioada lor de exploatare (privind rezistenţa la îngheţ, permeabilitatea la apă,
densitatea, acţiunea sarcinii repetate etc.), trebuie utilizat beton obişnuit (cu
agregate fine) şi beton uşor (cu densitate de minim D1400) de clasele C7,5...C25
şi beton uşor C7,5...C25.
Clasa betonului trebuie să fie de minim:
a) C15 – pentru elemente comprimate şi supuse la acţiunea sarcinii
repetate;
b) C25 – pentru elemente comprimate supuse la sarcini mari (stâlpii
primelor nivele la clădirile multietajate, stâlpii la halele cu poduri
rulante de mare tonaj.
3.11.1.2 Pentru elemente din beton precomprimat, suplimentar se stabileşte
clasa minimă a betonului Cmin şi rezistenţa betonului la etapa de transfer Rc,tr,p (la
momentul de transmitere pe beton a efortului de precomprimare P de la
armătura pretensionată).
Clasa minimă a betonului se adoptă în funcţie de tipul, clasa şi diametrul
armăturii pretensionate (Tabelul 16).
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Tabelul 16
Tipul şi clasa de armătură pretensionată

Clasa minimă adoptată a
betonului

1. Sârmă de clasele PWr şi RWr cu σ0,2≥600 MPa cu
diametrul:
- ≤ 5 mm;
- ≥ 6 mm şi pentru fascicule, cabluri şi liţe

C20
C30

2. Bare cu diametrul de 10...18 mm de clasele:
- ≤ RSt600 şi RStT600;
- RSt650...RSt900 şi RStT650 ... RStT900;
- ≥ RSt950 şi RStT950.
Diametrul ≥ 20 mm:
- ≤ RSt600 şi RStT600;
- RSt650...RSt900 şi RStT650 ... RStT900;
- ≥ RSt950 şi RStT950.

C15
C20
C30
C20
C25
C30

3.11.1.3 Rezistenţa betonului la comprimare Rc,tr,pc sau la întindere Rc,tr,pt la etapa
de transfer se determină ca şi rezistenţa nominală a betonului la comprimare Rck sau
la întindere considerând vârsta lui şi se adoptă de minim 1,3 σcpc1(Rc,tr,pc≥1,3σcpc1)
şi, respectiv, de 1,3 σcpt1(Rc,tr,pt≥1,3σcpt1), în care, σcpc1 şi σcpt1 - tensiunile maxime de
compresiune sau de întindere în beton de la efortul de precomprimare P la etapa de
transfer (considerând primele pierderi de tensiuni), care se determină ca pentru un
element elastic cu caracteristicile geometrice ale secţiunii ideale.
Totodată, valoarea Rc,tr,pc se adoptă de minim 50% din clasa de beton a elementului
şi de minim 11 MPa, dar pentru bare de clasele mai mari sau cel puţin egale cu
RSt950, cabluri, fascicule, liţe şi sârmă fără îngroşări la capete – de minim 15 MPa.

3.11.1.4 Pentru elemente din beton precomprimat, armate cu bare de clasele
RSt550...RSt800 sau cu sârmă, supuse la acţiunea sarcinii repetate, valorile
minime ale betonului din Tabelul 14 şi rezistenţa betonului la transfer Rc,tr,pc se
majorează cu 5 MPa.
3.11.1.5 Pentru monolitizarea rosturilor elementelor prefabricate, clasa de
beton se adoptă în funcţie de condiţiile de lucru ale elementelor îmbinate, dar de
minim C7,5.
3.11.1.6 Betonul cu agregate fine (mărunte) trebuie utilizat în majoritatea
cazurilor pentru elemente din armociment, pentru umplerea rosturilor la
elementele prefabricate, pentru protecţia la coroziune şi pentru asigurarea
aderenţei betonului la armătura pretensionată, aranjată în canale sau nuturi.
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3.11.1.7 Pentru stratul de protecţie al armăturii din elementele din beton
precomprimat, aranjată în nuturi trebuie utilizat beton cu agregate fine de clasa
mai mare sau cel puţin egală cu C12,5, dar pentru injectarea canalelor – de clasa
mai mare sau cel puţin egală cu C25.
3.11.1.8 Pentru elemente supuse la sarcini repetate şi elemente din beton
precomprimat cu deschiderea mai mare de 12 m, armate cu sârmă, fascicule,
cabluri sau liţe, nu se admite utilizarea betonului cu agregate fine (fără o
justificare experimentală specială).
3.11.1.9 Beton uşor, poros sau celular cu densitatea medie sub D1400 trebuie
utilizat în special pentru elemente de îngrădire. Beton uşor cu densitatea medie mai
mare sau cel puţin egală cu D1400 trebuie utilizat şi pentru elemente portante.
Beton uşor cu densitatea medie mai mica sau cel puţin egală cu D800 trebuie
utilizat în calitate de termoizolaţie.
3.11.1.10 Pentru elemente supuse, în perioada de exploatare, la îngheţ şi dezgheţ
periodic în stare umedă sau care se află sub presiunea apei, afară de clasa
betonului la compresiune, se stabileşte şi marca lui la îngheţ şi dezgheţ (F) sau
la permeabilitate (W).
Clasele minime ale betonului la îngheţ (pentru pereţii exteriori ai clădirilor cu
încălzire) sunt prezentate în Tabelele 17 şi 18 (în celelalte cazuri).
Tabelul 17
Condiţiile de
lucru ale elementelor
umiditatea
relativă a
aerului în
clădire, %
> 75
60...75
< 60

temperatura de
calcul de iarnă a
aerului exterior, oC
≤ -20
> -20
≤ -20
> -20
≤ -20
> -20

Clasa minimă a betonului la îngheţ şi dezgheţ
pentru pereţii exteriori ai clădirilor cu încălzire,
pentru beton
Obişnuit şi cu
Uşor, poros sau celular
agregate fine
Clasa clădirii după gradul de responsabilitate
I
II
III
I
II
III
F100 F75 F50
F75
F50
F35
F75 F50 F35
F50
F35
F25
F50 F25
F50
F35
F25
F25
F35
F25
F15
F15
F35
F25
F15
F25
F152
-

NOTE :
1. Liniuţa în tabel indică că nu este reglementată marca betonului la îngheţ
şi dezgheţ;

NCM F.02.02-2006 pag.29

2. Pentru beton uşor marca betonului la îngheţ şi dezgheţ nu este
reglementată;
3. Pentru elemente din beton obişnuit, cu agregate fine sau uşoare cu
izolaţie la abur şi umiditate, marca betonului la îngheţ şi dezgheţ,
specificată în tabel, se micşorează cu o treaptă;
4. Temperatura de calcul de iarnă a aerului exterior se adoptă egală:
- mai mică sau cel puţin egală cu minus 20oC – pentru regiunile
centrale şi de Nord ale Republicii Moldova;
- mai mare de minus 20oC – pentru regiunile de Sud, care cuprind
raioanele Vulcăneşti, Cahul şi Ceadâr-Lunga.

Tabelul 18
Condiţiile de
lucru ale elementelor
Caracteristica
regimului

A
B
C

A
B

Marca minimă a betonului pentru toate
elementele (afară de pereţii exteriori ai
clădirilor cu încălzire)
la îngheţ şi dezgheţ
la permeabilitate
clasa clădirii după gradul de responsabilitate
I
II
III
I
II
III

temperatura de
calcul de iarnă a
aerului exterior,
o
C
I. Îngheţ şi dezgheţ variabil
≤ -20
F200 F150 F100
W4
W2
> -20
F150 F100 F75
W2
≤ -20
F100 F75 F50
W2
> -20
F75 F50 F35
≤ -20
F75 F50 F35
> -20
F50 F35 F25
II. Posibilă acţiunea episodică a temperaturii sub 0oC
≤ -20
F75 F50 F35
> -20
F50 F35 F25
≤ -20
F50 F35 F25
> -20
F35 F25 F15
-

NOTE
1. A – în stare săturată cu apă;
2. B – în stare episodică de saturaţie cu apă;
3. C – în stare umedă;

-

-

-
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4. Liniuţa în Tabel indică că nu este reglementată marca betonului la
permeabilitate;
5. Pentru beton obişnuit şi cu agregate fine nu se reglementează marca
betonului la îngheţ şi dezgheţ.
3.11.2

Armătură

3.11.2.1 Pentru elemente din beton armat obişnuit (fără precomprimare) în
calitate de armătură longitudinală de rezistenţă trebuie utilizată armătura în bare
cu profil periodic de clasele RSt300... RStV550, RStT350... RStT600 şi sârmă
moale RWr400 în carcase şi plase sudate.
La fel trebuie utilizată:
a) armătura în bare cu profil neted sau periodic de clasele mai mici sau cel
puţin egale cu PSt200, RSt300 în cazul în care nu pot fi utilizate alte
clase de armătură – în carcase şi plase sudate;
b) armătura în bare din oţel laminat la cald de clasele RSt550...RSt1000 şi
cu rezistenţă majorată termic de clasele RStT650...RStT1000 – numai
pentru plase, carcase legate pentru elemente din beton armat obişnuit,
supuse la presiunea gazelor, lichidelor şi materialelor pulverulente
trebuie utilizată armătura în bare de clase mai mici sau cel puţin egale
cu PSt300, RSt600 şi sârmă de clasa mai mică sau cel puţin egală cu
RWr400.
3.11.2.2 În calitate de armătură longitudinală de rezistenţă a elementelor din
beton precomprimat trebuie utilizată:
a) pentru elemente cu lungimea mai mică sau cel puţin egală cu 12 m se
utilizează armătura cu rezistenţa majorată termic de clasa mai mare sau
cel puţin egală cu RStT800. Poate fi utilizată şi armătura laminată la
cald de clasa mai mare sau cel puţin egală cu RSt550, sârmă cu
rezistenţă înaltă de clasa mai mare sau cel puţin egală cu PWr700,
RWr700 cu toroane de clasa CSt;
b) pentru elemente cu lungimea mai mare de 12 m trebuie utilizată sârma
cu rezistenţă înaltă de clasele PWr1200, RWr1200. Sârma PWr1200
poate fi utilizată numai pentru executarea toroanelor. Poate fi utilizată
şi armătura laminată la cald şi cu rezistenţa majorată termic cu
sudabilitatea bună de clase mai mari sau cel puţin egale cu RSt750,
RStT750;
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c) pentru elemente din beton uşor de clasele C7,5...C12,5 – armătura în
bare de clasele RSt500...RSt600 şi RStT500...RStT600.
3.11.2.3 Pentru elemente şi construcţii din beton precomprimat, supuse la
presiunea gazelor, lichidelor şi materialelor pulverulente trebuie utilizată sârma
cu rezistenţă înaltă de clase mai mari sau cel puţin egale cu RWr1100, RWr1400
toroane (cabluri), armătura în bare din oţel laminat la cald de clasa mai mare sau
cel puţin egală cu RSt800 cu rezistenţa majorată termic de clasa mai mare sau
cel puţin egală cu RStT800.
3.11.2.4 În calitate de armătură pretensionată a elementelor din beton
precomprimat, exploatate în mediu agresiv trebuie utilizată armătura din oţel
laminat la cald de clasele RSt400...RSt600 şi cu rezistenţa majorată termic de
clasele RStT600...RStT1000.
3.11.2.5 Armătura transversală trebuie executată din bare de clase mai mici sau
cel puţin egale cu PSt200, RSt400, RStT450 şi sârmă de clasa mai mică sau cel
puţin egală cu RWr410.
3.11.2.6 Pentru urechi de montaj la elementele din beton, beton armat şi beton
precomprimat trebuie utilizată armătura din oţel laminat la cald de clase mai
mici sau cel puţin egale cu PSt200, RSt300.
3.11.2.7 Pentru sistemele static nedeterminate, calculate luând în consideraţie
distribuţia eforturilor, trebuie utilizată armătura cu plasticitate înaltă.
4
DATE
SUPLIMENTARE
PENTRU
ELEMENTELOR DIN BETON PRECOMPRIMAT
4.1

PROIECTAREA

Principii generale

4.1.1
Betonul precomprimat se caracterizează prin posibilitatea de-a micşora
sau de-a lichida complet eforturile de întindere în beton, în zona întinsă, astfel
eliminând fisurile prezente permanent în betonul obişnuit. Absenţa fisurilor în
betonul precomprimat are ca efect creşterea rigidităţii elementelor solicitate la
încovoiere şi prin urmare se pot micşora dimensiunile secţiunilor elementelor, se
poate reduce greutatea proprie a lor şi, în special, se pot cuprinde deschideri mult
mai mari (de 300...1200 m) decât cu elemente din beton obişnuit (de 10...20 m).
4.1.2
În prezentul normativ a fost adoptată concepţia că prin eliminarea
fisurilor se măreşte rigiditatea elementelor, iar pretensionarea armăturii nu
măreşte capacitatea portantă a lor.
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4.2

Procedee de precomprimare

4.2.1
În funcţie de timpul când se produce aderenţa dintre beton şi armătură,
există două tipuri de procedee:
a) procedeul cu aderenţă iniţială (întinderea armăturii pe suport sau
cofraj);
b) procedeul cu postaderenţă (întinderea armăturii pe beton).
Schemele acestor procedee sunt prezentate în Figura 8 a, b.
4.2.2
Alte metode de producţie care influenţează la formulele de calcul:
metoda mecanică de postîntindere a armăturii (cu aplicarea greutăţilor sau a
utilajelor hidraulice) şi metoda termică de pretensionare a armăturii (metoda
electrotermică, electromecanică etc.).

Figura 8. Procedeele de precomprimare:
a) cu aderenţă iniţială; b) cu postaderenţă.
4.3

Eforturile iniţiale în armătură şi în beton

4.3.1
În momentul când armătura Asp şi A′sp este pretensionată, se produce
efectul de aderenţă între beton şi armătură, betonul are rezistenţa necesară,
eforturile unitare în armătura nepretensionată şi în beton sunt de compresiune,
iar în armătura Asp şi A′sp - de întindere.
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Figura 9. Eforturile iniţiale în armătură şi în beton.
Rezultanta eforturilor unitare se calculează cu relaţia:
′

Pop= σspAsp+σspA′sp-σsAs-σ scAsc,

(22)

în care, Pop – efortul de pretensionare în armătură,
σsp – tensiunile de pretensionare,
Asp – aria armăturii pretensionate în zona întinsă,
A′sp - aria armăturii pretensionate în zona comprimată,
σs – tensiunile în armătura nepretensionată din zona întinsă,
As – aria secţiunii armăturii longitudinale nepretensionate din zona întinsă,

σ′sc – tensiunile în armătura nepretensioantă din zona comprimată,
Asc – aria secţiunii armaturii longitudinale nepretensionate din zona comprimată.
4.3.2
Excentricitatea rezultantei (distanţa dintre rezultantă şi linia centrului
de greutate al secţiunii reduse (ideale) (a se vedea Figura 9):
eop 

 sp Asp y sp   sp As' y s'   sp Asp' y sp'   s As y s
Pop

,

(23)

în care, eop – distanţa de la rezultantă până la linia centrului de greutate,
ysp – distanţa de la centrul de greutate al armăturii pretensionate din zona întinsă
până la linia centrului de greutate,
y′sp - distanţa de la centrul de greutate al armăturii pretensionate din zona
comprimată până la linia centrului de greutate,
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ys - distanţa de la centrul de greutate al armăturii nepretensionate din zona
întinsă până la linia centrului de greutate,
y′s - distanţa de la centrul de greutate al armăturii nepretensionate din zona
comprimată până la linia centrului de greutate.
4.3.3
Eforturile în orice fâşie redusă a secţiunii de beton se calculează cu
formula:
c 

Pop
Ared



Popeop y
I red



My
,
I red

(24)

în care, σc – tensiunile în beton, în fâşia examinată;
y - distanţa de la centrul de greutate al secţiunii de beton reduse până la fâşia
examinată,
Ared – secţiunea redusă (ideală),
Ired – momentul de inerţie al secţiunii reduse,
My – momentul exterior.

4.4
Eforturile unitare iniţiale de pretensionare. Coeficientul de
exactitate
4.4.1
Eforturile unitare iniţiale de pretensionare în armătura pretensionată
înainte de pierderi se determină conform condiţiilor:
a) la procedeul mecanic de pretensionare:
0,30Rs2≤σs2≤0,95Rs2,

(25)

b) la procedeul electrotermic şi electromecanic de pretensionare:
0,30Rs2+P≤σsp≤0,95Rs2-P,

(26)

în care, P - deviaţia admisibilă a valorii efortului unitar iniţial de pretensionare
în armătură, în MPa,
σs2 – tensiunea în armătură după toate pierderile.
P  30 

360
,
l

în care, l - lungimea barei de armătură, în cm.

(27)
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Valoarea σsp la procedeul termic trebuie determinată în aşa mod, ca să nu
depăşească valorile de temperatură admisibile.
Coeficientul de exactitate pentru eforturile de pretensionare se determină cu
formula:
γsp=1±Δγsp,

(28)

în care, „+” - în cazul, în care precomprimarea micşorează capacitatea portantă
sau majorează pericolul de fisurare,
„-” - în caz contrar (în condiţii favorabile).
 sp  0,5

P 
1 
1
 0,1 ,

 sp 
n
p 


(29)

în care, np - numărul de bare ale armăturii pretensionate în secţiunea elementului.
4.5

Pierderile eforturilor de pretensionare

În prezentul normativ, în total, se iau în considerare 10 tipuri de pierderi.
4.5.1
Pretensionarea armăturii pe sprijin sau cofraj (procedeul cu aderenţă
iniţială şi armătură pretensionată).
Pierderile σp1:
a) σ1 - pierderea de tensiune datorită alunecărilor şi deformaţiilor locale în
ancoraje la blocare;
b) σ3 - pierderea de tensiune datorită efectului tratamentului termic al
betonului;
c) σ4 - pierderea de tensiune datorită deformaţiei cofrajelor (în cazul în
care armătura se pretensionează pe cofraj);
d) σ5 - pierderea de tensiune datorită relaxării eforturilor în armătură
(pretensionarea pe suport).
Pierderile σp2:
a) σ7 - pierderea de tensiune datorită contracţiei betonului;
b) σ8 - pierderea de tensiune datorită curgerii lente a betonului.
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σp1 =σ1+σ3+σ4+σ5
σp2 =σ7+σ8
,

(30)

4.5.2
Pretensionarea armăturii pe beton (procedeul cu postaderenţă iniţială
şi armătura postîntinsă).
Pierderile σp1:
a) σ1 - pierderea de tensiune datorită alunecărilor şi deformaţiilor locale în
ancoraje;
b) σ2 - pierderea de tensiune datorită frecărilor pe traseul armăturilor;
Pierderile σp2:
a) σ6 - pierderea de tensiune datorită relaxării eforturilor în armătura
pretensionată (pretensionarea pe beton);
b) σ7 - pierderea de tensiune datorită contracţiei betonului;
c) σ8 - pierderea de tensiune datorită curgerii lente a betonului;
d) σ9 - pierderea de tensiune datorită strivirii betonului sub armături
înfăşurate;
e) σ10 - pierderea de tensiune datorită deformării betonului la îmbinări
între blocuri (în cazul în care elementul se asamblează din mai multe
blocuri).
σp1 =σ1+σ2
σp2=σ6+σ7+σ8+σ9+σ10 ,
4.5.3

(31)

Valorile pierderilor.

Tabelul 19
Calculul valorilor la pierderi
Pierderile

Procedeul cu aderenţa
iniţială a armăturii
Pierderile σp1

1.
Alunecările
şi
l1  l2
Es ,
deformaţiile locale în  1 
l
ancoraje la blocare.
în care, Δl1 - deformaţii locale
în ancoraj (1 mm la fiecare
placă),
Δl2 - alunecări,
Δl2=1,25+0,1d.
d – diametrul barei, mm;
l – lungimea barei, mm.

Procedeul cu postaderenţă
l1  l2
Es ,
l
în care, Δl1 - deformaţia plăcilor de
ancoraj (1 mm la fiecare placă),
Δl2 - deformaţia utilajului pe
ancoraj tip Freysinet,
Δl2=1 mm.

1 
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Tabelul 19 (continuare)
Pierderile
2. Frecările pe traseul
armăturilor.

Procedeul cu aderenţa
iniţială a armăturii
Pierderile σp1
-

3. Efectul tratamentului Pentru clasele de beton
termic.
C15...C40.
 3  1,25t .
Pentru clasele de beton ≥C45,
σ3 =1,0Δt,
în care, Δt - diferenţa dintre
temperatura tratamentului termic şi temperatura suporturilor, în care se blochează
armătura. În cazul în care
datele exacte nu sunt cunoscute, valoarea Δt =65oC.
4. Deformaţia cofrajelor
l
n 1
de oţel în caz că  4   l E s ,   1n ,
armătura se preîntinde în care, ∆l - deformaţia
direct pe cofraj.
cofrajului,
l – distanţa între suporturi,
n – cantitatea de bare (fâşii),
care nu se întind instantaneu.
Dacă datele nu sunt cunoscute,
atunci σ4=30 MPa.

Procedeul cu postaderenţă
1 

,
wx   
 e

în care, σsp - efortul de
postîntindere în armătură fără
considerarea pierderilor,
w, δ - coeficienţii din Tabelul 20,
x – lungimea porţiunii barei de
armătură de la punctul de blocare
până la secţiunea de calcul,
θ - unghiul de rotaţie a barei
înclinate la distanţa dintre
secţiunea de calcul şi punctul de
blocare (Figura 10),
1
Valorile 1  wx  din Tabelul 21,
e
în funcţie de valorile ewx+δθ.

 2   sp 1 
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Tabelul 19 (continuare)
Pierderile
5. Relaxarea eforturilor
în armătura pretensionată (postântindere pe
suport):
a) Procedeul mecanic
de postîntindere a
armăturii:
- în formă de sârmă;
- în formă de bare;
b) Procedeele electrotermice şi electromecanice:
- sârmă;
- bare.

Procedeul cu aderenţa
iniţială a armăturii

Procedeul cu postaderenţă

Pierderile σp1



 5   0,22 sp  0,1 sp
Rs 2


σs =0,1σsp-20, σs =0,05σsp,
σs =0,03σsp,
σsp - valorile de postîntindere în
armătura fără considerarea
pierderilor, MPa.
Pentru armătura până la Rst-III
pierderile σ5 se iau egale cu
zero. Dacă calculul pierderilor
dă valoare negativă, atunci
σ5=0.
Pierderile σp2

6. Relaxarea eforturilor



 6   0,22 sp  0,1 ,
în armătură (postîntinRs 2


derea pe beton):
0,1σsp-20 (a se vedea explicaţiile
a) sârmă;
de la punctul 5)
b) bare.
7. Contracţia betonului. σ7 este egal:
σ7 este egal:
- pentru betonul obişnuit
- pentru betonul obişnuit
≤C 35
40 MPa
≤C 35
30 MPa
C 40
50 MPa
C 40
35 MPa
≥C 45
60 MPa
≥C 45
40 MPa
- pentru betonul cu agregate - pentru betonul cu agregate
uşoare cu nisip obişnuit 50 MPa uşoare cu nisip obişnuit 40 MPa
cu nisip uşor 70 MPa.
cu nisip uşor 50 MPa.
Pentru betonul tratat prin Pentru betonul tratat prin
procedeul termic, valorile se procedeul termic, valorile se
minimizează cu coeficientul 0,7. minimizează cu coeficientul 0,7.
8. Curgerea lentă a Pentru betonul greu şi uşor cu agregate mărunte grele:
betonului.
σ8=150bp când bp/Rbp0,75; σ8=300(bp/Rbp-0,375) când
bp/Rbp>0,75,
în care,  - coeficient egal cu 1 pentru beton cu întărire naturală şi
egal cu 0,85 pentru beton prelucrat la aburi,
bp – tensiunea de precomprimare a betonului, calculată la centrul
de greutate a armăturii totale cu evidenţa pierderilor 1-6,
Rbp – rezistenţa betonului în momentul transmiterii efortului de
pretensiune.
9. Strivirea betonului
σ9= 70-0,22 dext,
sub armăturile înfăşurate.
dext - diametrul exterior, cm.
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Tabelul 19 (continuare)
Pierderile

Procedeul cu aderenţa
iniţială a armăturii

Procedeul cu postaderenţă

Pierderile σp2
10. Strivirea betonului
la îmbinări.

nl
Es ,
l
în care, n – cantitatea de îmbinări,
Δl - deformaţia de strivire a
betonului la îmbinări,
Δl=0,3 - la îmbinări completate
cu mortar,
Δl=0,5 - la îmbinări fără mortar,
l – lungimea barei pretensionate,
mm.

 10 

Figura 10. Variaţia efortului în armătura pretensionată sub acţiunea frecării
pe traseul armăturilor
1 – utilajul de postîntindere; 2 – suportul; - pierderile de tensiuni datorită
frecării pe traseul armăturilor.
Tabelul 20
Valorile coeficienţilor w şi δ (punctul 2 din Tabelul 19)
Condiţiile
de postîntindere
1. Postîtindera pe suport
2. Postîntinderea pe beton cu pozarea
armăturii în canale:
a) cu suprafaţa de metal;
b) cu suprafaţa de beton formată cu un
poanson rigid;
c) cu suprafaţa de beton formată cu un
poanson flexibil.

δ
w
0

Fâşie, cablu
0,25

Bară cu profil periodic
0,25

0,0030

0,35

0,4

0

0,55

0,65

0,0015

0,55

0,65
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Tabelul 21
wx+δθ

1

wx+δθ

1
wx  

e
0,000
0,049
0,095
0,139
0,181
0,221
0,259
0,295
0,330
0,362
0,393

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

1

0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05

1
wx  

e
0,423
0,451
0,478
0,503
0,528
0,551
0,573
0,593
0,613
0,632
0,650

4.6
Eforturile de control şi stabilizate în armătura pretensionată şi în
beton şi armătură
Postîntindere pe suport

4.6.1

Eforturile în armătura fără pierderi σsp, σ′sp.
Eforturile în armătură după primele pierderi se calculează cu relaţia:
 sp 2   sp   p1
 sp' 2   sp'   p1

,

(32)

Eforturile stabilizate în armătură se calculează cu relaţia:
 sp 2   sp   p1   p 2
 sp' 2   sp'   p1   p 2

,

(33)

Eforturile stabilizate în beton se calculează cu relaţia:
 c ,stab 

Po 2, p
Ared



Po 2, p eo 2, p y
I red



My
.
I red

(34)

Efortul în beton la nivelul centrului de greutate al armăturii (pentru calculul
pierderilor din cauza fluajului betonului) se calculează cu relaţia:
c 

Po1, p
Ared



Po1, p eo1, p
I red

(35)

yc.g.a.

în care, yc.g.a – distanţa de la centrul de greutate al secţiunii ideale (reduse)
până la centrul de greutate al armăturii totale;
yc.g.a. 

'
Asp y sp  As y s  Asp' y sp
 Asc y s'

Asp  As  Asp'  Asc

,

(36)
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4.6.2

Postîntindere pe beton

Eforturile de control în armătură
 Po1, p Po1, p lo1


y sp 
I red
 Ared

 Po1, p Po1, p lo1 ' 
  sp' 1   

y sp  ,
I red
 Ared


 sp,con   sp1   

 sp' ,con

4.6.3

(37)

Caracteristicile geometrice

Secţiunea unei grinzi din beton precomprimat este prezentată în Figura 11.

Figura 11. Secţiunea grinzii din beton precomprimat
yi – distanţa de la centrul de greutate al fiecărui segment până la marginea de jos
a grinzii.
Metoda de calcul este prezentată în Tabelul 22.
Prin aceeaşi metodă pot fi calculate şi alte caracteristici geometrice:
Ared   4 ; S c,red   6 ,
I red   I i   Ai  y  yi  ,
2

rs 

I red
I
; r j red ' .
Ared y
Ared y
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Metoda de calcul a caracteristicilor geometrice
Forma segmentului

Dimensiunile,
cm

Ai
cm2

yi
cm

Si
cm3
45

b



'
f

 b h'f

A1

y1

S1





A2

y2

S2

b

 bh f

A3

y3

S3

1
b f  bhv
2

A4

y4

S4

hxb

A5

y5

S5

Armătura αAsp

αAsp

y6

S6

Armătura αAs

αAs

y7

S7

Armătura αA′sp

αA′sp

y8

S8

Armătura αA′s

αA′s

y9

S9

Placa grinzii de sus
Vutele plăcii de sus
Placa grinzii de jos
Vutele plăcii de jos
Nervura

1 '
b f  b hv'
2
f

y, y′
cm

y  6

y
y
y
y
y
y

y
y
y



Sc , red
Ared
Sc , red
Ared
Sc , red
Ared
Sc , red
Ared
Sc , red
Ared
Sc , red
Ared
Sc , red
Ared
Sc , red
Ared
Sc , red
Ared

y-yi
cm

(y-yi)2
cm2

Ai(y-yi)2
cm4

7-5

82

4x9

y-y1

(y-y1)2

A1(y-y1)2

I1

y-y2

(y-y2)2

A2(y-y2)2

I 2

y-y3

(y-y3)2

A3(y-y3)2

I 3

y-y4

(y-y4)2

A4(y-y4)2

I 4

y-y5

(y-y5)2

A5(y-y5)2

I 5

y-y6

(y-y6)2

A6(y-y6)2

0

y-y7

(y-y7)2

A7(y-y7)2

0

y-y8

(y-y8)2

A8(y-y8)2

0

y-y9

(y-y9)2

A9(y-y9)2

0

I i
cm

4
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Tabelul 22
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5
CALCULUL ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT ŞI
BETON PRECOMPRIMAT LA GRUPA DE STĂRI LIMITĂ ULTIME
5.1
Secţiuni normale. Metoda generală de calcul. Secţiuni simetrice
faţă de axa verticală de orice formă
Prevederi generale şi ipoteze simplificatorii

5.1.1

5.1.1.1 Deformaţiile elementelor, fiind mici în comparaţie cu dimensiunile
elementelor, nu se consideră la determinarea eforturilor (aşa numitul calcul pe
schema nedeformată), afară de calculul elementelor excentric comprimate, la
care calculul se efectuează cu considerarea flexibilităţii.
5.1.1.2 Se stabileşte compatibilitatea deformaţiilor specifice ale betonului şi
ale armăturii de la începutul încărcării până la distrugere.
5.1.1.3

Se neglijează rezistenţa betonului la întindere.

5.1.1.4 Secţiunile elementelor din beton armat, fiind plane până la deformare,
rămân plane şi după deformare (ipoteza secţiunilor plane).
5.1.1.5 Se adoptă o diagramă sub formă de dreptunghi pentru distribuirea
eforturilor unitare de compresiune în zona comprimată de beton, în funcţie de
mărimea deformaţiilor specifice în fibra cea mai comprimată.
Pentru a fi luat în considerare faptul că în realitate această diagramă are forma
curbă, înălţimea zonei comprimate x se înmulţeşte cu coeficientul 0,8.
5.1.1.6 Forma diagramei σ-ε pentru oţel cu terenul de curgere se ia în
considerare prin coeficientul η la rezistenţa armăturii postîntinse.
5.1.1.7 Deformaţiile specifice maxime în zona comprimată a elementelor
încovoiate şi excentric comprimate se limitează la 3,5 ‰, iar la elementele
centric comprimate - la 2,0 ‰.
5.1.1.8

Deformaţiile specifice ale armăturii se limitează la 10 ‰.

5.1.1.9 Metoda de calcul la rezistenţă a elementelor încovoiate din beton
armat depinde de coeficientul de armare şi se grupează în două categorii:
a) armare optimă;
b) supraarmare.
5.1.1.10 Rezistenţa betonului Rck se determină prin încercarea pe o epruvetă
cubică standardizată cu dimensiunea de 0,15 m, la vârsta de 28 zile, sau
prismatică standardizată la aceeaşi vârstă, aşa că notaţia Rck este echivalentă cu
notaţia Rc,28
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Curba limită pentru interacţiune M – N este prezentată în Figura 4.1. Se vede că
în punctul de sus (compresiune centrică) şi în punctul de jos (întindere centrică)
M = 0. În alte puncte, în secţiune există şi momentul M şi efortul N, afară de
specificul punct de încovoiere pură, în care efortul N = 0.
Curba limită de interacţiune arată că toate cazurile de solicitare, de la întinderea
centrică până la compresiunea centrică, pot fi discutate în cadrul metodei unice
de calcul a secţiunilor elementelor din beton armat prin metoda stărilor limită
ultime.
Există o metodă generală de calcul a elementelor din beton armat solicitate de
toate tipurile de eforturi. Acest lucru era bine cunoscut şi mai înainte, dar cu
apariţia curbei limite de interacţiune M – N, situaţia a devenit absolut clară.
5.1.2

Curba limită pentru interacţiune M – N
N
(compresiune)
Compresiune centrică

A

Curbă limită de
interacţiune

e0

Cazul II de
compresiune cu
excentricitate mică
ξ > ξR

1
B
Cazul I de
compresiune
excentrică
ξ ≤ ξR

ξ = ξR

încovoiere pură

0
C

Întindere excentrică cu
excentricitate mare

Întindere excentrică cu
excentricitate mică

h

M  N  a
2


Întindere centrică

N
(întindere)

Figura 12. Curba limită pentru interacţiune M – N

M
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Diagrama deformaţiilor specifice

5.1.3

A

0

B

D

a

3
h
7
1a

h

2a

4
h
7

h0
2b

A

B

a

0

Întindere, ‰
(promile)

10

E

Compesiune, ‰
3.5 (promile)

2

0

Figura 13. Diagrama deformaţiilor specifice
În Figura 13 este prezentată diagrama deformaţiilor, care coincide cu curba de
interacţiune, prezentată în Figura 12. Se observă că deformaţiile maxime ale
betonului la compresiune centrică sunt egale cu 2,0, iar la încovoiere cu 3,5
promile. Deformaţiile maxime ale armăturii sunt egale cu10 promile.
Starea limită pentru încovoiere

5.1.4

 C.U  0.0035

ASC

ASC RSC
a

NC

x

0.8 x

h

ZC

MU

ZS

h0

Axa
neutră

AS
AS RS
a

 S .U  0.01

Figura 14. Starea limită pentru încovoiere
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În Figura 14 este prezentată diagrama eforturilor în beton, în zona comprimată,
care are forma de dreptunghi. În cazul acesta, înălţimea zonei comprimate
convenţionale este egală cu 0,8x, în care, x - distanţa de la fibra cea mai
comprimată până la axa neutră. De aceea, se introduce notaţia x'  0,8x .
Ecuaţiile de echilibru:
M u  Rc Ac zc  Rsc Asc z s ,

(38)
1b

Rc Ac  Rsc Asc  Rs As  0 ,

(39)

Formula (38) poartă denumirea de principiul Loleit.
5.1.5

Elemente încovoiate

5.1.5.1 Elemente încovoiate din beton armat cu o singură armătură în zona
întinsă. Secţiunea dreptunghiulară.
Elemente cu armătura optimă
0,01     R , 0,01

Rc
R
   R c .
Rs
Rs

în care, ξ – înălţimea relativă a zonei comprimate a secţiunii,
ξR - înălţimea relativă a zonei comprimate a secţiunii limită,
Rs – rezistenţa de calcul a armăturii la întindere pentru calculul elementelor din

beton armat la stări limită ultime.
Valorile  R 

xR
sunt prezentate în Tabelul 23.
ho

Tabelul 23
Tipul de beton
Beton obişnuit
Beton uşor

Tipul de armătură
≤A - III
>A - III
≤A - III
>A - III

Clasa de beton
 C35

 C35

0,60
0,55
0,55
0,50

0,55
0,55
-
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ASC RSC

x

h0

h

0.8 x

h0
M

ZC

Axa
neutră

AS

AS RS

a
b

Figura 15. Elemente cu armătură optimă
Ac  bx'  0,8bx,

x'  0,8x,

z c  ho  0,8  0,5x '  h0  0,4 x.

(40)

Ecuaţii de echilibru:
M u  Rc bx' ho  0,5x' ,

(41)

Rc bx '  Rs As ,

(42)

5.1.5.2

Indicaţii pentru calculul practic.

Transformarea ecuaţiilor de echilibru. Ecuaţia (41):
M u  0,8Rc bxho  0,4 x 

h02
,
h02

M u  0,8Rc bh02 1  0,4  ,

(43)
(44)

Se introduce notaţia:
1   1  0,4 ,

(45)

M u  0,8Rc bh021 ,

(46)

h0 

1 

Mu
,
0,8Rc b 1
Mu
,
0,8Rc bh02

Ecuaţia (42):

(47)
(48)
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M u  Rs As ho 1  0,4 ,

(49)

Se introduce notaţia:
1  1  0,4 ,
M u  Rs As h01 ,
As 

(50)
(51)

Mu
,
Rs ho1

(52)

Ecuaţia (43):
ho
 Rs As ,
ho

(53)

0,8Rc bho  Rs As ,

(54)

0,8Rc bx



Rs As
x

,
ho 0,8Rc bho

(55)

Tabelul 24. Valorile coeficienţilor pentru calculul elementelor încovoiate cu
armătură optimă.


1

1



1

1



1

1

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20

0,996
0,992
0,988
0,984
0,980
0,976
0,972
0,968
0,964
0,960
0,956
0,952
0,948
0,944
0,940
0,936
0,932
0,928
0,924
0,920

0,00996
0,01984
0,02964
0,03936
0,0490
0,05856
0,06804
0,07744
0,08676
0,0960
0,10516
0,11424
0,12324
0,13216
0,1410
0,14976
0,15844
0,16704
0,17556
0,1840

0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40

0,916
0,912
0,908
0,904
0,900
0,896
0,892
0,888
0,884
0,880
0,876
0,872
0,868
0,864
0,860
0,856
0,852
0,848
0,844
0,840

0,19236
0,20064
0,20884
0,21696
0,2250
0,23296
0,24084
0,24864
0,25636
0,2640
0,27156
0,27904
0,28644
0,29376
0,3010
0,30816
0,31524
0,32224
0,32916
0,3360

0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,49
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60

0,836
0,832
0,828
0,824
0,820
0,816
0,812
0,808
0,804
0,800
0,796
0,792
0,788
0,784
0,780
0,776
0,772
0,768
0,764
0,760

0,34276
0,34944
0,35604
0,36256
0,3690
0,37536
0,38164
0,38784
0,39396
0,400
0,40596
0,41184
0,41764
0,42336
0,4290
0,43456
0,44004
0,44544
0,45076
0,4560

Cu ajutorul Tabelului 24 pot fi rezolvate următoarele probleme:
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5.1.5.3

Determinarea dimensiunilor elementului încovoiat:

a) se stabileşte ξ optim pentru panouri - 0,1, pentru grinzi – 0,3;
b) din tabel se determină α1 pentru panouri – 0,0960, pentru grinzi –
0,2640;
c) cu formula (47) se calculează ho:
ho 

Mu
,
0,8Rc b1

(56)

d) h=ho+a (a – pentru panouri se ia egal cu 1,5 cm, pentru grinzi - cu 3...4 cm);
e) valoarea obţinută a lui h se rotunjeşte pentru panouri conform
standardelor în vigoare (de exemplu, 22 sau 30 cm), iar pentru grinzi cu
h<50 valoarea lui h se împarte la 5. Pentru grinzi cu h>50, valoarea h
se împarte la 10, b=0,3...0,5h şi se împarte la 5.
5.1.5.4

Determinarea secţiunii armăturii:

a) ho=h-4 cm pentru grinzi;
b) cu formula (48) se determină α1;
1 

Mu
,
0,8Rc bho2

(57)

c) din Tabelul 24 se determină ξ şi ξ1.
d) cu formula (52) se calculează As:
As 

Mu
,
Rs ho1

5.1.5.5

(58)

Controlul capacităţii portante:

a) cu formula (55) se calculează ξ:


Rs As
,
0,8Rc bho

b) ξ≤0,6;
c) din Tabelul 24 se determină α1;

(59)
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d) cu formula (46) se verifică capacitatea portantă (formula se transformă
în inegalitate):
M u  0,8Rc bho21 .

(60)

5.1.5.6 Elemente încovoiate din beton armat cu armătură optimă dublă se
utilizează în practică în cazul în care se limitează înălţimea elementului h. De
exemplu, la reconstrucţia unei clădiri.
ASC

a

ASC RSC

NC

x

h

0.8 x

ZS

h0

M

ZC

Axa
neutră

AS

AS RS

a
b

Figura 16. Secţiunea cu armătura dublă
5.1.6

Starea limită pentru încovoiere

5.1.6.1

Ecuaţiile de echilibru:

M  0,8Rc bxho  0,4 x   Rsc Asc z s ,

(61)

0,8Rcbx+RscAsc-RsAs=0,

(62)



x
,
ho

1   1  0,4 ,

M  0,8Rc bh021  Rsc Asc z s ,

1 

M  Rsc Asc z s
,
0,8Rc bh02

0,8Rcbhoξ+RscAsc-RsAs=0,
As 

0,8Rc bho Rsc

Asc ,
Rs
Rs

(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
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As 

0,8 R Rc bho Rsc

Asc ,
Rs
Rs

(68)

Asc 

M  0,8Rc bho2 R
,
Rsc z s

(69)

 R   R 1  0,4 R .

(70)

Cu Tabelul 24 şi formulele (61...70) pot fi rezolvate următoarele probleme:
Problema 1. Este dat: b, h, M, Rc, Rsc, Asc. Să se calculeze aria armăturii
principale As:
a) cu formula (65) se calculează α1;
b) din Tabelul 24 se determină ξ;
c) se verifică condiţia ξ <ξR;
d) dacă condiţia este valabilă, cu formula (67) se calculează As.
Problema 2. Este dat: b, h, M, Rc, Rs . Să se calculeze aria armăturilor Asc şi As.
Se calculează As cu formula (68) şi Asc, cu formula (69). În aceste formule ξ se
înlocuieşte cu ξR, iar α1 - cu αR (70).
5.1.6.2 Elemente încovoiate din beton armat. Secţiunea în formă de T cu
armătură optimă.
La calculul elementelor cu secţiunea în formă de T se iau în considerare
următoarele dimensiuni ale plăcii, grinzii: placa b′f -b nu trebuie să fie mai lată
decât 1/6l (în care l - deschiderea grinzii),
h′f >0,1R,

b′f –b=6h′f ,

0,05h≤ h′f <0,1h,

b′f –b=3h′f ,

(71)

h′f<0,05h - placa nu se ia în considerare la calcul. Placa în zona întinsă nu se ia
în considerare în general.
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b /f

h /f
h

b

Figura 17. Secţiunea în forma de T
5.1.6.3 Delimitarea cazurilor de calcul. Se alcătuieşte ecuaţia de echilibru în
cazul când h′f=x′:





M  Rc bh 'f ho  0,5h 'f  Rsc Asc z s ,

(72)

Când această inegalitate este valabilă, x′≤ h′f. În caz contrar, x′>h′f.
Dacă x′≤ h′f, secţiunea se calculează ca dreptunghiulară cu lăţimea b′f.
Dacă x′>h′f, se elaborează o altă metodă de calcul.
5.1.6.4 Calculul secţiunilor în cazul când x′>h′f. În Figura 18 se observă că
secţiunea reală se divizează în două părţi.
b /f

x

1)

2)

h /f

h
AS

AS 1

AS 2

b

Figura 18. Divizarea secţiunii în forma de T
Pentru ambele părţi se alcătuieşte ecuaţiile de echilibru.
M=M1+M2,

(73)

As=As1+As2,

(74)
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M 1  Rc 0,8 b 'f  b h 'f ho  0,5h 'f ,

(75)

în care, 0,8 - coeficient de eficacitate al plăcii,





Rc 0,8 b 'f  b h 'f  Rs As1 ,

(76)

M 2  Rc bx' ho  0,5x'  Rsc Asc z s ,

(77)

sau
M 2  0,8bxho  0,4 x   Rsc Asc z s ,

(78)

0,8bxho  0,4 x   Rsc Asc  Rs As 2  0.

(79)

Se transformă ecuaţia (78):
M 2  0,8Rc bho21  Rsc Asc z s ,

1 

(80)

M 2  Rsc Asc z s
,
0,8Rc bho2

(81)

Se transformă ecuaţia (79):
0,8Rc bho  Rsc Asc  Rs As 2  0,



(82)

Rs As 2  Rsc Asc
.
0,8Rc bho

(83)

Cu Tabelul 25 şi formulele (73...83) pot fi rezolvate următoarele probleme:
Problema 1.
Sunt cunoscute toate datele, cu excepţia ariei armăturii principale As. Rezolvarea
problemei:
a) cu formula (76) se calculează As1;
b) cu formula (75) se calculează M1;
c) cu formula (73) se calculează M2,
d) cu formula (81) se calculează α1;
e) din Tabelul 24 se determină ξ;
f) ξ se compară cu ξR, ξ≤ ξ;

M2=M-M1;
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g) cu formula (82) se calculează As2;
h) As=As1+As2.
Problema 2.
Sunt cunoscute toate datele. Să se verifice capacitatea portantă. Rezolvarea
problemei:
a) cu formula (75) se determină M1;
b) cu formula (76) se calculează aria As1;
c) As2= As- As1;
d) cu formula (83) se calculează ξ;
e) se verifică condiţia ξ< ξR;
f) în Tabelul 24 se determină valoarea lui α1;
g) cu formula (80) se calculează M2;
h) capacitatea portantă M≤Mu=M1+M2.
Problema 3.
Să se determine aria armăturii în zona comprimată Asc. Rezolvarea problemei:
a) se ia ξ=0,55;
b) din Tabelul 24 se determină α1;
c) cu formula (75) se calculează M1;
d) M2=M -M1;
e) cu formula (80) se calculează Asc.
5.1.6.5 Calculul elementelor încovoiate supraarmate. Aceste elemente se
utilizează în practică foarte rar. De exemplu, în cazul reconstrucţiei unei
întreprinderi industriale, când, fiind schimbat utilajul, brusc se măreşte sarcina,
pe când înălţimea grinzilor nu poate fi mărită. Armătura dublă nu este suficientă.
Practic, de regulă, elementele supraarmate au secţiunea cu armătura dublă (a se
vedea, Figura 19).
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RC

ASC

 C.U

ASC RSC

a

RC bx 

x

h

0.8 x

ZS

h0

ZC
M

 S AS

AS

b

a

 S

Figura 19. Elemente încovoiate supraarmate
În funcţie de plasarea axei neutre, armătura As poate fi întinsă sau comprimată.
Punctul de trecere este când σs=0. ‰
Diagrama σ-ε (dependenţa între eforturi şi deformaţii specifice pentru fâşia cea
mai comprimată este prezentată în Figura 20).
C

C

RC

RC

 % 
   c ‰    c‰
%
 2 
2

1

2.0

0

Figura 20. Diagrama σ-ε
 c ,u
x



 s
(a se vedea Figura 20)
ho  x

1 
 s   c ,u   1,



3.0

3.5

C %
‰

(84)
(85)
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1



 s   c ,u Es   1,
 


(86)

1  0,5
 0,75 ,
2

(87)

εc,u=0,0035 (a se vedea Figura 20)

(88)

Es=2 x 106, ξ> ξR.
În Tabelul 25 sunt prezentate valorile lui α2 şi σs în funcţie de valoare lui ξ.
Tabelul 25
Valorile lui ξ, α2 şi σs
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ξ

α2

σs

Nr.

ξ

α2

σs

0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3

0,456
0,504
0,544
0,576
0,600
-

350,0
262,5
131,3
53,3
0,0
-47,6
-87,5
-121,2

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1

-

-150,0
-175,0
-196,0
-216,0
-233,3
-248,7
-262,5
-275,0

Condiţiile de echilibru
M  Rc bx' ho  0,5x'  Rs Asc z s ,

(89)

Rc bx' Rsc Asc   s As  0 ,

(90)

M  0,8Rc bxho  0,4 x   Rc Asc z s ,

(91)

 2   1  0,4  ,

(92)

0,8Rc bx  Rsc Asc   s As  0 ,

(93)

0,8Rc bho  Rsc Asc   s As  0 ,

(94)

în care, σs se calculează cu formula (86).
În practică, supraarmarea se realizează atunci, când   0,03 sau   3% . De
exemplu, pentru beton clasa C30 şi armătura A-III se calculează:
 

Rc
15,5
 0,6
 0,033  3%.
Rs
280

(95)
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În practica de proiectare a elementelor încovoiate, atunci când ξ>ξR şi
dimensiunile secţiunii nu pot fi mărite, se prevede armătura dublă şi calculul se
efectuează cu formulele:
Asc 

M  0,8 R bho2 Rc
,
Rsc z s

(96)

As 

Rsc
0,8 R bho Rc
,
Asc 
Rs
Rs

(97)

ξR este prezentat în Tabelul 23.
5.1.6.6 Elemente încovoiate din beton armat precomprimat. Forma secţiunii
simetrice faţă de axa verticală.
ASC


ASP

RC

x

ASC RSC a 

 S ASP

0.8 x

h h0

ZC ZS
M

RSP ASP
a

RS AS
AS

ASP

Figura 21. Secţiunea de formă simetrică

Efortul în armătura pretensionată, în zona comprimată
 s'  Rsc   sp' 2 ,

(98)

în care, Rsc - rezistenţa de calcul a armăturii în zona comprimată, care depinde
de tipul armăturii, însă de maxim 360 MPa,
σ′sp2 - efortul de pretensionare în armătură cu considerarea tuturor pierderilor.
Valorile η
A-IV

– 1,20

A-V, B-II, Bp- II, K-7 şi K-19 – 1,15
A-VI

– 1,1

NCM F.02.02-2006 pag.58

Alte mărci

– 1,0

Condiţiile de echilibru:
M  M u  0,8Rc Ac zc   s' Asp' z s  Rsc Asc z s ,

(99)

0,8Rc Ac   s' Asp'  Rsc Asc  Rsp Asp  Rs As .

(100)

Condiţiile de aplicare a formulelor (98-99) sunt:


x
  R ; x '  2a ' ,
ho

(101)

Condiţia a doua arată că aria comprimată a betonului nu poate fi prea mică.
5.1.6.7

Secţiunea dreptunghiulară.

Figura 22. Secţiune dreptunghiulară
Ecuaţiile de echilibru:
1) M  M u  Rc bx' ho  0,5x'   s' Asp' z s  Rsc Asc ,

(102)

M  M u  0,8Rc bxho  0,4 x    s' Asp' z s  Rsc Asc .

(103)

2) Rc bx' s' Asp'  Rsc Asc Rsp Asp  Rs As  0,

(104)

0,8Rc bx   s' Asp'  Rsc Asc Rsp Asp  Rs As  0.

(105)

O transformare artificială:
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M  M u  0,8Rc bho21   s' Asp' z s  Rsc Asc z s ,

(106)

1   1  0,4 ;

(107)

1 



x
.
ho

M 1   s' Asp' z s  Rsc Asc z s
0,8Rc bho2

(108)

,

Se transformă şi formula (105):
0,8Rc bho   s' Asp'  Rsc Asc Rsp Asp  Rs As  0,



Rsp Asp  Rs As   s' Asp'  Rsc Asc
0,8Rc bho

.

(109)
(110)

Problema 1.
Determinarea capacităţii portante:
a) cu formula (110) se calculează ξ;
b) se verifică condiţia ξ>ξR;
c) din Tabelul 24 se determină α1;
d) cu formula (106) se verifică capacitatea portantă.
Problema 2.
Determinarea ariei secţiunii armăturii principale Asp:
a) cu formula (108) se calculează α1;
b) din Tabelul 24 se determină valoarea ξ;
c) se verifică condiţia ξ>ξR;
d) cu formula (109) se calculează Asp iar A′sp, Asc, As, fiind luate din
experienţa de proiectare.
5.1.5.8 Secţiunea în forma de T. Regulile privind dimensiunile plăcii, grinzii
sunt specificate la 5.1.6.3.
Primul caz de calcul, când x′<h′f şi axa neutră trece prin placă, are loc când se
respectă condiţia:
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h 'f
M  R 'f h 'f  ho 

2



   s' Asp' z s  Rsc As z s ,



(111)

În caz contrar, axa neutră trece prin grindă şi x′<h′f.

Figura 23. Secţiune în forma de T
În cazul al doilea, când x′>h′f secţiunea ca şi la betonul armat neprecomprimat
se divizează în două părţi, cum este redat în Figura 24.
Condiţiile de echilibru trebuie scrise pentru ambele părţi.
Prima parte (Figura 24 a)



 



M 1  Rc b 'f  b h 'f ho  0,5h 'f ,





Rc b 'f  b h 'f  Rsp Asp,1 .

(112)
(113)
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a)

b)

Figura 24. Divizarea secţiunii în două părţi
Partea a doua (Figura 24 b):
M 2  Rc bx' ho  0,5x'   s' Asp' z s  Rsc Asc z s ,

(114)

M 2  0,8Rs bxho  0,4 x    s' Asp' z s  Rsc Asc z s ,

(115)

M 2  0,8Rs bh021   s' Asp' z s  Rsc Asc z s ,

(116)

1   1  0,4 ;

(117)

1 



x
.
ho

M 2   s' Asp' z s  Rsc Asc z s
0,8Rc bho2

(118)

,

Ecuaţia proiecţiilor:
Rc bx' s' Asp'  Rsc Asc  Rsp Asp, 2  Rs As ,

(119)

0,8Rc bx   s' Asp'  Rsc Asc  Rsp Asp, 2  Rs As ,

(120)

0,8Rc bho   s' Asp'  Rsc Asc  Rsp Asp, 2  Rs As ,

(121)



Rsp Asp, 2  Rs As   s' Asp'  Rsc Asc
0,8Rc bho

,

(122)
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M≤Mu=M1+M2,

(123)

Asp=Asp,1+Asp,2.

(124)

Condiţiile de echilibru generale pentru secţiunea în forma de T, cazul 2, x′>h′f.



 







M  M u  Rc b 'f  b h 'f ho  0,5h 'f 0,8Rc bxho  0,4 x    s' Asp'  Rsc Asc z s ;





Rc b 'f  b h 'f  0,8Rc bx s' Asp'  Rsc Asc  Rsp Asp, 2  Rs As .

(125)
(126)

Rezolvarea problemelor practice poate fi simplificată cu ajutorul Tabelului 24.
Problema 1.
Verificarea la capacitatea portantă:
a) cu formula (112) se calculează M1;
b) cu formula (113) se calculează Asp,1;
c) Asp,2=Asp- Asp,1 formula (124);
d) cu formula (122) se calculează ξ;
e) se compară ξ cu ξR:ξ≤ ξR;
f) din Tabelul 24 se determină α1;
g) cu formula (116) se calculează M2.
Problema 2.
Determinarea ariei armăturii principale Asp:
a) cu formula (113) se calculează Asp,1 ;
b) cu formula (112) se calculează M1;
c) M2=M-M1 formula (123);
d) cu formula (118) se calculează α1;
e) din Tabelul 24 se determină ξ;
f) se verifică condiţia: ξ<ξR;
g) cu formula (121) se calculează Asp,2;
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h) Asp= Asp,1+Asp,2 formula (124).
5.2

Starea limită ultimă de rezistenţă la forţa tăietoare

5.2.1
Principii generale. Schemele de rupere pentru elementele din
beton armat
5.2.1.1

Fiecare element încărcat se găseşte sub acţiunea eforturilor principale.
forţa exterioară uniform repartizată

τ

Figura 25. Eforturile principale σ1, σ2.
5.2.1.2 În grinda din beton armat, în care rezistenţă la întindere a betonului
este mică, fisurile apar în direcţie normală la traiectoriile eforturilor principale
de întindere σ1, cum este redat în Figura 26.
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Figura 26. Direcţia fisurilor.
De aceea, la mijlocul grinzii fisurile şi, respectiv, secţiunile de calcul sunt
normale, iar lângă reazeme fisurile sunt înclinate. Distrugerea grinzii poate să se
producă şi pe fisuri (secţiuni) normale, şi pe fisuri (secţiuni) înclinate. Mai sus
este prezentată metoda de calcul a elementelor încovoiate pe secţiuni normale.
Aici este prezentat calculul elementelor încovoiate pe secţiuni înclinate.
5.2.2
Cazul general şi cel mai complex: există toate tipurile posibile de
armătură
5.2.2.1 În acest caz, când există armătura longitudinală obişnuită şi
pretensionată, armătura înclinată obişnuită şi pretensionată şi armătură
transversală obişnuită şi pretensionată ( în total 6 feluri), problema nu poate fi
rezolvată corect, din punct de vedere matematic, deoarece există numai două
ecuaţii cu 14 necunoscute. Practic problema se rezolvă pas cu pas şi majoritatea
necunoscutelor se adoptă constructiv din practica de proiectare. Schema lucrului
unei porţiuni a grinzii de lângă reazem este prezentată în Figura 27.

Figura 27. Schema de lucru a elementului cu toate tipurile de armătură.
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În Figura 27 au fost utilizate notaţiile:
VA – reacţiunea în reazem,
Vc – forţa tăietoare preluată de betonul comprimat,
c – braţul de forfecare,
c0 – proiecţia fisurii (secţiunii) neconvenabile cu capacitatea portantă minimă,
D – punctul de rotaţie în timpul distrugerii,
l.c.g.z.c. – linia centrului de greutate al zonei comprimate,
q – sarcina exterioară distribuită.
5.2.2.2 Condiţiile de echilibru. Ecuaţia momentelor. Este alcătuită cu braţele
eforturilor, care se încep de la punctul de rotaţie D:
M=RsAszc+RsAspzc+∑RswAswzwi+∑RswAswpzwpi+∑RsAs,inczs,inc+∑RsAsp,inczsp,inc, (127)

Ecuaţia proiecţiilor. Este alcătuită în raport cu linia verticală:
V=∑RswAsw+∑RswAswp+∑RsAs,incsinα+∑RsAsp,incsinαp+Vc,

(128)

5.2.2.3 În practica de construcţii de astăzi se întâlneşte, de fapt, preponderent
cazul cel mai simplu, când există numai armătura obişnuită longitudinală şi
transversală (etriere). Din ecuaţiile (127) şi (128) uşor se obţin condiţiile de
echilibru pentru acest caz simplu:
M=RsAszc+∑RswAswzwi,

(129)

V=∑RswAsw+Vc,

(130)

5.2.3
Determinarea proiecţiei secţiunii înclinate neconvenabile (cu
capacitatea portantă minimă)
5.2.3.1

Se introduce noţiunea Vsw – forţa tăietoare preluată de etriere.

Vsw  qswc   Rsw Asw ; qsw 

Rsw Asw
M
;Vc  c ,
s
c

M c  c 2 1   n   f Rct bh02 ,

Coeficientul φc2, care ia în considerare tipul betonului se adoptă:
a) pentru beton greu şi celular – 2,0;

(131)
(132)
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b) pentru beton cu agregate fine – 1,7;
c) pentru beton uşor cu densitatea:
- mai mare sau cel puţin egală cu D1900 – 1,9;
- mai mică sau cel puţin egală cu D1800 cu agregate fine grele – 1,75.
d) cu agregate fine uşoare – 1,50.
Coeficientul φf, care ia în considerare secţiunea în formă de T:
 f  0,75

(b 'f  b)h 'f
bh0

,

(133)

în care, b′f – este de maxim b+3h′f, iar armatura transversală trebuie ancorată în
poliţa secţiunii în formă de T.
Coeficientul φn, care ia în considerare forţa longitudinală se calculează:
a) când acţionează forţele de compresiune:
 n  0,1

N
,
Rct bh0

(134)

în care, N poate fi forţă exterioară sau din pretensionarea armăturii.
b) când acţionează forţele de întindere:
 n  0,2

N
,
Rct bh0

(135)

Forţa tăietoare preluată de beton şi etriere este:
Vwc  Vsw  Vc ,

(136)

În cazul, în care Vc nu va depăşi valoarea φc3(1+φn+φf)Rctbh0, în calculul
etrierelor nu vor apărea fisuri înclinate.
Coeficientul φc3 se adoptă:
a) pentru beton greu şi celular – 0,6;
b) pentru beton cu agregate fine – 0,5;
c) pentru beton uşor cu densitatea:
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- mai mare sau cel puţin egală cu D1900 – 0,5;
- mai mică sau cel puţin egală cu D1800 – 0,4.
V  q swc 

Mc
,
c

(137)

M 
d 
 q swc  c   0 ,
dc 
c 

qsw 

(138)

Mc
M
Mc
 0; c02  c ; c0 
.
2
qsw
qsw
c0

(139)

În ecuaţia (137) se substituie valoarea lui c0 obţinută şi se determină:
Vwc 

Mc

 q sw 

Mc
q sw

5.2.4

Mc
or Vwc  2  M c  q sw .
q sw

(140)

Calculul etrierelor

5.2.4.1 Conform condiţiilor de alcătuire a elementelor din beton armat,
distanţa maximă între etriere trebuie să fie de maxim h/2, când h<500 mm şi h/3,
când h>500 mm.
5.2.4.2 Conform condiţiilor de securitate, pentru ca fisura să nu se plaseze
între 2 etriere distanţa maximă între etriere trebuie să fie:
s max 

 c 4 bh02 Rct
V

,

(141)

φc4=1,5.
Cu formula (139) se calculează qsw:
q sw 

V A2
pe de altă parte
4   c 2  b  h02  Rct

q sw 

Rsw Asw
,
s

(142)

Dacă valorile de stânga sunt egale, atunci sunt egale şi cele de dreapta:
q sw

Rsw Asw
V A2

= q sw 
,
s
4   c 2  b  h02  Rct

(143)
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Rsw nf sw
V A2

încare
s
4   c 2  b  h02  Rct
R  n  f sw  4   c 2  b  h02  Rct
s  sw
V A2

,

(144)

în care, s - pasul etrierelor,
Rsw – rezistenţa de calcul a oţelului etrierelor,
n – numărul de etriere într-o fâşie.
5.2.4.3 În formula (144) se adoptă constructiv secţiunea unui singur etrier fsw
şi numărul de etriere în plan n şi se calculează pasul etrierelor s. Din trei valori
ale pasului obţinute se alege valoarea cea mai mică. Etrierele cu distanţa minimă
între ele se plasează lângă reazem. Dacă eforturile sunt concentrate, etrierele se
plasează de la reazem până la primul efort. Dacă sarcina este distribuită, etrierele
se plasează pe prima pătrime din deschiderea grinzii.
5.2.5

Calculul armăturii înclinate

5.2.5.1

Forţa tăietoare, pe care o preia barele înclinate, se determină:

Vinc  V A  Vwc  V A  M c q sw ,

(145)

Aria necesară a barelor înclinate, care se plasează într-un singur plan este:
As ,inc 

V A  Vwc
,
Rs sin 

(146)

5.2.6
Verificarea la rezistenţa betonului comprimat între două fisuri
înclinate
5.2.6.1

Această verificare se efectuează cu formula:

V  0,3 w1 c1 Rc bh0 ,

(147)

V se ia la distanţa h0 de la reazem.
 wi  1  5 w ; 

Es
A
;  w  sw .
Ec
bs

 c1  1  Rc .

β – pentru beton greu, cu agregate fine şi beton celular – 0,01;
β – pentru beton uşor – 0,02, Rc, în MPa.

(148)
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Calculul secţiunii înclinate poate fi neglijat, dacă se respectă condiţia
V  Rst  b  h0 .
5.2.7

Verificarea la rezistenţa secţiunii înclinate la acţiunea momentului

5.2.7.1 Calculul la rezistenţa secţiunii înclinate la acţiunea momentului se
efectuează cu formula (127). În calcul se iau doar acei membri care corespund
tipurilor existente de armătură. Acest calcul este dificil şi poate să nu fie
executat, dacă se respectă unele condiţii constructive:
a) distanţa de la marginea reazemului liber până la prima bară înclinată nu
trebuie să depăşească 50 mm;
b) toată armătura longitudinală trebuie să fie prelungită până la reazem şi
trecută după centrul lui;
c) pentru a încastra barele carcaselor sudate, se admite micşorarea
lungimii de ancorare de la 15 d1 până la 10 d1 pentru beton clasa C15 şi
de la 10 d1 până la 5 d1 pentru beton clasa C20.
Armătura longitudinala ruptă în deschidere se prelungeşte până după punctul
teoretic de rupere pe porţiunea ω=VA/ 2qsw+ 5d1, în care, d1 - diametrul armăturii
longitudinale.
5.2.8
Calculul la rezistenţa secţiunilor înclinate la elemente cu înălţimea
variabilă
5.2.8.1 Elementele încovoiate din beton armat cu înălţimea secţiunii variabilă,
cu înclinaţia marginii comprimate sau întinse (Figura 28) se execută în cazul în
care trebuie echilibrată variaţia momentului cu variaţia secţiunii. Acestea, de
regulă, sunt grinzi cu deschideri mari. Ele se calculează ca şi elementele cu
înălţime constantă, pentru care înălţimea utilă h0 se adoptă egală:
a) cu înălţimea utilă maximă a secţiunii h0 pentru elementele cu armătură
transversală;
h0=h01 + actgβ,

(149)

în care, h01 - înălţimea utilă a elementului la capătul liber.
b) cu valoarea medie a înălţimii utile h0m pentru elemente fără armătură
transversală:
h0m=h01 + 0,5actgβ,

(150)
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Figura 28. Elemente cu înălţimea variabilă.
5.2.9

Calculul consolelor scurte

5.2.9.1 În funcţie de raportul dintre lungimea consolei lcon şi înălţimea utilă
hcon (Figura 29), se deosebesc două tipuri de console:
console lungi şi console scurte:

l con  0,9h0,con
l con  0,9h0,con

.

Consolele lungi se calculează ca şi elementele încovoiate din beton armat.

Figura 29. Schema de calcul a consolei scurte.
Consolele scurte se calculează la rezistenţa la compresiune a fâşiei înclinate,
plasate între punctul de aplicare a sarcinii şi reazem (Figura 29), şi la forţa
tăietoare cu formula:
V  0,8 sw Rcbconbb sin b ,

(151)
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în care, φsw - coeficient care ia în considerare influenţa armăturii transversale a
consolei asupra rezistenţei la compresiune a betonului din fâşia înclinată.
 sw  1  5 sw  sw  1  5

E sw
Asw
,

Ec bcon scon

(152)

în care, Esw şi Ec - modulul de elasticitate al armăturii transversale şi, respectiv,
al betonului,
Asw - aria secţiunii armăturii transversale într-un singur plan,
scon – pasul armăturii transversale,
bcon - lăţimea consolei,
Θb – unghiul de înclinaţie faţă de orizontală a fâşiei înclinate de calcul a consolei,

bb – lăţimea fâşiei înclinate, se calculează cu formula:
bb  ltr sin b ,

(153)

În calcul partea dreaptă a formulei (148) trebuie să fie de maxim 3,5Rct bcon h0,con şi
de minim 5 c 2 Rct bcon h 0,con tg.
5.3

Elemente comprimate

5.3.1

Elemente comprimate excentric din beton armat.

5.3.1.1

Considerarea flexibilităţii şi a sarcinii de lungă durată. Flexibilitatea se

ia în considerare când

i 

lo
 35
i

şi pentru elemente cu secţiunea

dreptunghiulară λh>10, în care, i - raza de inerţie a secţiunii; h - dimensiunea
secţiunii în direcţia în care se calculă elementul.
Flexibilitatea se ia în considerare prin înmulţirea excentricităţilor cu coeficientul η.


1
N
1
N cr

,

(154)

Pentru elemente din beton armat şi comprimat, rigiditatea convenţională se
calculează:
Ec I conv 

0,15B
,
Ml
1
M

(155)

NCM F.02.02-2006 pag.72

în care, B – rigiditatea, se calculează cu relaţia:

1 M
1
 , în care - se calculează
r B
r

cu relaţiile (290 şi 297).
N cr 

 2 Ec I conv 
l o2

(156)

.

5.3.1.2 Elemente comprimate cu excentricitatea eventuală. Excentricitatea l0
trebuie să fie egală cu cea mai mare valoare calculată ca 1/600 din lungimea
elementului sau cu 1/90 din dimensiunea mai mare a secţiunii elementului, dar
de minim 1 cm.
Unele elemente cu secţiunea dreptunghiulară, cu armătura simetrică din oţel A-I,
A-II şi A-III, când lo≤20h, trebuie calculate ca şi elementele comprimate centric:
N  m Rc A  Rsc Asc,tot  ,

(157)

în care, m - coeficientul de condiţii de lucru m=0,9, când h  200mm , iar m=1
atunci, când h  200mm .
  b 

2 Rsc As ,tot
Rc A

.

(158)

Tabelul 26
lo/h
Nl/N
0
0,5
1

6

8

10

12

14

16

18

20

0,93
0,92
0,92

0,92
0,91
0,91

0,91
0,9
0,89

0,9
0,88
0,86

0,89
0,85
0,81

0,86
0,8
0,74

0,83
0,73
0,63

0,8
0,65
0,55

Pentru a determina dimensiunile elementului, se adoptă μ=φ=m=1, μ=0,01,
atunci:
A

N
,
m Rc  Rs 

As ,tot 

R
N
F c .
mRsc
Rsc

(159)
(160)

5.3.1.3 Elemente excentric comprimate din beton armat cu secţiunea simetrică
faţă de axa verticală:
a) cazul ξ< ξR
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Ne  Rc Ac z c  Rsc Asc z s ,

(161)

N  Rc Ac  Rsc Asc  Rs As .

(162)

b) cazul  R    0,8
Ne  Rc Ac z c  Rsc Asc z s ,

(163)

N  Rc Ac  Rsc Asc   s As .

(164)

s 

R


 1  1,25

 1  1,25 R


 Rs


(165)

c) cazul   0,8
Ne  Rc Ac z c  Rsc Asc z s ,

(166)

N  Rc Ac  Rsc Asc   s 3 As .

(167)

 s 3   Rs 5  4 .

(168)

5.3.1.4

Elemente excentric comprimate cu secţiunea dreptunghiulară.

Figura 30
Cazul ξ< ξR
Ne  Rc bx' ho  0,5x'  Rsc Asc z s ,

(169)

Ne  0,8Rc bxho  0,4 x   Rsc Asc z s ,

(170)

N  Rc bx' Rsc Asc  Rs As ,

(171)

N  0,8Rc bx  Rsc Asc  Rs As ,

(172)

Formulele (170) şi (171) pot fi transformate.
Ne  0,8Rc bho21  Rsc Asc z s ,

(173)
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N  0,8Rc bho  Rsc Asc  Rs As ,

(174)

x  2a' , ξ< ξR.

Formulele (169) şi (174) împreună cu Tabelul 24 dau posibilitatea de-a rezolva
un şir de probleme practice.
Armătura simetrică.
Dacă As= Asc şi Rs= Rsc, atunci cu formula (145) se determină N:
N  0,8Rc bx

(175)

N
.
0,8Rc bx

(176)

x

Din relaţia (173):
As  Asc 

Ne  0,8Rc bxho  0,4 x 
,
Rsc z s


N 

N  e  ho  0,5
Rc b 

As  Asc 
.
Rsc z s

(177)

(178)

5.3.2.1 Elemente excentric comprimate din beton precomprimat. Secţiunea
dreptunghiulară.
Ecuaţiile de echilibru:
a) cazul ξ< ξR
Ne  0,8Rc bxho  0,4 x    s' Asp' z s  Rsc Asc z s ,

(179)

N  0,8Rc bx   s' Asp'  Rsc Asc  Rsp Asp  Rs As ,

(180)

b) cazul ξ< ξR≤0,8
Ne  0,8Rc bxho  0,4 x    s' Asp' z s  Rsc Asc z s ,

(181)

N  0,8Rc bx  Rsc Asc   s' Asp'   s As ,tot ,

(182)

s 

R


 1  1,25

 1  1,25 R


 Rs .


(183)

c) cazul ξ>0,8
N  0,8Rc bx   s' Asp'  Rsc Asc  Rs 5  4As ,tot .

(184)
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As ,tot  As  Asp .

(185)

Dacă x>h, se adoptă x=h şi 5ξ-4=1- compresiune centrică.

Figura 31. Elemente excentric comprimate din beton precomprimat.
Secţiunea dreptunghiulară.
5.3.3

Elemente întinse

5.3.3.1

Elemente centric întinse:

N≤RsAs,tot,

(186)

în care, As,tot - aria totală a armăturii obişnuite şi pretensionate.
5.3.3.2

Elemente excentric întinse din beton precomprimat.

Figura 32. Elemente excentric întinse cu excentricitate mică
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Cazul când efortul N se aplică între armăturile şi (excentricitate mică).
Ecuaţiile de echilibru:
Ne'  Rsp Asp  Rs As z s ,



(187)



Ne  Rsp Asp' sp  Rs Asc z s .

(188)

Cazul când efortul N se aplică din exterior (excentricitate mare).
Ecuaţiile de echilibru:
Ne  0,8Rc bxho  0,4 x    s' Asp' z s  Rsc Asc z s ,

(189)

 N  0,8Rc bx   s' Asp'  Rsc Asc  Rsp Asp  Rs As ,

(190)

x

Rsp Asp  Rs As   s' Asp'  Rsc Asc  N
0,8Rc b

.

(191)

Acestea sunt indicaţiile pentru calculul elementelor din beton armat şi
precomprimat la starea limită ultimă.

Figura 33. Elemente excentric întinse din beton precomprimat. Excentricitate
mare
5.4

Calculul elementelor solicitate la încovoiere cu torsiune

5.4.1

Principii generale

5.4.1.1 Distrugerea elementelor din beton armat solicitate la torsiune se
produce pe secţiuni spaţiale cu fisuri sub forma de spirală. Sunt posibile trei
scheme de amplasare a zonei comprimate:
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Schema 1 - pe marginea de sus a elementului, comprimată în urma încovoierii
(Figura 34a).
Schema 2 - pe partea laterală a elementului, paralel cu secţiunea în care
acţionează momentul de încovoiere (Figura 34b).
Schema 3 - pe marginea de jos a elementului întins în urma încovoierii (Figura
34c).
5.4.1.2 Secţiunea spaţială se calculează din condiţia de echilibru a momentelor
de la încărcările exterioare şi interioare, care apar în secţiunea spaţială în raport
cu axa perpendiculară pe acest plan şi care trece prin punctul de aplicare a
rezultantei în zona comprimată.
5.4.1.3 Efortul maxim, care acţionează în secţiunea spaţială, se determină pe
baza următoarelor ipoteze:
- rezistenţa betonului la întindere este egală cu zero (Rbt=0);
- zona comprimată a secţiunii spaţiale convenţional se adoptă plană, cu
unghiul de înclinare Q , faţă de axa longitudinală a elementului, iar
rezistenţa betonului la compresiune este egală cu eforturile unitare
Rc1 sin 2 Q , care sunt uniform distribuite în zona comprimată;
- eforturile unitare de întindere din armătura longitudinală şi cea
transversală, care intersectează zona de întindere din secţiunea spaţială
examinată, sunt egale cu rezistenţele de calcul Rs1 şi, respectiv, Rsw ;
- eforturile unitare din armătura amplasată în zona comprimată se
adoptă egale cu: Rsc - pentru armătura nepretensionată:
- pentru armătura pretensionată, care se determină conform prevederilor
din capitolul 5 şi 5.1.
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Figura 34. Schemele de calcul a secţiunilor spaţiale
a) schema 1; b) schema 2; c) schema 3
5.4.2

Calculul elementelor cu secţiunea dreptunghiulară

5.4.2.1 Calculul elementelor solicitate la încovoiere cu torsiune trebuie
efectuat cu relaţia:
T  0,1 Rc1  b 2  h ,

în care, T - momentul de torsiune de calcul în secţiunea examinată;

(192)
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b, h - dimensiunea mai mică şi mai mare a marginii elementului.
Valoarea Rc1 pentru betoane de clasa mai mare sau cel puţin egala cu C30 se
primeşte ca pentru betoane de clasa C30.
5.4.2.2 Pentru sectoarele elementului, la care T  0,5  V  b , trebuie efectuat
calculul secţiunilor spaţiale conform 5.3.4, în care, V - forţa tăietoare de calcul
în secţiunea examinată; b - dimensiunea marginii perpendiculare pe planul în
care acţionează momentul încovoietor.
Pentru sectoarele elementului, la care T  0,5  V  b , trebuie efectuat calculul
secţiunilor înclinate faţă de axa longitudinală a elementului, la acţiunea forţei
tăietoare şi a momentului încovoietor, cu relaţia:
V  Vc  Vsw  3T / b ,

(193)

în care, V şi T - valorile maxime în secţiunea examinată, iar mărimile Vc şi Vsw
se determină cu relaţiile (185) şi (193).
Calculul elementelor în secţiuni înclinate şi normale la acţiunea momentului
încovoietor se efectuează fără considerarea torsiunii.
Dacă se respectă condiţia T  0,25  V  b şi elementul este armat cu bare îndoite,
atunci în partea dreaptă a relaţiei (193) se adaugă expresia  Rsw  Asin c  sin Q .
5.4.3

Calculul elementelor cu secţiunea în formă T şi de dublu T

Elementele în forma de T sau de dublu T se împart în secţiuni dreptunghiulare
(Figura 35).
Dimensiunile secţiunilor transversale trebuie să respecte condiţia:
T  0,1 Rc1bi2  hi ,

(194)

în care, bi, hi - dimensiunea mai mică şi, respectiv, cea mai mare a secţiunii
dreptunghiului i.

Figura 35.total
Divizarea
elementelor
în formaîn de
T sau de
dublu Tseîndistribuie
secţiuni
Momentul
de torsiune,
care acţionează
secţiunea
examinată
h f  b ; c) pentru h f  b ; hf  h f ;
dreptunghiulare:
a) pentru
pentru
fiecare dreptunghi,
se hcalculează
cu relaţia:
f  b ; b) pentru
d) pentru h f  b ; hf  h f .
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Tsi  T

bi3  hi
,
bi3 hi

(195)

în care, Tsi - momentul de torsiune de calcul care revine la dreptunghiul .
Fiecare dreptunghi i se consideră ca о secţiune spaţială separată, la care
acţionează momentul de torsiune Tsi .
Dacă unul din dreptunghiurile obţinute are о valoare b13 h cu mult mai mare decât
celelalte dreptunghiuri, atunci se admite ca momentul total de torsiune T să fie
preluat numai de către dreptunghiul principal (de exemplu b x h din Figura 35a).
5.4.4

Metoda generală de calcul a secţiunilor spaţiale

5.4.4.1 În mod curent, elementele din beton armat solicitate la torsiune sunt
solicitate şi la momente încovoietoare şi la forţe tăietoare, în care zonele
comprimate sunt amplasate conform Figurii 34.
5.4.4.2 Determinarea rezistenţei secţiunilor spaţiale se efectuează pe toate trei
scheme (a se vedea Figura 34). Pentru fiecare schemă, calculul secţiunii spaţiale
se efectuează cu relaţia:
T  Rs1 Asi

1   wi   i 2i

 qi i  X

( hoi  0,5 xi ) ,

(196)

Înălţimea zonei comprimate xi se calculează cu relaţia:
Rs1  Asi  Rsc  Asi  Rc1  bi  xi ,

(197)

în care, Asi , Asi - aria secţiunii transversale a armăturii longitudinale din zona
întinsă şi, respectiv, din zona comprimată pentru secţiunea examinată;
bi , hi - dimensiunile marginilor elementului paralel cu axa neutră şi, respectiv,

perpendicular pe aceasta.
i 

bi
,
2 hi  bi

i  Ci / bi ,

(198)
(199)

în care, Ci - lungimea proiecţiei liniei care mărgineşte zona comprimată faţă de
axa longitudinală a elementului; calculul se efectuează pentru valoarea Ci cea
mai periculoasă, determinată prin aproximări consecutive, şi care se adoptă de
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maxim valoarea (2hi+bi) şi de maxim lungimea sectorului elementului la care
eforturile (M, T şi V) considerate în calcul nu-şi schimbă semnul.
Valorile Xi şi φqi, conform relaţiei (196), care caracterizează raportul dintre
eforturile M, T şi V sunt egale cu:
a) X=0; φq=1 - dacă momentul de încovoiere lipseşte;
b) X  M / T ;  q  1 - pentru schema 1 de calcul;
c) X  0 ;   1

Vh
- pentru schema 2 de calcul;
2T

d) X  MT ;  q  1 - pentru schema 3 de calcul.
Valorile momentului de torsiune T, momentului încovoietor M şi forţei tăietoare
V se adoptă pentru secţiunea normală la axa longitudinală a elementului care
trece prin centrul de greutate al zonei comprimate a secţiunii spaţiale.
Valoarea coeficientului φwi, care caracterizează raportul dintre armătura
transversală şi cea longitudinală, se calculează cu relaţia:
 wi 

Rsw Aswi  bi
,
Rs1  Asi  S i

(200)

în care, Aswi - aria secţiunii unui singur etrier, amplasat la marginea elementului,
care pentru schema examinată este întinsă;
Si - distanţa între etriere.
Valoarea coeficientului φwi trebuie să fie de minim:
 w,min 

0,5
,
1  0,5 M /( wi M u )

(201)

şi de maxim:
 w,max  1,5(1  M / M u ) ,

(202)

în care, M - momentul încovoietor este egal cu zero pentru schema 2, iar pentru
schema 3 se adoptă cu semnul "minus";
Mu - momentul încovoietor maxim preluat de secţiunea normală a elementului.
Valorile φw,min şi φw,max caracterizează zona, la care armătura longitudinală şi cea
transversală, în procesul distrugerii elementului, vor atinge limita rezistenţei de
calcul.
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Dacă valoarea φwi, determinată conform relaţiei (200), este mai mică decât φw,min
(aria armăturii longitudinale se adoptă mai mare decât cea obţinută prin calcul şi
eforturile unitare în ea, în procesul distrugerii, nu ating valoarea Rs1), atunci
valorile (Rs1 As1) din relaţiile (196) şi (197) se înmulţesc cu φwi /φw,min.
5.4.5

Calculul elementelor din beton armat precomprimat

Calculul elementelor din beton armat precomprimat, armate cu armături
pretensionate şi nepretensionate la încovoiere cu torsiune, se efectuează conform
prevederilor de la 5.3, însă cu considerarea influenţei stării de tensiune a barelor
pretensionate.
Pentru acest caz relaţiile (196), (197) şi (200) au următoarea formă:
1   wi i 2i
T  ( Rs1 Aspi  Rs1 Asi )
( hoi  0,5 xi ) ,
 qi i  X i

(203)

  Rc1  bi  xi ,
Rs1 Aspi  Rs1 Asi  Rsc Asi   sc Aspi

(204)

 wi 

Rsw  Aswi  bi
,
( Rs1 Asi  Rs1 Aspi )S i

(205)

în care, Aspi, A′spi - aria secţiunii armăturii longitudinale pretensionate din zona
întinsă şi cea comprimată în secţiunea examinată,
σsc - efortul unitar în armătura pretensionată, amplasată în zona comprimată,
care se determină conform 5.1, capitolul 5.
5.5

Calculul la compresiune locală

5.5.1
Compresiunea locală la elementele din beton armat se produce sub
plăcile metalice de centrare în zonele de înnădire a stâlpilor, sub suporturile
grinzilor, fermelor şi sub ancorele elementelor precomprimate.
5.5.2
Calculul la compresiune locală pentru elementele fără armare în
spirală se efectuează cu relaţia:
N  Rc1,loc Aloc1 ,

(206)

în care, N - efortul longitudinal de compresiune de la încărcarea locală,
Aloc1 - aria suprafeţei efective de aplicare a încărcării locale,
ψ - coeficient care depinde de caracterul de distribuire a încărcării locale pe
suprafaţa de compresiune şi este egal cu:
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a) dacă încărcarea este uniform distribuită - 1,0;
b) dacă încărcarea nu este uniform distribuită sub suporturile grinzilor,
batardourilor, cosoroabelor:
- pentru beton obişnuit cu agregate fine şi beton uşor - 0,75;
- pentru beton celular - 0,50.
Rc1,loc - rezistenţa de calcul a betonului la compresiune locală se calculează cu
relaţia:
Rc1,loc  c Rc1 ,

(207)

în care c  1,0 ,
  1,0 pentru betoane de clasa C25,

  1,35 Rct1 / Rc1 pentru betoane de clasa mai mare sau cel puţin egală cu C25

 c  3 Aloc2 / Aloc1 , însă de maxim:

a) dacă încărcarea acţionează conform Figurii 36a, c, d, g, f pentru
betoane:
- obişnuite, cu agregate fine şi uşoare de clasa:
mai mare de C7,5 - 2,5;
C3,5; C5; C7,5
- 1,5.
- celulare şi uşoare de clasa mai mare sau cel puţin egală cu LC2,5 1,2;
b) dacă încărcarea acţionează conform Figurii 36 b), e), i), indiferent de
tipul şi clasa betoanelor - 1,0;
Rc1, Rct1 - se adoptă ca pentru elementele din beton (a se vedea capitolul 3);
Aloc2 - aria suprafeţei de strivire, se determină conform 5.5.3.
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I

I

Figura 36. Determinarea suprafeţei de calcul pentru elementele solicitate la
compresiune locală:
a) - pe întreaga lăţime a elementului; b) - pe marginea elementului şi pe întreagă
lăţime a lui; c), d) - sub suporturile grinzilor, cosoroabelor, batardourilor, e) - pe
marginea elementului, pe colţul lui; f) - pe о porţiune din lungimea şi lăţimea
elementului; i) - pe marginea pilastrului; g) - pe о secţiune compliexă; I - zona
minimă de armare cu plase pentru care armarea în spirală se consideră în calcul.
5.5.3
În aria de calcul Aloc2 se include sectorul care este simetric cu
suprafaţa de compresiune Aloc1 - (a se vedea Figura 36). În funcţie de schema de
acţiune a încărcării locale, aria de calcul Aloc2 se determină cu relaţiile:
schema a): Aloc2=a∙b,
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schema b), e), i): Aloc2=Aloc1,
schema c), d):

Aloc2=a∙b1,

schema f), g):

Aloc2=a∙(2c1+b1).

(208)

NOTĂ - Pentru încărcarea locală de la grinzi, cosoroabe, batardouri care sunt
solicitate la încovoiere, lungimea suportului pentru determinarea
valorilor Aloc1 şi Aloc2 trebuie să fie de maxim 200 mm.
5.5.4
Calculul elementelor din beton obişnuit armate în spirală cu plase
sudate (Figura 37) se efectuează cu relaţia:
N  Rc*1,loc Aloc1 ,

(209)

în care, Rc*1,loc - rezistenţa prismatică ideală (redusă) a betonului la compresiune
locală, care se calculează cu relaţia:
Rc*1,loc  Rc1 c   xy Rs, xy s ,

(210)

Rs,xy - rezistenţa de calcul a barelor din plase, MPa .
 xy 

n x Asx l x  n y Asy l y
Aef  S

,

(211)

ns, Asx, ly - numărul de bare, aria secţiunii armăturii şi lungimea barelor plasei
(determinate de la axele barelor de la margini) într-o direcţie,
ns, Asy, ly - numărul de bare, aria secţiunii armăturii şi lungimea barelor plasei
(determinate de la axele barelor de la margini) în direcţie opusă,
S - distanţa între plase,

 - coeficient de eficacitate al armăturii în spirală, care se calculează cu relaţia:



1
,
0,23  

în care,  

(212)
 xy Rs, xy
Rc1  10

,

în care, Rc1, Rs, xy , în MPa.

(213)
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Pentru elementele din beton cu agregate fine, valoarea coeficientului  trebuie
să fie de maxim 1,0.
Valoarea coeficientului φc se adoptă egal cu

3

Aloc2 / Aloc1 , însă de maxim 3,5.

Coeficientul ks consideră influenţa armării în spirală din zona de compresiune
locală şi se ia egal cu 1,0 pentru Figura 36b, e, i (φ3=1,0). Armarea în spirală se
consideră în calcul cu condiţia că plasele transversale se amplasează minim în
zona punctată din Figura 36.
Pentru Figura 36a, c, d, f, g coeficientul φs se calculează cu relaţia:
 s  4,5  3,5 Aloc1 / Aloc2 ,

(214)

în care, Aef - aria secţiunii sâmburelui de beton, mărginit de feţele interioare ale
plaselor de armare în spirală, pentru care trebuie să fie respectată condiţia:
Aloc1<Aef ≤Aloc2.

(215)

Adâncimea minimă de amplasare a plaselor de armare în spirală se calculează cu
relaţiile:
a) pentru Figura 36c+f,
 N

hd   d 
 Aloc1  ,
 Rc1


(216)

b) pentru Figura 36a, b, i, g,
 N

hd   d 
 Aloc1  ,
 Rc1


(217)

în care, valoarea coeficientului φα se ia egală cu:
a) pentru Figura 36a, f, g - φα =0,5,
b) pentru Figura 36c, d

- φα =0,75,

c) pentru Figura 36b, e, i - φα =0,1.
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Figura 37. Schema de armare în spirală
Numărul de plase trebuie să fie minim egal cu doi. Aria secţiunii barelor din
plase pe o unitate de lungime într-o direcţie şi în alta nu trebuie să devieze de
maxim 1,5 ori. În afară de aceasta, trebuie să se respecte toate condiţiile de la
8.6.3. Dacă în una din direcţii dimensiunea celulelor plasei depăşeşte 100 mm
sau este egală cu 1/4 din latura mai mică a secţiunii, atunci barele plasei din
această direcţie nu se iau în considerare la determinarea coeficientului μxy.
La prezenţa armăturii longitudinale, plasele plane trebuie amplasate până la
nivelul în care eforturile pot fi preluate integral de către armătura longitudinală
şi betonului din secţiune.
5.6

Calculul la străpungere şi la rupere

5.6.1

Calculul la străpungere

5.6.1.1 Calculul la străpungere al elementelor sub forma de placi, solicitate la
încărcări uniform distribuite pe о suprafaţă limitată, se efectuează cu relaţia:
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F    Rct1  U m  ho ,

(218)

în care, F - forţa de străpungere,
α - coeficient care se adoptă în funcţie de tipul betoanelor:
- pentru cele obişnuite
- cu agregate fine
- pentru cele uşoare

1,00;
0,85;
0,80.

Um - media aritmetică a perimetrului feţei superioare şi al celei inferioare ale
trunchiului de piramidă, care se formează la străpungere în limitele înălţimii
utile a secţiunii.
La verificarea valorilor Um şi F se presupune că străpungerea se produce pe faţa
laterală a trunchiului de piramidă, mai mica decât baza, care serveşte ca
suprafaţă pentru acţiunea forţei de străpungere, iar feţele laterale sunt înclinate
sub un unghi de 45° faţă de axa orizontală (Figura 38a).
Forţa de străpungere este egală cu valoarea forţei din secţiunea trunchiului de
piramidă de lângă partea superioară, din care se scad încărcările aplicate la baza
mare a trunchiului de piramidă (se consideră pe planul de amplasare a armăturii
întinse).
Dacă schema de rezemare este în aşa mod că străpungerea se produce pe
suprafaţa piramidei cu unghiul de înclinare a feţelor laterale mai mare de 45° (de
exemplu, radierele piloţilor, Figura 38b), atunci partea dreaptă a relaţiei (218) se
determină pentru piramida de străpungere reală înmulţind cu raportul între ho şi
C (în care, C - lungimea proiecţiei orizontale a feţei laterale a piramidei de
străpungere). Valoarea capacităţii portante nu trebuie să fie mai mare decât
pentru piramida de străpungere pentru valoarea .

Figura 38. Scheme pentru calculul elementelor din beton armat la străpungere.
a) - feţele laterale ale trunchiului de piramidă sunt înclinate sub un unghi de 45°,
b) - feţele laterale ale trunchiului de piramidă sunt înclinate sub un unghi mai
mare de 45°.
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5.6.1.2 Dacă în limitele trunchiului de piramidă de străpungere se amplasează
etriere normale la planul plăcii, atunci calculul se efectuează cu relaţia:
F  Fc  0,8Fsw  2 Fc ,

(219)

Forţa F se adoptă egală cu valoarea din partea dreaptă a relaţiei (218), iar Fsw se
calculează cu formula:
Fsw   Rsw Asw ,

(220)

în care, Asw - aria secţiunii unui etrier care întretaie faţa laterală a piramidei de
străpungere;
Rsw - nu trebuie să depăşească valoarea care corespunde armăturii de clasa
PSt235 (A-I).
La considerarea armăturii transversale, valoarea Fsw trebuie să fie minim egală
cu 0,5Fc.
Dacă etrierele se amplasează pe un sector limitat, în apropierea punctului de
aplicare a forţei concentrate, atunci trunchiul de piramidă cu baza superioară se
calculează suplimentar la străpungere, conform relaţiei (218).
Armătura transversală trebuie să respecte următoarele condiţii:
- pasul barelor transversale trebuie să fie de maxim 1/3 h şi de maxim
200 mm;
- lăţimea sectorului de amplasare a barelor transversale trebuie să fie
minim egal cu 1,5 h (în care, h – grosimea plăcii).
5.6.1.3 Dacă forţa se aplică asimetric, calculul la străpungere se efectuează pe
secţiunea verticală convenţională, situată în jurul suprafeţei de suport, la o
distanţă de aceasta de cel puţin egală cu h0/2 (Figura 39a), în limitele înălţimii
utile a plăcii h0.
Dacă suprafaţa de suport se amplasează în apropierea marginii libere a plăcii,
atunci o parte din conturul secţiunii verticale se înlocuieşte prin linii
perpendiculare pe marginea liberă (Figura 39b) şi conturul obţinut (faţă de
evidenţa părţii libere) corespunde rezistenţei la străpungere minime decât
conturul închis.
Calculul la străpungere se efectuează cu relaţia:
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F 

Rct1  Aa
,
1  e / r

(221)

în care, Aα - aria secţiunii verticale,

e - excentricitatea forţei de străpungere F în raport cu centrul de greutate al
secţiunii verticale,
ra - distanţa de la sâmburele secţiunii verticale până la centrul de greutate
(ra=Wa/Aa),
Wa - momentul de rezistenţă al secţiunii verticale în planul excentricităţii ea
verificat ca pentru un material elastic.
5.6.1.4 Dacă suprafaţa de suport este de formă dreptunghiulară valorile Aα şi
ra se calculează cu relaţiile:
a) pentru secţiunea verticală cu contur închis (Figura 39a):
Aa =2ho(a+b+2ho) ,

(222)

Figura 39. Schemele de amplasare a secţiunii verticale convenţionale la calculul
plăcii la străpungere pentru secţiunea cu contur: a) - închis; b) - deschis, amplasat
în apropierea marginii libere a plăcii; с) - deschis, pentru marginile libere
simetrice ale plăcii; 1 - secţiunea verticală; 2 - centrul de greutate al secţiunii
verticale; 3 - suprafaţa de suport.
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r 

a  ho
 a  ho

 b  ho  ,

2( a  b  2 ho )  3


(223)

în care, a şi b - dimensiunile suprafeţei de suport în planul excentricităţii ea şi în
raport cu acest plan;
b) pentru secţiunea verticală cu contur deschis şi cu marginile libere
simetrice ale plăcii (Figura 39b):
A  2ho 2c  b,

(224)

r  a  ho  / 2 ,

(225)

în care, c - distanţa de la marginea liberă a plăcii până la suprafaţa de suport;
c) pentru secţiunea verticală cu contur deschis amplasată în apropierea
marginii libere a plăcii (Figura 39b):
A  2c  b  ho   aho ,

(226)

în direcţia axei X
a  ho

r  a  ho  c  b  0,5ho 
6


 ho
,

 A

(227)

în direcţia axei Y
r

2

c  b  0,5ho  c  b  1,5ho  2 a ho
,

3c  b  1,5ho  a A

secţiunii verticale se
c  b  0,5ho c  b  1,5ho  a / A , de la marginea liberă.

Centrul

de

greutate

al

(228)
află

la

distanţa:

Dacă placa se reazemă pe о bază continuă, atunci forţa de străpungere F şi
momentul M=Fea, care acţionează pe această suprafaţă de suport se înmulţeşte
cu (1-Ap/Af) - pentru F şi cu (1-Wp/Wf) - pentru M,
în care, Ap, Wp - aria bazei inferioare a trunchiului de piramidă de străpungere şi,
respectiv, momentul de rezistenţă al acestei baze în planul excentricităţii ea,
Af, Wf - aria tălpii plăcii ce se află în contact cu terenul de fundare şi momentul
de rezistenţă al acestei suprafeţe în acelaşi plan.
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5.6.1.5 Dacă în limitele trunchiului piramidei de străpungere se amplasează
armătura transversală, atunci valoarea Rct1 din relaţia (221) se înmulţeşte la
raportul dintre qwd şi ho, însă de maxim 1,5 ori (în care, qwd - efortul în etriere pe
о unitate de lungime a conturului secţiunii verticale de calcul). Dacă etrierele se
distribuie uniform în jurul suprafeţei de suport:
q wd   Rsw Asw / U v ,

(229)

în care, Uν - perimetrul conturului secţiunii verticale,
Asw - aria secţiunii armăturii transversale.
5.6.2

Calculul la rupere

5.6.2.1 Calculul elementelor din beton armat cu încărcări suspendate de grinzi
sau aplicate pe feţele lor laterale şi pentru console care susţin grinzi (Figura 40)
se efectuează cu relaţia:
 h
F 1  s
 ho


  Rsw Asw ,


(230)

în care, F - forţa de rupere,
hs - distanţa de la nivelul de aplicare a forţei de rupere până la centrul de greutate
al secţiunii armăturii longitudinale. Dacă forţa de rupere acţionează pe grinzi
unite monolit sau pe console, se consideră că sarcina acţionează la nivelul
centrului de greutate al zonei comprimate a elementului;

R

sw

Asw - suma eforturilor transversale preluate de către etriere, care se

amplasează suplimentar mai multe decât se cere din calculul secţiunii înclinate,
conform 5.2. Aceste etriere se amplasează pe lungimea zonei de rupere (a) care
se calculează cu relaţia:
a  2hs  b ,

în care, b - lăţimea suprafeţei de transmitere a forţei de rupere F.

(231)
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Figura 40. Scheme pentru verificarea lungimii zonei de rupere
a) la racordarea grinzilor; b) la racordarea consolelor; 1 – centrul de greutate al
zonei comprimate în secţiunea de racordare a elementului
5.7

Calculul la stabilitate

5.7.1

Principii generale

La calcul după schemă deformabilă se ia în considerare influenţa deformaţiilor
asupra valorii eforturilor (efectul de ordinul doi).
Calculul eforturilor pentru elementele static nedeterminate, precum şi pentru
elementele din beton armat static determinate după o schemă deformabilă, de
regulă, trebuie efectuat cu considerarea deformaţiilor neelastice ale betonului şi
ale armăturii şi a prezenţei fisurilor în beton.
Carcasele pot fi cu noduri “mobile” sau “imobile”. Nodurile “imobile” se obţin
prin introducerea pereţilor sau legăturilor rigide. Cadrele se calculează ca
carcase cu noduri “imobile”:
pentru n ≤ 3:
htot Fv / Ec I c   0,2  0,1 n ,

(232)
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pentru n ≥ 4:
htot Fv / Ec I c   0,2  0,1 n ,

(233)

în care, n - numărul de etaje,
htot - înălţimea totală a elementului de la partea superioară a fundaţiei sau de la
nivelul grundului nedeformabil,
EcIc - suma rigidităţilor la încovoiere ale legăturilor verticale fără fisuri în
direcţia examinată.
Fν - suma totală a forţelor verticale în perioada de exploatare a elementului
examinat.
Verificarea la stabilitate şi la lungimea de flambaj

5.7.2

Pentru stâlpi separaţi cu secţiunea constantă, flexibilitatea se calculează cu
relaţia:
  lo / i ,

(234)

în care, lo - lungimea de flambaj, se determină din presupunerea că materialul
elementului examinat este elastic liniar,
i - raza de inerţie a secţiunii betonului:
i  I c / Ac ,

(235)

în care, Ic,Ac - momentul de inerţie şi aria secţiunii elementului examinat.
Pentru elementele care se utilizează frecvent se adoptă ca lo să fie egală cu:
a) pentru stâlpii clădirilor etajate cu numărul de deschideri minim egal cu
doi şi în care înnădirile între grinzi, stâlpi şi plăci sunt rigide:
- H - pentru prefabricate;
- 0,7 H – pentru monolite,
în care, H - înălţimea etajului (distanţa dintre centrele nodurilor);
b) pentru stâlpii clădirilor cu un singur etaj, la care elementele de planşeu
au reazeme articulate şi rigide în planul său (în stare să transmită
eforturi orizontale), precum şi pentru estacade, lungimea de flambaj se
determină din Tabelul 27;
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c) pentru ferme şi arce se determină din Tabelul 28;
5.7.3

Limitele de calcul la stabilitate

Calculul la stabilitate se efectuează pentru elementele cu flexibilitatea λ ≥ 25
(calculul după o schemă deformabilă).
În calcul la stabilitate al stâlpilor separaţi cu λ< 25, influenţa deplasărilor asupra
eforturilor nu poate fi considerată.
Pentru toate cazurile, elementele solicitate la compresiune excentrică trebuie să
prezinte flexibilitate în orice direcţie, de regulă, de maxim:
a) pentru elementele din beton armat, fabricate din beton obişnuit, cu
agregate fine şi beton uşor - 200;
b) pentru stâlpii ce fac parte din elementele clădirilor - 200;
c) pentru elementele din beton, fabricate din beton obişnuit, cu agregate
fine, beton poros şi uşor - 90;
d) pentru elementele din beton şi beton armat, fabricate din beton celular 70.
Tabelul 27
Lungimea de flambaj l0 pentru
stâlpii clădirilor cu un singur etaj la
Elementele şi condiţiile de rezemare
calculul în planul:
Cadrului
Perpendicular pe cadrul
transversal
transversal sau paralel
sau
cu axa estacadei
perpendicând
când
cular pe
sunt
lipsesc
axa
legături în planul lonestacadei
gitudinal al stâlpilor
Pentru Cu
La
Partea de Pentru grinzi de 1,5 H1
0,8 H1
1,2 H1
conpod
conside- sub calea rulare simplu
strucţii rulant
rarea
de rulare
rezemate
specisarcinii
Pentru grinzi de
1,2 H1
0,8 H1
0,8 H1
ale
macaralei
rulare continue
Partea de Pentru grinzi de
2,0 H2
1,5 H2
2,0 H2
deasupra
rulare simplu
căii de
rezemate
rulare
Pentru grinzi de
2,0 H2
1,5 H2
1,5 H2
rulare continue

NCM F.02.02-2006 pag.96

Tabelul 27 (continuare)

Elementele şi condiţiile de rezemare

Fără
considerarea
sarcinii
macaralei

Partea
Pentru clădiri
de sub
cu o singură
calea de
deschidere
rulare Cu două sau mai
multe deschideri
Partea Pentru grinzi de
de
rulare simplu
deasupra
rezemate
căii de Pentru grinzi de
rulare rulare continue
Fără
Stâlpi cu Partea
Pentru clădiri
pod
secţiunea de jos a
cu o singură
Pentru rulant variabilă stâlpului
deschidere
conPartea de sus a stâlpului
strucţii
Pentru stâlpi cu secţiunea
Pentru clădiri
constantă
cu o singură
deschidere
Cu două sau mai
multe deschideri
Pentru
Pentru grinzi de rulare
Simplu
estarezemate
cade
Continue
Pentru Când deschiderile
Articulate
conconstrucţiei au
Rigide
ducte
reazeme

Lungimea de flambaj l0 pentru
stâlpii clădirilor cu un singur etaj la
calculul în planul:
Cadrului
Perpendicular pe cadrul
transversal
transversal sau paralel
sau
cu axa estacadei
perpendicând
când
cular pe
sunt
lipsesc
axa
legături în planul lonestacadei
gitudinal al stâlpilor
1,5 H
0,8 H1
1,2 H

1,2 H

0,8 H1

1,2 H

2,5 H2

1,5 H2

2,0 H2

2,0 H2

1,5 H2

1,5 H2

1,5 H

0,8 H

1,2 H

1,2 H
2,5 H 2
1,5 H

0,8 H
2,0 H 2
0,8 H

1,2 H
2,5 H 2
1,2 H

1,2 H

0,8 H

1,2 H

2,0 H 1

0,8 H 1

1,5 H 1

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

0,8 H 1
H
0,7 H

H1
2,0 H
1,5 H

NOTE:
1. H - înălţimea totală a stâlpului, calculată de la partea superioară a
fundaţiei până la partea inferioară a elementelor de planşeu sau a
grinzilor de legătură.
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H1 - înălţimea porţiunii de stâlp de sub podul rulant, calculată de la
partea superioară a fundaţiei până la partea inferioară a grinzii căii
de rulare.
H2 - înălţimea porţiunii de stâlp de deasupra podului rulant,
calculată de la partea inferioară a grinzii căii de rulare până la
partea inferioară a elementelor de planşeu sau a grinzilor de
legătură;
2. La prezenţa legăturilor până la partea superioară a stâlpilor în
clădirile cu poduri rulante, lungimea de flambaj a stâlpilor în partea
de deasupra căii de rulare, în planul axei longitudinale a stâlpilor,
se adoptă egală cu H2.
Tabelul 28
Nr.
crt.
1.

2.

Denumirea elementelor
Elementul fermei
a) talpa superioară a fermei la calculul:
- în planul fermei:
pentru eo  1 / 8h1
pentru eo  1 / 8h1
- din planul fermei:
pentru zona de sub luminator (cu lăţimea
luminatorului  12 m)
pentru alte cazuri
b) diagonalele şi montanţii fermelor:
- în planul fermei
- din planul fermei:
pentru b1 / b2  1,5
pentru b1 / b2  1,5
Arce
a) la calculul în planul arcei:
cu trei articulaţii
cu articulaţie dublă
arce încastrate
b) la calculul din planul arcei:

Lungimea de flambaj pentru
ferme şi arce

0,9 l
0,8 l

0,8 l
0,9 l
0,8 l
0,9 l
0,8 l

0,580 l
0,540 l
0,365 l
L

NOTĂ: l - lungimea elementului între centrele de contact ale nodurilor, iar la
calculul tălpii superioare a fermei în planul ei - distanţa între noduri;
L - lungimea arcei măsurată de-a lungul arcei sale; la calculul din
planul elementului - lungimea arcei între punctele de fixare;
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h1 - înălţimea secţiunii tălpii superioare;
b1, b2 - lăţimea secţiunii tălpii superioare şi a diagonalei (montantului)
fermei.
5.7.4

Excentricitatea adiţională

Pentru a considera devierea dimensiunilor geometrice şi pentru a majora
fiabilitatea, la calculul în direcţia nefavorabilă a flambajului suplimentar la
excentricitatea rezultantei forţelor exterioare, trebuie luată în considerare
excentricitatea adiţională ea.
Excentricitatea adiţională ea se adoptă maximă din următoarele valori:
ea1 

5.7.5

1
1
; ea3  20mm .
h ; ea 2 
30
300

(236)

Principii generale pentru calculul la stabilitate

Calculul la pierderea stabilităţii constă în a arăta că pentru combinaţiile
nefavorabile ale sarcinilor de calcul trebuie să se păstreze starea de echilibru
între eforturile exterioare şi cele interioare.
Flexibilitatea elementelor se determină luând în considerare următoarele
consecinţe:
- se ia în considerare influenţa deplasărilor asupra echilibrului sistemului;
- rigiditatea reală (EI, EA, GA etc.), care corespunde stării de tensiune
considerate şi proprietăţilor plastice ale materialelor, trebuie să
corespundă rigidităţii adoptată în calcul;
- influenţa deformaţiilor se determină prin considerarea proprietăţilor
fizico-mecanice ale oţelului şi ale betonului, inclusiv a fluajului lui,
neglijând influenţa betonului între fisurile din zona întinsă.
5.7.6

Calculul stâlpilor separaţi la stabilitate

Calculul stâlpilor separaţi la stabilitate se efectuează cu relaţia (149). Valoarea
rigidităţii (EI) se determină cu considerarea următoarelor particularităţi ale
betonului armat: prezenţa armăturii, proprietăţile neelastice ale betonului din
zona comprimată, prezenţa fisurilor în zona întinsă, influenţa acţiunii
încărcărilor de lungă durată asupra rigidităţii elementului în starea lui de limită.
5.7.7

Excentricitatea care se ia în calcul la stabilitate al stâlpilor
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5.7.7.1 Excentricităţi egale la capetele stâlpilor. Pentru stâlpi solicitaţi cu
sarcini longitudinale, care acţionează cu excentricităţi egale şi de acelaşi semn,
excentricitatea totală luată în calcul se efectuează cu relaţia:
etot  e1  e2  eo  ea  e2 ,

(237)

în care, e1 - excentricitatea pentru sistemul nedeformabil, egală cu e1=eo+ea,
e2 - excentricitatea apărută datorită dezvoltării deformaţiilor,
e M /N,

(238)

în care, M, N - momentul de încovoiere şi, respectiv, forţa longitudinală la
examinarea sistemului nedeformabil,
ea - excentricitatea adiţională, se calculează cu relaţia (236).
Valoarea excentricităţii e2 se determină cu relaţia:
l o2 1
e2   ,
10 r

(239)

în care, l0 - lungimea de flambaj a elementului;
1/r - curbura determinată pentru starea critică a elementului, se determină
conform condiţiilor din capitolul 6.
5.7.7.2 Excentricităţi diferite la capetele stâlpilor. Pentru stâlpi cu secţiunea
constantă (betonul şi armătura) solicitaţi la momente, a căror valoare variază
liniar pe lungimea elementului (fără considerarea deplasărilor) cu excentricităţi
diferite la capetele stâlpilor, după valoare şi semn, în relaţia (237) trebuie luată
în considerare excentricitatea echivalentă eo, egală cu valoarea maximă, din
următoarele relaţii:
eo  0,6eo2  0,4eo1 ,

(240)

eo  0,4eo2 ,

(241)

în care, eo1 şi eo2 - excentricităţile de la capetele stâlpului, se determină fără
considerarea deplasărilor, cu relaţia (238): valoarea eo2 este pozitivă şi mai mare
decât eo1 în valoare absolută.
NOTĂ - Dacă excentricităţile eo1 şi eo2 sunt diferite după semn (pentru eo1 cu
semnul “minus”), atunci în relaţia (240), în loc de semnul “plus” se
scrie “minus”.
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5.8

Calculul la durabilitate

5.8.1

Principii generale

5.8.1.1 Distrugerea betonului şi a oţelului solicitate la încărcări repetate se
produce la eforturi unitare mai mici decât eforturile care apar la solicitări statice
de scurtă durată.
Distrugerea elementelor solicitate la încărcări repetate se produce la eforturi
unitare care corespund rezistenţei la oboseală - durabilităţii la oboseală. Limita
durabilităţii betonului depinde de numărul ciclurilor de încărcare şi descărcare,
de amplitudinea de deviere a eforturilor unitare, limita durabilităţii armăturii la
întindere, clasa armăturii, profilul barelor, aderenţa armăturii la beton etc.
5.8.1.2 Calculul elementelor din beton armat la durabilitate se efectuează prin
compararea eforturilor unitare din beton şi armătură cu rezistenţele
corespunzătoare de calcul, multiplicate cu coeficientul de condiţii de lucru γc1 şi
γs1, care se determină din Tabelele 2 şi 12, iar pentru armătura cu cordoane de
sudură - la coeficientul γs2 (a se vedea Tabelul 13).
5.8.1.3

La baza metodei de calcul la durabilitate stau următoarele premise:

a) eforturile unitare pentru beton şi armatură se determină ca pentru
corpuri elastice (în secţiuni ideale) solicitate la forţe exterioare şi la
efortul de precomprimare a betonului P. Deformaţiile neelastice din zona
comprimată a betonului consideră micşorarea modulului elastic al
betonului. Coeficientul ideal al armăturii  s* se determină din Tabelul 29;
b) eforturile unitare maxime pentru armătură şi beton nu trebuie să
depăşească valorile rezistenţelor de calcul, determinate după limita
durabilităţii acestor materiale;
c) rezistenţa de calcul se stabileşte în funcţie de regimul forţelor
caracterizate prin coeficientul de asimetrie al ciclurilor şi prin tipul de
material;
d) dacă condiţia σct ≤ Rct1 nu se respectă, atunci aria ideală a secţiunii se
determină fără considerarea zonei întinse a betonului (în care, σct efortul unitar maxim de întindere a betonului în secţiunea normală).

NCM F.02.02-2006 pag.101

Tabelul 29. Valoarea coeficientului ideal  s*
Tipul de
beton
Obişnuit
Uşor

C15
25
50

C20
22,5
42

Clasa de beton
C25
C30
20
15
36
30,5

C35
12,5
28,5

≥C40
10
26,5

5.8.2

Durabilitatea secţiunilor

5.8.2.1

Calculul secţiunilor normale la durabilitate se efectuează cu relaţia:

a) pentru betonul comprimat:
 c,max  Rc1 ,

(242)

în care, σc,max - efortul unitar maxim în beton din zona comprimată în secţiunea
normală,
Rc1 - rezistenţa de calcul a betonului la compresiune se determină din Tabelul 5
şi se înmulţeşte cu coeficientul de condiţii de lucru γc1 (a se vedea Tabelul 2);
b) pentru armătura întinsă:
 s,max  Rc1 ,

(243)

în care, σs,max - efortul unitar maxim în armătura întinsă, în secţiunea normală,
Rc1 - rezistenţa de calcul a armăturii la întindere se calculează cu relaţia (12), cu
considerarea coeficientului de condiţii de lucru la sarcini repetate γs1 (a se vedea
Tabelul 12), iar pentru armătura cu cordoane de sudare – la γs2 (a se vedea
Tabelul 13).
În zona comprimată a betonului solicitat la încărcări repetate nu se admite
apariţia eforturilor unitare de întindere. Armătura comprimată nu se calculează
la durabilitate.
5.8.2.2 În calculul la durabilitate al secţiunilor normale, secţiunile ideale se
adoptă în modul următor:
a) dacă în secţiune nu apar fisuri normale (σct ≤ Rct1), atunci secţiunea ideală
include secţiunea totală a betonului şi aria secţiunii totale a armăturii
longitudinale înmulţită cu coeficientul  s* , (a se vedea Tabelul 29).
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b) dacă în secţiune apar fisuri normale, atunci secţiunea ideală include doar
aria zonei comprimate a betonului şi aria secţiunii totale a armăturii
longitudinale înmulţită cu coeficientul  s* (a se vedea Tabelul 29).
5.8.3
Durabilitatea secţiunilor înclinate faţă de axa longitudinală a
elementului
5.8.3.1 Calculul secţiunilor înclinate faţă de axa longitudinală a elementului
se efectuează cu condiţia că rezultanta eforturilor unitare principale de întindere,
care acţionează la nivelul centrului de greutate al secţiunii ideale, pe lungimea
elementului, trebuie să fie preluate integral de către armătura transversală în care
eforturile unitare trebuie să fie egale cu rezistenţa Rsw înmulţită cu coeficienţii de
condiţii de lucru γs1 şi γs2 (a se vedea Tabelele 12 şi 13).
Dacă lipsesc bare îndoite, atunci calculul la durabilitate al secţiunilor înclinate se
efectuează cu relaţia:
 mt  Rsw Asw /( b  s ) ,

(244)

în care, σmt - efortul unitar principal la întindere, la nivelul centrului de greutate
al secţiunii ideale;
Rsw - rezistenţa de calcul a armăturii transversale cu considerarea coeficienţilor
de condiţii de lucru γs1 şi γs2 (a se vedea Tabelele 12 şi 13),
Asw - aria barelor transversale în secţiunea elementului,

b - lăţimea secţiunii dreptunghiulare; lăţimea inimii elementelor cu secţiunea în
formă de T şi de dublu T,
s - distanţa între etriere, determinată pe lungimea elementului.
Calculul se efectuează pentru fiecare zonă cu aceeaşi densitate a armăturii
transversale.
5.8.3.2 Pentru elementele la care nu se prevede armătura transversală calculul
la durabilitate în secţiuni înclinate se efectuează cu relaţia:
 mt   c4  Rct1 ,

(245)

în care, γc4 - coeficient de condiţii de lucru ale betonului, care se calculează cu
relaţia:
 c4 

1   mc / Rc1
,
0,2    C

(246)
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însă de maxim 1,0.
în care,  mc - efortul unitar principal la compresiune, la nivelul centrului de
greutate al secţiunii ideale,
Rc1, Rct1 - rezistenţa de calcul a betonului la compresiune şi întindere, înmulţite
cu coeficientul γc1 (a se vedea Tabelul 2),
α - coeficient, se ia egal cu:
0,01- pentru betoane obişnuite;
0,02 - pentru betoane cu agregate fine, betoane uşoare şi poroase,
C - clasa de beton la compresiune, MPa.
Valoarea α · C trebuie să fie minim egală cu 0,3.
5.8.4
lucru

Coeficientul de asimetrie al ciclului. Coeficientul de condiţii de

5.8.4.1 La încărcări repetate coeficientul de condiţii de lucru γc1 ia în
considerare reducerea capacităţii portante a betonului la oboseală. Coeficientul
γc1 se determină în funcţie de coeficientul de asimetrie al ciclului ρfr:
 fr   c,min /  c,max ,

(247)

în care, σc,min şi σc,max – eforturile unitare minime şi maxime pentru beton, care se
adoptă cu semnele lor algebrice; la utilizarea relaţiei (242), eforturile unitare de
compresiune se adoptă cu semnul “plus”, iar la utilizarea relaţiei (245) eforturile
unitare de întindere se adoptă cu semnul “minus”.
Pentru ρfr ≥ 0 coeficientul γc1 se determină din Tabelul 2.
Dacă la determinarea rezistenţei de calcul a betonului Rct1, eforturile unitare de
întindere se schimbă în eforturi unitare de compresiune, atunci ca valoare a lui
σc,min, se adoptă eforturile unitare de compresiune. În acest caz coeficientul γc1
pentru betoane cu umiditate naturală, pentru 0   fr  5 , se calculează cu relaţia:
 c1  0,7  0,06  fr ,

(248)

Pentru γc1=1 se admite de a nu efectua calculul la durabilitate a betonului
comprimat.
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5.8.4.2 În calcul la apariţia fisurilor înclinate coeficientul γc1 se determină în
funcţie de coeficientul de asimetrie:
 fr   mc,min /  mc,max , ( pentruRc1 ) ,

 fr   mt ,min /  mt ,max , ( pentruRct1 ) ,

(249)

în care, σmc,min, σmc,max; σmt,min, σmt,max - efortul unitar principal de compresiune şi,
respectiv, de întindere minim şi maxim ale betonului.
5.8.4.3 Pentru elementele încovoiate neprecomprimate relaţiile (247) şi (249)
iau următoarea formă:
 fr  M min / M max ,

(250)

 fr  Vmin /Vmax .

(251)

5.8.4.4 Dacă numărul de cicluri de încărcare-descărcare este mai mare de
2x106, atunci coeficientul de condiţii de lucru γc1 trebuie să fie micşorat cu 0,03
(K-6).
5.8.4.5 Coeficienţii de condiţii de lucru ai armăturii γs1 şi γs2 utilizaţi în
calculul la durabilitate, care consideră reducerea capacităţii portante a armăturii
la oboseală, se determină din Tabelele 12 şi 13, în funcţie de coeficientul de
asimetrie al ciclului:
a) în calculul la durabilitate al secţiunilor normale faţă de axa longitudinală a elementului, coeficientul de asimetrie al ciclului se ia egal cu:
 fr   s,min /  s,max ,

(252)

în care, σs,min şi σs,max - efortul unitar minim în armătura întinsă, se adoptă cu
semnul lui, eforturile unitare de întindere se adoptă cu semnul “plus”);
b) în calculul la durabilitate al secţiunilor înclinate faţă de axa
longitudinală a elementului, coeficientul de asimetrie al ciclului se
calculează cu relaţia:
 fr   mt ,min /  mt ,max ,

(253)

în care, σt,min, σt,max - efortul unitar principal de compresiune şi, respectiv, de
întindere minim şi maxim ale betonului.
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6
CALCULUL ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT ŞI
PRECOMPRIMAT LA STĂRI LIMITĂ DE SERVICIU
6.1
Calcul elementelor din beton armat şi precomprimat la fisurare.
Principii generale referitoare la fisurarea elementelor din beton armat şi
beton precomprimat
6.1.1
Verificarea la fisurabilitate (starea limită de fisurare) are drept scop
asigurarea longevităţii elementelor respective.
6.1.2
Din punct de vedere al condiţiilor de exploatare şi verificare la
fisurare a elementelor din beton armat şi beton precomprimat sunt prevăzute trei
clase (categorii):
a) clasa I - fisuri nu se admit până la rupere;
b) clasa II - se admit fisuri de scurtă durată Wcrc,1 cu deschideri limitate,
dar care trebuie să fie închise (lipsesc) la încărcări de lunga durată;
c) clasa III - se admit fisuri de scurtă - Wcrc,1 şi lungă - Wcrc,2 durată cu
deschidere limitată.
NOTE
1. Fisurile de scurtă durată Wcrc,1 se consideră cele provocate de
acţiunea concomitentă a încărcărilor permanente şi temporare de
lungă şi scurtă durata;
2. Fisurile de lungă durată Wcrc,2 se consideră cele provocate de
acţiunea de lungă durata cu încărcări permanente şi temporare de
lungă durată, adică de acţiunea încărcărilor cvasipermanente.
Încadrarea în clase şi condiţiile pentru verificarea secţiunilor normale şi înclinate
faţă de axa elementelor la rezistenţa la fisurare (la fisurabilitate) conform
Tabelului 30.
6.1.3
Încadrarea în clase poate fi diferită pentru elemente diferite ale unuia
şi aceluiaşi element, pentru diferite secţiuni ale aceluiaşi element şi pentru fibre
extreme ale uneia şi aceleiaşi secţiuni în funcţie de modul de alcătuire, precum şi
de grupările de încărcări şi de condiţiile de exploatare ale acestora.
6.1.4
Pentru medii agresive de exploatare trebuie prevăzute măsuri speciale
de protecţie a betonului şi a armăturii, a căror prescriere şi executare este
obligatorie.
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Tabelul 30
Clasa la
fisurare
I

II

III

Condiţii de
Încărcări
serviciu
de
(exploatare)
verificare
Elemente din beton
Impermeabilitate şi Încărcări
precomprimat cu orice tip etanşeitate
de calcul la
de armătură
rezistenţă
Elemente din beton pre- Medii cu agresi- Încărcări de
comprimat cu armătura:
vitate medie şi serviciu (de
a) trefilată: (sârmă, toroa- slabă (intemperii)
exploatare)
ne, fascicule etc.);
b) laminată la cald (bare).
Condiţii de
clasificare

Verificări
la:
Apariţia fisurilor

I Apariţia fisurilor*
II Limitarea deschiderii fisurilor de scurtă durată:
a) Wcrc,1≤0,1 mm
b) Wcrc,1≤0,2 mm
Elemente din beton pre- a) medii cu Încărcări de I Apariţia fisurilor*
comprimat
cu armătura agresivitate
serviciu
II Limitarea deschitrefilată (trasă la rece);
foarte slabă sau totale
derii fisurilor de scurfără agresivitate
tă durată:
a)
Wcrc,1≤0,2 mm
(în încăperi)
b) Wcrc,1≤0,3 mm
b) medii cu
c) Wcrc,1≤0,4 mm
agresivitate slabă
III Limitarea deschiElemente din beton preÎncărcări de derii fisurilor de luncomprimat cu armătura:
serviciu de gă durată:
laminată la cald şi
lungă durată a) Wcrc,2≤0,1 mm
b) Wcrc,2≤0,2 mm
elemente din beton armat;
c) Wcrc,2≤0,3 mm

NOTĂ - Dacă nu apar fisuri la încărcările respective, verificările posterioare
nu sunt obligatorii.
6.2

Calculul la fisurabilitate

6.2.1

Verificarea la apariţia fisurilor normale

6.2.1.1 Determinarea eforturilor de fisurare se bazează pe următoarele
principii:
a) secţiunile plane până la deformare rămân plane şi după deformare;
b) efortul de precomprimare se consideră ca o forţa exterioară;
c) eforturile unitare în betonul zonei comprimate (daca aceasta este
prezentă) se determina prin intermediul deformaţiilor elastice sau
elastico-plastice, corectând respectiv raza sâmburelui central;
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d) eforturile unitare în betonul zonei întinse se consideră uniform
repartizate şi ating valori egale cu Rct2;
e) eforturile unitare la armătura nepretensionată se determină prin suma
algebrică a eforturilor unitare, cauzate de deformaţia provocată de
încărcările exterioare, şi a eforturilor provocate de proprietăţile
reologice ale betonului (contracţia şi curgerea lentă);
f) eforturile unitare în armătura pretensionată se determină prin suma
algebrică a eforturilor unei bare de pretensionare, corectate cu
pierderile de tensiune, şi a eforturilor unitare cauzate de încărcările
exterioare.
6.2.1.2 Verificarea la apariţia fisurilor în elementele solicitate la întindere
centrică se efectuează cu relaţia:
N ≤ Ncrc,

(254)

în care, N - forţa axială de solicitare, determinată de încărcările exterioare
prescrise pentru verificările respective;
Ncrc - efortul de fisurare al secţiunilor normale faţă de axa elementului, se
calculează cu relaţia:



N crc  Rct 2   Ac   Asi   P ,




(255)

în care, A - aria secţiunii betonului,
α – coeficientul de echivalenţă al armaturii,
i 

Esi
,
Ec

ν - coeficientul de elasticitate al betonului, se determină cu relaţia (276) sau din
Tabelul 33,
Asi - aria armăturii înglobate în betonul armat sau precomprimat (As, As1 , Asp şi
'
Asp
),

P - efortul de precomprimare, se stabileşte prin relaţia (22).

6.2.1.3 Verificarea elementelor încovoiate, excentric comprimate şi excentric
întinse la fisurabilitatea normală se efectuează cu relaţia:
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Mr ≤ Mcrc,

(256)

în care, Mr - momentul exterior de acţiune (solicitat) la care se verifică
fisurabilitatea faţă de axa care trece prin extremitatea sâmburelui central opus
marginii întinse sau mai puţin comprimate a secţiunii transversale a elementului,
se determina:
a) pentru elementele încovoiate,
Mr = M,

(257)

b) pentru elementele excentric întinse şi excentric comprimate,
Mr = N(e±rs),

(258)

în care, semnul "plus" se refera la elementele întinse şi "minus" – la cele
comprimate,
Mcrc - momentul de reacţiune la care e posibilă apariţia fisurilor normale faţă de
axa longitudinală a elementului, se calculează cu relaţia:
Mcrc =Rct,2Wpl±Mrp,

(259)

în care, Wpl - modulul (momentul) elastoplastic de rezistenţă al secţiunii ideale,
pentru fibrele întinse, se calculează cu relaţia:





2  I c 0   i I s 0i   i I s' 0i
W pl 
 Sct ,
h-x

(260)

'
în care, I c 0 , I s 0i , I s 0i  momentele de inerţie ale secţiunilor betonului comprimat,
armăturii întinse şi, respectiv, comprimate obişnuite (nepretensionate) şi (sau)
pretensionate (dacă este) faţă de axa neutra,

Sct - momentul static al secţiunii betonului întins faţă de axă.
Poziţia axei neutre exprimată prin înălţimea zonei comprimate, se calculează cu relaţia:

Sc 0   i S s' 0i -  i S s 0i 

(h - x) Act
,
2

(261)

în care, Sc0, S′s0i, Ss0i - mărimea momentelor statice ale secţiunilor betonului
comprimat, armaturii comprimate şi, respectiv, întinse obişnuite (nepretensionate)
şi (sau) pretensionate (dacă este) faţă de axa neutră,
Act - aria secţiunii betonului din zona întinsă.
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În (259) Mrp - momentul de compresiune (dacă există) faţă de aceeaşi axă ca şi
pentru determinarea momentului Mr se calculează cu relaţiile:
a) dacă se efectuează verificarea la fisurabilitate în zona întinsă de la
acţiunea eforturilor exterioare şi în zona comprimată de la acţiunea
eforturilor de pretensionare – P,
Mrp=P(e0p+rs),

(262)

b) dacă se efectuează verificarea la fisurabilitate în zona întinsă de la
acţiunea eforturilor de pretensionare:
Mrp=P(e0p-rs),

(263)

în (258), (262) şi (263), e0p - excentricitatea efortului de pretensionare, se
calculează cu relaţia (23),
rs - raza superioară a sâmburelui central, care reprezintă distanţa de la limita
sâmburelui central, opusă marginii întinse a secţiunii de la eforturile de
solicitare, până la centrul de greutate al secţiunii ideale,
ri - raza inferioară a sâmburelui central, care reprezintă distanţa de la limita
sâmburelui central, opusă marginii comprimate a secţiunii de la eforturile de
solicitare, până la centrul de greutate al secţiunii ideale.
Valorile razelor sâmburelui central rs şi ri se calculează:
a) pentru solicitările la compresiune excentrică, de încovoiere a
elementelor din beton precomprimat şi de întindere excentrică, dacă se
respectă condiţia: N ≤ P,
(264)
cu relaţia:

rs (i )  

Wred , s (i )
Ared

,

(265)

b) pentru solicitările de întindere excentrică, dacă nu se respectă condiţia
(264), cu relaţia:
rs (i ) 

W pl, s (i )
Ac 





,

Asi  As'


(266)

c) pentru solicitările de încovoiere a elementelor din beton armat obişnuit
(fără pretensionare), cu relaţia:
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Wred , s (i )

rs (i ) 

Ared

,

(267)

Cu relaţia (265) se calculează valoarea coeficientului  :
c

  1,6 

Rc 2

,

(268)

şi care se află în intervalul 0,7≤φ≤1,0, în care, σc - efortul unitar maxim în
betonul zonei comprimate, se determină conform 2.1.1, în secţiunea ideală de la
acţiunea momentului exterior al încărcărilor, pentru care se verifică
fisurabilitatea, şi de la acţiunea concomitentă a efortului de pretensionare, dacă
acesta există,
în relaţiile (265) şi (267);
Wred, Ared - modulul de rezistenţă şi, respectiv, aria secţiunii ideale.
6.2.1.4 În elementele din beton precomprimat cu armătura neancorată,
eforturile unitare din această armătură, pe lungimea de încadrare în lucru (pe
lungimea de transmitere), variază de la zero până la valorile maxime σsp şi σ′sp.
Prin urmare, dacă se verifică apariţia fisurilor în această zona trebuie corectate
valorile eforturilor unitare din armătura pretensionată.
6.2.1.5 Verificarea la apariţia fisurilor normale în elementele solicitate la
încovoiere, întindere sau compresiune excentrică cu excentricitate mare, pentru
cazul în care există fisuri în zona comprimată, se efectuează conform 6.2.1.3,
diminuând valoarea efortului de fisurare Mcrc calculat cu relaţia (259) cu
∆Mcrc = λ∙Mcrc. Сoeficientul λ se calculează cu relaţia:



  1,5 

0,9 
1   m   0 ,
 

(269)

în care, φm - se calculează cu relaţia (313),
 

y
As
 1,4 ,
h  y As  As'

(270)

în care, y - distanţa de la fibrele extreme, întinse de forţele exterioare, până la
centrul de greutate al secţiunii ideale. Pentru elementele armate cu armătura
trefilată sau laminată la cald de clasa A-VI, valorile δ, determinate cu relaţia
(270), se micşorează cu 15 %.
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6.2.1.6 Verificarea la apariţia fisurilor normale de la acţiunea încărcărilor
ciclice se face cu relaţia:
σct ≤ Rct2,

(271)

în care, σct - efortul unitar maxim de întindere în beton, se determină ca pentru
un corp elastic (în secţiunea ideală), ţinând cont de prevederile de la 6.2.1.
6.2.1.7 Verificarea la fisurabilitate a secţiunilor înclinate se efectuează
indirect prin limitarea eforturilor unitare principale sub acţiunea încărcărilor
prevăzute în Tabelul 30.
Eforturile unitare principale se calculează ca pentru un corp elastic, de regulă, la
nivelul centrului de greutate al secţiunii ideale şi în punctele de modificare a
lăţimii secţiunii reale. În cazul acţiunii unui moment de torsiune, cu sau fără
solicitări concomitente de încovoiere, eforturile unitare principale se determină
şi la marginea secţiunilor.
La determinarea eforturilor unitare normale σx şi σy şi a celor tangenţiale τxy
trebuie să se ţină seama de eforturile de pretensionare longitudinală de variaţia
acestor eforturi în zona de transmitere (dacă armătura nu e ancorată), a se vedea
6.2.1.4, precum şi de eforturile locale de compresiune ce apar în preajma
reazemelor de la încărcări concentrate sau de la ancorarea armăturii
pretensionate transversale şi (sau) înclinate.
Se consideră că în secţiunile înclinate nu apar fisuri dacă se respectă condiţia:
 mt   ci Rct 2 ,

(272)

în care, γci - coeficientul de condiţii de lucru al betonului ce caracterizează
comportarea betonului la solicitări biaxiale, se calculează cu relaţia:
1

 ci 

 mc
Rc 2

0, 2  KC

 1, 0 ,

(273)

în care, C - clasa de beton la compresiune, MPa;
K - coeficient ce ţine cont de macrostructura betonului, se stabileşte pentru
betonul:
- greu (obişnuit).............................................0,01
- uşor, celular sau cu agregate fine................0,02
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Valoarea minimă a produsului KC este de 0,3 (KC≥0,3) . Valorile eforturilor
unitare principale de întindere σmt şi compresiune σmc se calculează cu relaţia:
2

 mt ( mc )

s  y
 x  y 
2
   xy

 

2
 2 

(274)

în care, σx - efortul unitar normal din secţiunile normale (perpendiculare pe axa
elementului), cauzat de acţiunea încărcărilor exterioare de verificare, precum şi
de pretensionarea longitudinală a elementului,
σy - efortul unitar normal din secţiunile paralele cu axa elementului, cauzat de
acţiunea forţelor exterioare transversale concentrate, precum şi de
pretensionarea transversală şi (sau) înclinată,
τxy - efortul unitar tangenţial, cauzat de acţiunea încărcărilor exterioare ale
armăturii înclinate.
Eforturile unitare σx şi σy, conform (274), se includ cu semnul „plus" pentru
eforturile de întindere şi „minus" pentru cele comprimate. Efortul unitar
principal σmc în relaţia (273) este prezentat după modul (valoarea absolută).
6.2.2

Verificarea la închiderea fisurilor normale

6.2.2.1 Verificarea la închiderea fisurilor normale faţă da axa longitudinală a
elementului se bazează pe următoarele principii:
a) fisurile normale, anterior deschise, se consideră strâns închise, dacă
efortul unitar în beton, cauzat de acţiunea încărcărilor exterioare de
verificare (a se vedea Tabelul 30) şi de eforturile de pretensionare în
fibrele adiacente armaturii întinse, indică compresiune şi atinge valori
ce depăşesc limita inferioară de 0,5 MPa;
b) eforturile unitare din armatura pretensionată cauzate de încărcările la
care apar fisuri (a se vedea Tabelul 30) şi de eforturile de tensionare nu
trebuie să depăşească valorile limită datorate deformaţiilor elastice,
pentru a evita apariţia unor deformaţii ireversibile:
σsp+σs≤0,8∙Rc2,

(275)

în care, σs - efortul unitar în armătura nepretensionată sau saltul efortului unitar
în armătura pretensionată, cauzat de acţiunea forţelor exterioare, care se
calculează conform (280)...(282).
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6.2.2.2 Pentru elementele fisurate în zona comprimată de la transfer, precum
şi în zona întinsă de la încărcările permanente şi temporare de lungă şi scurtă
durată, verificarea la închiderea fisurilor se efectuează conform 6.3.2.1 cu
corectarea efortului unitar de pretensionare σsp din relaţia (275) prin înmulţirea
cu coeficientul egal cu (1 - λ). De asemenea, se corectează prin înmulţirea cu
coeficientul, egal cu 1,1(1 - λ)≤1,0 şi efortul de pretensionare P, care se
foloseşte la determinarea eforturilor unitare din beton, necesare pentru
verificarea la apariţia şi deschiderea fisurilor.
6.2.2.3 Verificarea la închiderea fisurilor înclinate se face prin intermediul
eforturilor unitare principale, care se determină conform (274), de la acţiunea
încărcărilor de verificare (a se vedea Tabelul 30).
Fisurile se consideră strânse (închise) dacă eforturile unitare principale sînt
numai de compresiune şi de minim 0,5 MPa.
Această condiţie poate fi asigurată, practic, numai pentru elementele, la care se
aplică precomprimarea transversală.
6.2.3

Verificarea la deschiderea fisurilor normale

6.2.3.1 Verificarea la deschiderea fisurilor normale se bazează pe următoarele
principii:
a) secţiunile plane rămân plane şi după deformare;
b) se neglijează contribuţia betonului la preluarea eforturilor de întindere;
c) efortul de precomprimare se consideră ca o forţă exterioară;
d) deformaţiile medii de întindere ale betonului, practic exprimate prin
deschiderea fisurilor, sunt egale cu deformaţiile medii de întindere ale
armăturii;
e) relaţiile dintre eforturile unitare şi deformaţiile specifice (relative) se
consideră liniare, atât pentru beton, cît şi pentru armătură;
f) eforturile unitare şi, respectiv, deformaţiile se determină cu ajutorul
secţiunilor ideale, în care armătura (nepretensionată şi/sau
pretensionată) se prezintă cu caracteristici echivalente caracteristicilor
betonului.
În relaţiile de calcul, modulul de elasticitate al betonului se introduce cu
valoarea corectată E′c=ν∙Ec prin înmulţirea cu coeficientul de elasticitate al
betonului, care se calculează cu relaţia:

NCM F.02.02-2006 pag.114

 

A
,
1  B  v 

(276)

în care, ν - raportul dintre efortul exterior de la acţiunea încărcărilor permanente
şi de lungă durată (cvasipermanente) şi cel de la acţiunea încărcărilor totale,

  caracteristica deformaţiei în timp (a curgerii lente) a betonului (a se vedea
Tabelul 32),
A şi B - coeficienţi care ţin cont de caracteristicile betonului:
- pentru betonul obişnuit A = 0,8,

B = 0,5;

- pentru betonul uşor

B = 0,75.

A = 0,9,

6.2.3.2 Verificarea la deschiderea fisurilor se efectuează prin limitarea
deschiderii normate (caracteristice), calculate conform 6.1.2 şi siguranţa de
95 %, cu relaţiile:
a) pentru fisurile de scurtă durată:
Wcrc,1 =γ(Wcrc,sh1-Wcrc,sh2+Wcrc,l),

(277)

b) pentru fisurile de lunga durată:
Wcrc,2=γWcrc,l,

(278)

În relaţiile (277) şi (278), coeficient ce caracterizează starea de tensionare şi
siguranţa statistică, egal cu:
- γ=1,7 pentru elementele încovoiate, excentric comprimate sau excentric
întinse;
- γ=2,0 pentru elementele întinse centric sau excentric cu excentricitate mică.

Wcrc,sh1 - deschiderea ( iniţială ) a fisurilor de la acţiunea de scurtă durată a
încărcărilor totale,
Wcrc,sh2 - deschiderea (iniţială ) a fisurilor de la acţiunea de scurtă durata a
încărcărilor permanente şi temporare de lungă durată (cvasipermanente),
Wcrc,l - deschiderea fisurilor de la acţiunea de lungă durată a încărcărilor
permanente şi temporare de lungă durată.
Deschiderea fisurilor normale sau înclinate faţă de axa longitudinală a
elementului se calculează cu relaţia:
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Wcrc   s

s
Es

crc ,

(279)

în care, ψs - coeficient ce reflectă conlucrarea "betonului cu armătura în
secţiunile dintre fisuri, se calculează cu relaţia (312),
σs - tensiunile în armătura nepretensionată sau creşterea tensiunilor în armătura
pretensionată faţă de faza de decompresiune de la acţiunea eforturilor exterioare,
se calculează cu relaţiile:
a) pentru elementele centric întinse:
s 

N P
,

(280)

As

b) pentru elementele încovoiate:
s 

M  P ( z  e sp )

,

As z

(281)

c) pentru elementele excentric comprimate sau excentric întinse cu
excentricitatea e0,tot≥0,8∙h0:
s 







N es  z  P z  esp
As z

,

(282)

Pentru elementele excentric întinse cu excentricitatea e0,tot<0,8∙h0, valorile
tensiunilor σs trebuie calculate cu (282), înlocuind Z cu Zs, care reprezintă
distanţa dintre centrele de greutate ale armăturilor A şi A′.
În (282) semnul "plus" se referă la întindere excentrică, iar "minus” - la
compresiune excentrică. Pentru elementele excentric întinse cu excentricitate
mică e0,tot<zs/2 valoarea es se adoptă cu semnul "minus".
Pentru elementele din beton armat (fără pretensionare), valoarea P în
(281)...(282) se adoptă nulă.
În caz de dispunere a armăturii în două - trei rânduri pe verticală în elementele
încovoiate, excentric comprimate sau excentric întinse cu excentricitatea
e0,tot≥0,8∙h0, tensiunile calculate cu (281) şi (282) se modifică prin înmulţirea lor
cu coeficientul K, determinat din ipoteza secţiunilor plane, cu relaţia:
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K

1
,
1 

(283)

în care, δ - raportul dintre distanţa de la centrul de greutate al armăturii totale
până la centrul de greutate al armăturii din rândul întâi (extrem) şi înălţimea
efectivă a secţiunii,
ξ - înălţimea relativă (specifică) a zonei comprimate, se calculează cu relaţia
(303). Valorile tensiunilor în armătura pretensionată (σs+σsp sau Kσs+σsp) se
limitează (nu trebuie să depăşească) rezistenţele de calcul ale armăturilor pentru
grupa a doua de stare limită – Rs2.
Pentru elementele cu fisuri în zona comprimată, valorile eforturilor de
pretensionare P se modifică, şi în relaţiile (281) şi (282) P se înlocuieşte cu
valoarea P∙(1-λ). Mărimea λ se calculează cu relaţia (269).
În relaţiile (280)...(282), M şi N - momentul încovoietor şi, respectiv, efortul
longitudinal de la încărcarea de verificare (calcul);
AS - aria secţiunii armăturii obişnuite nepretensionate şi/sau pretensionate,
Z - braţul de pârghie al eforturilor interioare (distanţa de la centrul zonei
comprimate până la armătura S), se calculează cu relaţia (309),
es şi esp - excentricităţile eforturilor N şi, respectiv, P, egale cu distanţa de la
aceste eforturi până la centrul de greutate al armăturii S.
În relaţia (279), Es - modulul de elasticitate al armăturii intersectată de fisuri,
λcrc - distanţa medie dintre fisuri, se calculează cu relaţia:
crc  

d s
,


(284)

în care, η - coeficient ce ţine cont de aderenţa betonului la armătură, se adoptă
pentru armătura respectivă egal cu:
- laminată la cald cu proeminenţă (profil periodic).. η=0,7;
- laminată la cald, netedă .........................................η=1,0;
- trefilată cu profil periodic ......................................η=1,25;
- trefilată netedă........................................................ η=1,4.
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μ - coeficient de armare,
ds - diametrul mediu al armăturii, mm,
θ – coeficient, se determină:
- pentru elementele întinse θ=h/h0;
- pentru elementele încovoiate, excentric comprimate şi excentric întinse
cu excentricitate mare:
 

1  W pl


4  bh0 z










 ,

(285)

în care, Wpl - modulul elastoplastic de rezistenţă al secţiunii ideale, se calculează
cu relaţia (260),
b şi ho - lăţimea şi înălţimea efective ale secţiunii transversale elementului de
verificat,
z - braţul de pârghie al eforturilor interioare, se calculează cu relaţia (309),
α - coeficient de echivalenţă al armăturii,
ν - coeficient de elasticitate al betonului, se calculează cu relaţia (276) sau din
Tabelul 33.
6.2.3.3 Deschiderea fisurilor înclinate faţă de axa longitudinală a elementului
(când este) armat cu armătura transversală (etriere) se calculează cu relaţia (279)
în care, σs - tensiunile medii în armătura transversală, se calculează cu relaţia:

s 

1  0,75crc V S ,
Asw 3,5  0,5crc h0

(286)

în care, V - forţa tăietoare, la cărei valoare se determină deschiderea fisurii
înclinate,
φcrc=Vcrc/V - cota relativă a eforturilor preluate de beton până la fisurare,
θ - parametru care consideră secţiunea în care apare şi se dezvoltă fisura
înclinată principală:
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1 M crc
,
4 hVcrc

(287)

în care, Mcrc - momentul la care este posibilă apariţia fisurilor normale, se
calculează cu relaţia (259),
Vcrc - forţa tăietoare preluata de beton la etapa apariţiei fisurilor înclinate, se
calculează cu relaţia (130), înlocuind Rct cu Rct2,
S - pasul etrierelor,
h0 - înălţimea efectivă a secţiunii transversale,
h - înălţimea secţiunii transversale a elementului,
Asw - aria armăturii transversale (secţiunii etrierelor).
în relaţia (279), Es,w - modulul de elasticitate al etrierelor,
λcrc - distanţa medie dintre fisuri, se calculează cu relaţia:

crc   

  d sw
,
 sw

(288)

în care, dsw - diametrul etrierelor,
μsw - coeficientul de armare transversală,
θ - a se vedea notaţiile la relaţia (286),
η - a se vedea notaţiile la relaţia (284),
în relaţia (279), ψs - coeficient ce ţine cont de conlucrarea betonului cu armătura,
se calculează cu relaţia:





1   sw



 s  1,41 
  1,0 ,



1
,
25
 1   sw 1 




  



(289)

în care, α - coeficientul de echivalenţă al armăturii transversale; α=Esw/Ec,
ν - coeficientul de elasticitate al betonului, se determină cu relaţia (276) sau din
Tabelul 33, coeficient care ţine cont de durata de acţiune a încărcărilor.
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6.3

Starea limită de deformaţie

6.3.1

Principii generale

6.3.1.1 Verificarea la starea limită de deformaţie se face pentru ca în starea de
exploatare, în elementele din beton armat să nu apară deplasări majore (săgeţi,
deformaţii unghiulare, oscilaţii).
Săgeata elementului din beton armat nu trebuie să depăşească valoarea admisă,
ţinând cont de condiţiile:
- tehnologice (condiţii normale de lucru ale podurilor rulante, instalaţiilor
tehnologice, maşinilor etc.);
- constructive (influenţa elementelor învecinate, care
deformaţiile; necesitatea de a păstra înclinări prescrise etc.);

limitează

- estetice (impresia oamenilor despre starea bună a elementelor).
Valorile admise ale săgeţilor sunt prezentate în Tabelul 31.
Calculul la starea limită de deformaţie se efectuează:
- la acţiunea încărcărilor permanente, de lungă şi scurtă durată, în cazul în
care deformaţiile sunt limitate de condiţiile tehnologice şi constructive;
- la acţiunea încărcărilor permanente şi de lunga durata, în cazul în care
deformaţiile sunt limitate de condiţiile estetice. Coeficientul de
siguranţă al sarcinilor γf =1,0.
La acţiunea încărcărilor permanente, de lungă şi scurtă durată săgeata grinzilor
şi a plăcilor nu trebuie să depăşească valorile egale cu 1/150 din deschiderea
grinzii şi cu 1/75 din lungimea consolei.
Valorile admise ale săgeţilor pot fi majorate cu valoarea contrasăgeţii, dacă ele
nu sînt limitate de condiţiile tehnologice sau constructive.
Pentru plăcile planşeelor, scările şi podestele din beton armat, legate cu
elementele învecinate, trebuie să se facă suplimentar calculul la instabilitate:
săgeata suplimentară de la acţiunea de scurtă durata a unei sarcini concentrate,
egale cu 1000 N şi aplicată după schema cea mai nefavorabilă, trebuie să fie de
maxim 0,7 mm.
Se admite sa nu se efectueze calculul la deformaţii, dacă pe baza verificărilor
experimentale sau din practica de utilizare a elementelor din beton armat s-a
stabilit că rigiditatea elementelor la etapa de exploatare este suficientă.

NCM F.02.02-2006 pag.120

Deformaţiile (săgeţile, unghiurile de rotire) ale elementelor din beton armat se
calculează cu formulele din mecanica structurilor.
Valoarea curburii şi deformaţiilor elementelor din beton armat se specifică de la
starea iniţială, iar pentru elementele pretensionate - de la starea predecesoare
compresiunii.
Tabelul 31
Elemente de construcţii
1. Grinzile podurilor rulante:
- cu comandă manuală
- cu comandă electrica
2. Planşee cu tavan plan şi elemente de acoperiş (cu excepţia
elementelor specificate la punctul 4 cu deschiderea în m:
l<6
6 ≤ l ≤ 7,5
l > 7,5
3. Planşee cu tavan cu nervuri şi elementele scărilor cu
deschiderea în m:
l<5
5 ≤ l ≤ 10
l > 10
4. Elemente de acoperiş ale construcţiilor agrozootehnice cu
destinaţie de producţie, cu deschiderea în m:
l<6
6 ≤ l ≤ 10
l > 10
5. Panouri de perete suspendate (la verificarea din planul,
panoului)
l<6
6 ≤ l ≤ 7,5
l > 7,5

Valorile admise
ale săgeţilor
l/500
l/600

l/200
3 cm
l/250

l/200
2,5 cm
l/400

l/150
4 cm
l/250

l/200
3 cm
l/250

NOTE:
1. Valorile admise ale săgeţilor de la 1 şi 5 sunt determinate de
condiţiile tehnologice şi constructive, iar de la 2...4 - de condiţiile
estetice;

NCM F.02.02-2006 pag.121

2. l – deschiderea grinzilor şi plăcilor pentru console, valoarea l se
adoptă egală cu lungimea dublă a consolei.
Curbura iniţială a elementelor autotensionate se calculează considerând
conţinutul şi poziţia armăturii longitudinale faţă de secţiunea betonului şi
valoarea de pretensionare a betonului.
Curbura se determina:
a) pentru sectoarele elementului, în a cărui zonă întinsă nu apar fisuri
normale faţă de axa longitudinală, ca pentru un corp plin;
b) pentru sectoarele elementului cu fisuri normale în zona întinsa - din
raportul dintre diferenţa deformaţiilor medii în fibrele extreme ale
betonului din zona comprimată şi în armatura longitudinală întinsa şi
înălţimea utilă a secţiunii elementului.
Elementele şi sectoarele elementelor se consideră fără fisuri în zona întinsă, dacă
la acţiunea încărcărilor permanente, de lungă si scurtă durată nu apar fisuri şi
dacă acestea se închid la acţiunea încărcărilor permanente şi de lungă durată.
Sarcinile se calculează cu coeficientul γf = 1,0.
6.3.1.2 Date privind materialele. Valorile rezistenţei materialelor se adoptă în
conformitate cu capitolul 3.
6.3.1.3 Încărcări şi acţiuni. Valorile încărcărilor şi acţiunilor, coeficienţilor de
siguranţă ai sarcinii, coeficienţilor de combinare, precum şi gruparea încărcărilor
în permanente şi temporare se adoptă conform СНиП 2.01.07-85.
6.3.2
Determinarea curburii elementelor din beton armat fără fisuri în
zona întinsa
Valoarea totală a curburii elementelor încovoiate, comprimate şi întinsa
excentric trebuie să se calculează cu formula:
1
1
1
1
1
           ,
r
r
r
r
 tot  1   2  3  r  4

în care,

1 1
  ,    curbura
 r 1  r  2

(290)

de la acţiunea sarcinilor de scurtă durată (determinate

conform 6.3.1.3) şi, respectiv, de la acţiunea sarcinilor permanente şi de lungă
durată (fără efortul P), se calculează cu formulele:
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M
1
;
  
 r 1  c1 Ec I red

(291)

M c 2
1
.
  
 r  2  c1 Ec I red

(292)

în care, M - momentul de la sarcina exterioară corespunzătoare (de scurtă durată,
de lungă durată) faţă de axa, normală la planul de acţiune al momentului de
încovoiere şi care trece prin centrul de greutate al secţiunii reduse. Pentru
elementele comprimate şi întinse excentric:
(293)

M=Ne0

φc1 - coeficient ce ţine cont de curgerea lentă de scurtă durată a betonului
(dezvoltarea deformaţiilor plastice) şi se adoptă pentru betonul:
- obişnuit, cu agregate fine, uşor cu agregate fine compacte........ 0,85;
- uşor cu agregate poroase, poros..................................................0,7.
φc2 - coeficient care ia în considerare influenţa curgerii lente de lungă durată a
betonului asupra deformaţiilor elementului fără fisuri şi se determină din
Tabelul 32;
Tabelul 32

Durata de acţiune
a încărcăturii

1. Acţiune de scurtă durată
2. Acţiune de lunga durata la umiditatea aerului2, %
a) 40÷75 (normală)
b) < 40 (scăzută)
c) > 75 (ridicată)
1

Coeficientul φc2 care ia în considerare influenţa curgerii
lente de lungă durata a betonului asupra deformaţiilor
elementului fără fisuri, pentru elementele din beton.
Beton obişnuit, uşor poros, celular (pentru elementele precomprimate din două straturi
de beton celular şi obişnuit)
1,0

1,0

1,0

1,0

2,0
3,0
1,6

2,6
3,9
2,1

3,0
4,5
2,4

2,0
3,0
1,6

Cu agregate fine de
grupa1
A
B
C

Clasificarea grupelor de beton cu agregate fine este prezentată în Anexa A.
Umiditatea aerului mediului înconjurător se adoptă conform СНиП 2.01.01-82.
3
La saturaţia cu apă şi la uscarea variata a betonului valoarea sarcinii la acţiunea de lungă durată trebuie să fie
înmulţită cu coeficientul 1,2.
4
Când umiditatea aerului mediului înconjurător depăşeşte 75 % şi betonul este încărcat în stare de saturaţie cu
apă, valorile  c 2 ale punctului 2a trebuie să fie înmulţite cu coeficientul 0,8.
2
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1
   curbura
 r 4

condiţionată de curbura inversă a elementului ca urmare a

contracţiei şi curgerii lente a betonului de la efortul de precomprimare, se
calculează cu formula:
   c'
1
,
   c
h0
 r 4
1
  
 r 3

(294)

curbura condiţionată de curbura inversă a elementului de la acţiunea de

scurtă durată a efortului de precomprimare P, se calculează cu formula:
Pe0 p
1
,
  
 r 3 c1Ec I red

(295)

în care,  c ,  c'  deformaţiile relative ale betonului datorate contracţiei şi curgerii
lente a betonului de la efortul de precomprimare, se calculează la nivelul
centrului de greutate al armăturii longitudinale întinse şi, respectiv, al fibrelor
extreme comprimate ale betonului, cu formulele:


c  c ;
Es

 
'
c

 c'
Es

;

(296)

Valoarea σc se adoptă egală numeric cu suma pierderilor de tensiuni de la
contracţia şi curgerea lenta a betonului în armatura zonei întinse, iar σ′c se
adoptă egală numeric cu suma pierderilor de tensiuni de la contracţia şi curgerea
lenta a betonului, pentru armătura pretensionată, daca aceasta s-ar afla la nivelul
fibrelor extreme comprimate ale betonului
În cazul acesta suma

1
1
     trebuie
 r 3  r  4

să fie de minim

elementele nepretensionate, valorile curburii

1
1
  şi  
r
 3
 r 4

Pe0 p c 2

 c1 Ec I red

. Pentru

se adoptă egale cu zero.

La determinarea curburii elementului, în a cărui zonă comprimată au apărut
fisuri, valorile  1  ,  1  şi  1  , calculate cu formulele (291...292 şi 295),
 r 1  r  2

 r 3

1
 r 4

trebuie sa fie mărite cu 15 %, iar valoarea   se calculează cu formula (294),
cu 25 %.
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Pe sectoarele, în care au apărut fisuri normale în zona întinsă, însă la acţiunea
sarcinii date se asigură închiderea lor, valorile din formula (290) se măresc cu 20%.

La verificarea săgeţilor după condiţiile estetice, curbura  1  se adoptă egală cu
 r 1

zero.
În cazul, în care momentele de la sarcinile exterioare M şi de la precomprimare
P∙eop au aceeaşi direcţie (de exemplu, pe reazemele intermediare ale grinzilor
1
1
continue), curburile   şi   în formula (290) se introduc cu semnul „plus”.
 r 3

 r 4

6.3.3
Determinarea curburii elementelor din beton armat pe sectoarele
cu fisuri în zona întinsă
6.3.3.1 Pe sectoarele, în care în zona întinsă apar fisuri normale la axa
longitudinală a elementului, curbura elementelor precomprimate încovoiate,
comprimate şi întinse excentric cu e0,tot≥0,8∙h0, cu secţiunea dreptunghiulară, în
forma de T şi de dublu T (cutie) se calculează cu formula:
 N tot
s
c
s
 1  M tot 

,
 


 r  h0 z  Es ( As  Asp ) ( f   )bh0 c Ec  h0 Es ( As  Asp )

(297)

în care, Mtot - momentul faţă de axa perpendiculară pe planul de acţiune al
momentului şi care trece prin centrul de greutate al armăturii A de la toate
forţele amplasate pe de o parte a secţiunii examinate şi de la efortul de
precomprimare P,
z - distanţa de la centrul de greutate al ariei secţiunii armăturii A până la punctul
de aplicare a rezultantei eforturilor din zona comprimată în secţiunea deasupra
fisurii, se calculează cu formula (309),
ψs - coeficient care ia în considerare lucrul betonului întins pe sectorul între
fisuri, se calculează cu formula (312),
ψc - coeficient care consideră distribuirea neuniformă a deformaţiilor fibrei
extreme comprimate a betonului pe sectorul cu fisuri, se adoptă egal cu:
- pentru betonul obişnuit, cu agregate fine, uşor de clasa mai mare de
C7,5 şi LC7,5......................................................................................0,9;
- pentru betonul uşor, poros şi celular de clasa mai mică sau cel puţin
egală cu C7,5 ......................................................................................0,7;
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- pentru elementele verificate la acţiunea sarcinii repetate, independent de
tipul şi clasa betonului........................................................................ 1.0.
φf - coeficient care se calculează cu formula (306),
ξ - înălţimea relativă a zonei comprimate a betonului, se calculează cu formula
(303),
νc - coeficient care caracterizează starea elastoplastică a betonului din zona
comprimată, se determină din Tabelul 33,
Ntot - rezultanta forţei longitudinale şi a efortului de precomprimare P.
Tabelul 33
Durata de acţiune a sarcinii

1. Acţiune de scurtă durată
2. Acţiune de lungă durată la
umiditatea aerului mediului2, %
a) 40÷75 (normală)
b) < 40 (scăzută)
c) > 75 (ridicată)3

Pentru elementele din beton1 coeficientul νc, ce
caracterizează starea elastoplastică a betonului din
zona comprimata este egal cu:
obişnuit poros
cu agregate fine de
celular
grupa
A
B
C
0,45
0,45
0,45
0,45 0,45
0,45

0,15
0,10
0,19

0,07
0,04
0,09

0,10
0,07
0,125

0,08
0,05
0,10

0,15
0,10
0,19

0,20
0,10
0,25

Pentru elementele încovoiate:
e0,tot = (Pe0,tot – M) /P,

(298)

Pentru elementele comprimate şi întinse excentric:
e0,tot = (Pe0,tot – Ne0) /Ntot,

(299)

Pentru elementele încovoiate:
Mtot= ±M ± Pesp,

(300)

Pentru elementele comprimate şi întinse excentric:
Mtot =Nes±Pesp,
1
2

(301)

Tipul de beton cu agregate fine este prezentat în Anexa A.

Umiditatea aerului mediului înconjurător se adoptă conform СНиП 2.01.01-82.
La saturaţia cu apă şi la uscarea variată a betonului din zona comprimată, valorile νc, la acţiunea de lunga
durata a sarcinii, se împart la coeficientul 1.2
3
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(semnul se determină în funcţie de direcţia de rotire a momentelor; pozitive se
consideră momentele care întind armătura A);
Ntot = P±N,

(302)

(la întinderea excentrică forţa N se adoptă cu semnul "minus"; în formula (297)
efortul Ntot se introduce cu semnul obţinut).
Pentru elementele neprecomprimate, efortul P este egal cu zero.
Valoarea lui ξ (înălţimea relativă a zonei comprimate) se calculează cu relaţia:



1,5   f
1

,
1  5(   )
es ,tot

11,5 
5
10
h0

(303)

dar de maxim 1,0. În termenul doi al sumei din partea dreaptă a formulei (297),
semnele de sus se adoptă dacă Ntot este efortul de compresiune, iar cele de jos,
dacă Ntot este efortul de întindere.
în care, β - coeficient care se adoptă pentru betonul:
- obişnuit şi uşor .......................... 1,8
- cu agregate fine ......................... 1,6
- celular şi poros........................... 1,4
Δ - coeficient ce caracterizează momentul static al secţiunii comprimate faţă de
axa care trece prin centrul armăturii As , se calculează cu formula:

 

M tot
,
Rc 2 bh02

(304)

λ şi φf - coeficienţi ce ţin cont de influenţă tălpii comprimate a elementelor la
calculul rigidităţii sau al curburii lor, se calculează cu formulele:

h 'f 

,
   f 1 
2
h
0



(305)

şi
f 

Asp   ' As'
(b  b f )h 
2 c
'
f

'
f

bh0

,

(306)
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es,tot - excentricitatea efortului Ntot faţă de central de greutate al ariei secţiunii
armăturii S;
es ,tot 

M tot
,
N tot

(307)

În formula (303) valoarea es,tot/h0 pentru elementele încovoiate şi comprimate
excentric se adoptă de minim 0,5.
 

As Es  Asp Es
bh0 Ec

,

 h 'f

f 2 

h
,
z  h0 1  0

2( f   ) 





(308)

(309)

Pentru elementele comprimate excentric valoarea z se adoptă de maxim 0,97es,tot.

Pentru elementele cu secţiunea dreptunghiulara şi în formă de T, cu talpa în zona
întinsă în formulele (305, 306 şi 309) h′f se înlocuieşte cu 2∙a′ în cazul prezenţei
armaturii S′ în zona comprimată, sau h′f =0, dacă ea lipseşte.
Pentru secţiunea cu talpa în zona comprimată, în cazul când ξ<h′f/h0 valorile φf,
ξ, z şi (1/r) se calculează ca pentru secţiunea dreptunghiulară cu lăţimea b=b′f.
Lăţimea de calcul b′f se stabileşte conform noţiunilor incluse la calculul
capacităţii portante în secţiuni normale.
Dacă se respectă condiţia:
ξ <2a′/h0,

(310)

atunci valorile φf, ξ, z şi (1/r) se calculează fără considerarea armăturii A′.
Coeficientul ψs pentru elementele din beton obişnuit, cu agregate fine, uşor şi
elemente precomprimate din beton celular şi obişnuit se calculează cu formula:
1   m2
 s  1,25  ls m 
,
(3,5  1,8 m )es ,tot / h0

dar de maxim 1,0; în care, es,tot /h0≥1,2/φls,

(311)
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φls - coeficient care ia în considerare tipul armăturii de rezistenţă şi durata de
acţiune a sarcinii, se adoptă din Tabelul 34,
Tabelul 34
Durata de acţiune a sarcinii

Coeficientulpentru betonul de clasa
> C7,5
≤ C7,5

1. Acţiune de scurta durată şi armătură din:

a) bare cu profil neted
b) bare cu profil periodic
c) sârmă
2. Acţiune de lungă durată (indiferent
de tipul armăturii)

1,0
1,1
1,0

0,7
0,8
0,7

0,8

0,6

φm - parametru, care caracterizează raportul dintre efortul preluat de secţiune
până la apariţia fisurilor şi efortul care acţionează în secţiune, adică la care se
fac calculele:
m 

Rct , 2W pl
 M r  M rp

,

(312)

dar de maxim 1,0.
în care, Mr, Mrp - a se vedea 6.2.1.3; pozitive se consideră momentele care
provoacă întindere în armătura A.
Pentru elementele încovoiate, executate fără pretensionarea armăturii, ultimul
termen din partea dreapta a formulei (311) se egalează cu zero.
Pentru elementele cu un singur strat din beton celular (fără pretensionare):
 s  0,5  l

M tot
,
Mu

(313)

în care, Mu - momentul preluat de secţiunea elementului, la verificarea
capacităţii portante cu rezistenţele de calcul ale armăturii şi betonului pentru
grupa a doua de stare limită;
φl - coeficient adoptat egal:
a) la acţiunea de scurtă durată:
- pentru armătura cu profil periodic .............. 0,6;
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- pentru armătura cu profil neted .................. 0,7.
b) la acţiunea de lungă durată:
- indiferent de tipul şi profilul armăturii........ 0,8.
Pentru elementele verificate la oboseală, valoarea coeficientului ψs în toate
cazurile se adoptă egală cu 1,0.
Valoarea curburii totale (1/r)tot pentru sectorul cu fisuri în zona întinsă se
calculează cu formula:

1
1 1 1 1
           ,
 r tot  r 1  r  2  r 3  r  4

(314)

1
în care,    curbura de la acţiunea de scurta durată a sarcinii totale, la care se
 r 1

verifică deformaţiile,
1
   curbura de la acţiunea de scurtă durată a sarcinilor permanente şi de lungă
 r 2

durată,
1
   curbura de la acţiunea de lungă durată a sarcinilor permanente şi de lungă
 r 3

durată,
1
   curbura condiţionată de curbura inversă a elementului în urma contracţiei
 r 4

şi curgerii lente a betonului de la efortul de precomprimare, se calculează cu
formula (294).
Valorile curburii (1/r)1, (1/r)2 şi (1/r)3 se calculează cu formula (297). Valorile
coeficienţilor ψc şi νc pentru calculul curburii (1/r)1 şi (1/r)2 se determină de la
acţiunea de scurtă durată a sarcinii. Daca (1/r)1 şi (1/r)2 sunt negative, atunci ele
se adoptă egale cu zero.
La verificarea săgeţilor din condiţii estetice (1/r)1=(1/r)2=0.
6.3.4

Determinarea săgeţilor

6.3.4.1 Pentru elementele încovoiate, săgeata în caz general este condiţionată
de acţiunea momentului de încovoiere şi a forţei tăietoare:
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ftot=fm+fν,

(315)

Deformaţiile tangenţiale, produse de forţa tăietoare, au o influenţă esenţială
asupra săgeţilor numai în grinzile scurte şi cu înălţimea mare a secţiunii
transversale, adică cu raportul l/h. Însă, practic, săgeata totală a acestor elemente
este mai mica decât valoarea admisă. De aceea, în majoritatea cazurilor, la
verificarea săgeţii se neglijează acţiunea forţei tăietoare. Se adoptă ftot=fm.
Valoarea fν se determină numai în cazul când l/h>10.
6.3.4.2 Determinarea săgeţii fm de la acţiunea momentului de încovoiere.
Săgeata fm, condiţionată de deformaţiile de încovoiere, se calculează cu formula:
1
f m   M ( x)  dx,
 r x
0
l

(316)

în care, M (x)  momentul de încovoiere în secţiunea x de la acţiunea forţei
unitare, aplicate în direcţia de deplasare a elementului în secţiunea x a
deschiderii, în care se determină săgeata,
1
L    valoarea totală a curburii elementului în secţiunea x de la sarcina, pentru
 r x

care se determină săgeata.
Valorile (1/r) se calculează conform (314) şi (289) pentru sectoarele cu şi,
respectiv, fără fisuri. Semnul se adoptă în funcţie de epura curburii.
Pentru elementele încovoiate cu secţiunea constantă fără armătură pretensionată
şi cu fisuri în zona întinsă în limita sectorului, în care momentul de încovoiere
nu-şi schimbă semnul, se admite determinarea curburii pentru secţiunea cea mai
tensionată. Curbura în alte secţiuni ale sectorului se adoptă variabilă
proporţională cu valorile momentului de încovoiere. Dacă epura curbilinie a
curburii se înlocuieşte cu o linie frântă, atunci la determinarea săgeţii integrala
(316) se înlocuieşte cu suma:
1
f m   M   dx,
 r x

(317)

Pentru elementele grinzi formula (317), la determinarea săgeţii în mijlocul
deschiderii, ia forma:
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fm 

l2
12n 2

n / 21
 1 
 1   1  
1
1 


6
i        (3n  2)  ,
 

 
i 1  r  il
 r ir 
 r m 
 r sup,l  r sup,r

(318)

în care, i - numărul secţiunilor intermediare pe o jumătate de deschidere,
n - numărul par de sectoare egale, în care se împarte deschiderea elementului
(trebuie adoptat n≥6),
1
1
 curbura elementului respectiv pe reazemul din stingă şi dreapta,
  , 
 r  sup,l  r  sup,r
1 1
  ,    curbura elementului în secţiunea i din stânga şi dreapta,
 r  il  r  ir

1
   curbura elementului în mijlocul deschiderii.
 r m

Pentru elementele cu secţiune variabilă, încărcare simetrică şi n=6, formula
(318) este:
fm 

l 2  1 
1
1
1 

6

12

8






  ,
216  r 0
r
r
 1
 2  r m 

(319)

1
1
1
1
În care,   ,   ,   ,    curbura pe reazem, la distanţa (1/6)l de la reazem,
 r  0  r 1  r  2  r  m

la distanţa (1/3)l de la reazem şi, respectiv, la mijlocul deschiderii (valoarea
curburii se adoptă cu semnul propriu, conform epurei curburii).
În cazurile simple pentru elementele încovoiate cu secţiunea constanta şi l/h≥10,
săgeata totala se calculează cu formula:
1
f m    Sl 2 ,
 r  max
1
în care,  

 r  max

(320)

 curbura totală în secţiunea cu momentul de încovoiere maxim de

la sarcina pentru care se determină săgeata (se calculează conform (289) sau
(314), în funcţie de absenţa sau prezenţa fisurilor),
S - coeficient care depinde de schema de calcul a elementului, de tipul sarcinii şi
egal:
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a) pentru grinda simplu rezemată:
- cu sarcina uniform distribuită .............................. 5/48;
- cu forţă constantă în mijlocul deschiderii ............. 1/12;
- cu momente egale pe reazeme ...............................1/8;
- cu doua forţe concentrate F , aplicate la distanţa "a" de la
1
8

reazem.................................................................... 

a2
;
6l 2

b) pentru grinda consolă:
- cu sarcina uniform distribuită .............................. 1/4;
- cu forţa concentrată la capătul liber......................1/3;
- cu moment concentrat la capătul liber................. 1/2;
-

cu

forţa

concentrată,

aplicată

la

distanţa

"a" de
a a
reazem..................................................................  3   .
l  6l


la

Săgeata totală se calculează cu formulele:
a) în lipsa fisurilor în zona întinsă:
f=f1+f2-f3-f4,

(321)

b) în prezenţa fisurilor:
f=f1-f2+f3-f4,

(322)

În care, săgeţile f1, f2, f3, f4 corespund curburilor cu aceiaşi indiciu.
Pentru plăcile cu secţiunea plină, cu grosimea mai mica de 25 cm (în afară de
plăcile rezemate pe contur), armate cu plase plane şi cu fisuri în zona întinsa,
valorile săgeţilor se înmulţesc cu coeficientul:
 h0 

  1,5,
h

0
,
7
 0


în care, ho - în cm.
Verificare la starea limită de deformaţie constă în verificarea condiţiei:

(323)
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f ≤ flim,

(324)

în care, flim - săgeata admisă limită a elementului (conform Tabelului 31).
6.3.4.3 Determinarea săgeţii fν de la acţiunea forţei tăietoare. Pentru
elementele încovoiate cu raportul l/h <10 trebuie luată în considerare influenţa
forţelor tăietoare asupra săgeţii.
Săgeata fν, condiţionată de deformaţiile tangenţiale, se calculează cu formula:
l

f v   V ( x) x dx,

(325)

0

în care, V (x)  forţa tăietoare în secţiunea x de la acţiunea forţei unitare aplicate
în direcţia de deplasare şi în secţiunea, în care se determină săgeata;
γx - deformaţiile tangenţiale, se calculează cu formula:

x 

1,5V ( x)c 2
crc ,
Gcbh0

(326)

în care, V(x) - forţa tăietoare în secţiune x de la acţiunea sarcinii exteriore;
Gc - modulul de forfecare al betonului (a se vedea capitolul 3);
φc2 - coeficient care ia în considerare influenţa curgerii lente de lungă durată a
betonului, se ia din Tabelul 32;
φcrc - coeficient care ia în considerare influenta fisurilor la deformaţiile de
forfecare (tangenţiale), se adoptă egal:
a) pe sectoarele elementului fără fisuri în zona întinsă - 1.0;
b) pe sectoarele, unde apar numai fisuri normale sau normale şi oblice faţă
de axa longitudinală a elementului - se determină cu formula:

crc 

3Ec I red
Mx

1
 ,
 r x

(327)

1
în care, M x ,    momentul de la sarcina exterioara şi, respectiv, curbura
 r x
totală în secţiunea x de la sarcina pentru care se calculează săgeata.
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În cazuri simple, pentru elementele scurte l/h <10 cu secţiunea constantă, care
lucrează ca grinzi simplu rezemate, săgeata totală se calculează cu formula:

f tot  f m 1   (l / h) 2 ,

(328)

în care, fm - săgeata condiţionată de deformaţiile de încovoiere, se calculează
conform (320),
φ - coeficient care ia în considerare influenţa forţelor tăietoare asupra săgeţii
elementului, se ia egal:
a) în lipsa fisurilor normale şi oblice:



0,5
,
S

(329)

b) în prezenţa fisurilor normale sau oblice, sau a ambelor în acelaşi timp:



1,5
,
S

(330)

în care, S – coeficient care depinde de schema de calcul a elementului şi de tipul
sarcinii.
7

ANCORAREA ŞI ÎMBINAREA ARMĂTURII

7.1

Armătura nepretensionată

7.1.1

Reglementări generale pentru ancorare

7.1.1.1 Pentru asigurarea preluării de către armătură a eforturilor necesare în
secţiunea examinată, armătura trebuie să fie bine ancorată prin prelungirea ei
după această secţiune pe o lungime necesară sau prin executarea unor măsuri
constructive speciale.
7.1.1.2 Barele cu profil periodic şi neted folosite în carcasele şi plasele sudate
se execută fără cârlige. Barele întinse cu profil neted din carcasele şi plasele
legate trebuie să aibă la capăt cârlige sau bucle.
7.1.1.3 Barele longitudinale ale armăturii întinse sau comprimate trebuie să
fie prelungite după secţiunea normală spre axa longitudinală în care se ia în
considerare rezistenţa de calculul a armăturii, pe o lungime de minim lungimea
de ancorare de calcul lan, determinată conform 7.1.8.
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7.1.2

Metode de ancorare

Metode obişnuite de ancorare:
a) ancorare dreaptă (Figura 41a);
b) ancorare curbliniară:
- cioc (de la 150°pină la 180 °), Figura 41b;
- îndoiri (de la 90° pină la 150° ), Figura 41c;
- buclă, Figura 41d.
c) ancorare cu bare transversale sudate în limita lungimii de ancorare de
calcul, Figura 41e;
d) ancorare cu dispozitive mecanice.
Ancorarea dreaptă sau cu îndoiri nu se utilizează la barele întinse cu profil neted.
Armătura transversală se utilizează:
a) pentru ancorarea la întindere, dacă nu există o compresiune transversală
a suprafeţei plane de smulgere (de exemplu, ca urmare a reacţiunii
reazemului);
b) pentru armături ancorate în zona comprimată.
Armătura transversală se utilizează pentru a evita:
a) apariţia fisurilor longitudinale la acţiunea eforturilor unitare de
întindere transversale, ce apar în zona de ancorare;
b) strivirea betonului de la presiune la capătul barei comprimate.

Figura 41. Tipurile de ancorare

NCM F.02.02-2006 pag.136

Aria totală minimă a armăturii transversale (ramurile paralele cu planul
armăturii longitudinale) constituie 25% din aria unei singure bare ancorate (a se
vedea Figura 42).
Barele comprimate trebuie să fie împejmuite de armătura transversală, amplasată
la capătul ancorării, pe distanţa de 4 ds.
Cazuri speciale de ancorare sunt necesare, în cazul în care capătul barelor se află
in apropierea suprafeţei betonului (a se vedea Figura 43) sau ancorarea barelor
este în formă de îndoiri sau ochi.

Figura 42. Armătura principală şi armătura transversală minimă pentru preluarea
eforturilor de despicare.

Figura 43. Cauza posibilă de rupere în apropierea suprafeţei betonului de la
capătul barelor comprimate.
7.1.2

Diametrele admise de îndoire a barelor

7.1.2.1 Diametrele de îndoire ale cârligelor, ghearelor, buclelor, etrierelor şi
ale altor bare îndoite trebuie să fie minim egale cu valorile prezentate în
Tabelul 35 pentru a evita forfecarea (despicarea) sau ruperea betonului în urma
presiunii, produse în interiorul îndoirii.
7.1.2.2 Diametrele minime, prezentate în Tabelul 35, pot fi adoptate şi pentru
armătura sudată, care se îndoaie după sudare, în cazul în care distanţa dintre
punctele de sudură şi punctul de intrare în curbă nu este mai mică de 4 ds.
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7.1.2.3 Pentru ancorarea la capăt a armăturii longitudinale în formă de buclă,
diametrul minim de îndoire trebuie să fie de minim 5 d.
7.1.3

Dispozitive mecanice de ancorare

7.1.3.1 Eficacitatea ancorajelor mecanice trebuie să fie determinată prin
încercări corespunzătoare.
Dacă verificarea se execută prin încercări, forţa de ancorare, considerată în
calcul, trebuie să fie de maxim:
a) 50 % din forţa limită de ancorare;
b) 70 % din rezistenţa la oboseală pentru cicluri de încărcări.
Alunecarea capătului barei, conform datelor experimentale, nu trebuie să
depăşească:
a) 0,1 mm - la 70% din sarcina limită;
b) 0,5 mm - la 95% din sarcina limită.
Tabelul 35. Valorile minime ale dornului de îndoire d

1.

Diametrul barei ds, mm

2. ≥ 18
3. ≥ 20
4. Stratul

Clasa de armătură
≥ PSt230
RSt300 RSt400 RWr400
cârlige, bucle,
Cîrlige, bucle, etriere
etriere
2,5 ds
4 ds
6 ds
4 ds
5 ds
6 ds
8 ds
-

de protecţie a
betonului ”c”, perpendicular Bare îndoite (de exemplu în nodul cadrului)
planului de încovoere

100mm
c
7d s
6. 50mm  c  100mm
3d s  c  7d s
7. c  50d s

5.

c  ds

10 ds

10 ds

10 ds

15 ds

15 ds

20 ds

NOTĂ - Dacă barele a mai multor rânduri de armătură au îndoiri într-un
singur loc, atunci pentru barele rândurilor interioare trebuie majorate
valorile prezentate la pct.6 şi 7 prin înmulţirea lor cu coeficientul 1,5.
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7.1.4

Ancorarea etrierelor şi barelor înclinate

7.1.4.1 Ancorarea etrierelor şi barelor înclinate, de regulă, este eficace prin
utilizarea cârligelor, îndoirilor şi barelor transversale sudate.
Tipul de ancorare nu trebuie să producă despicarea sau sfărâmarea stratului de
protecţie a betonului.
Ancorarea cu cârlige (150° - 180°) se utilizează pentru barele flexibile.
Ancorarea cu îndoiri (90° - 150°) se utilizează numai pentru barele cu aderenţă
înaltă.
Ancorarea se consideră satisfăcătoare:
a) dacă curbura barei se termină cu o porţiune dreaptă, cu o lungime de
minim:
- 5ds sau 50 mm pentru unghiul de minimum sau cel puţin egal cu
135° (Figura 44a);
- 10ds sau 70 mm, pentru unghiul de 90° (Figura 44b).
b) dacă lângă capătul unei bare drepte se află:
- două bare transversale sudate cu diametrul de minim 0,7ds (Figura 44c);
- o bară transversală sudată cu diametrul de minim 1,4ds (Figura 44d).

Rezistenţa la forfecare a îmbinării sudate trebuie să fie de minim 0,5σyAs, în
care, σyAs - efortul în bara ancorată.

Figura 44. Ancorarea cu utilizarea cârligelor a), îndoirilor b), barelor
transversale c), d).
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Efortul unitar de aderenţă

7.1.5

7.1.5.1 Aderenţa betonului la armătură se caracterizează prin efortul unitar de
aderenţă care se calculează cu formula:
τs=η1η2η3Rct,1,

(331)

în care, Rct,1 - rezistenţa de calcul a betonului la întindere pentru prima grupă de
stări limită, se determină din Tabelul 16,
η1 - ia în considerare tipul de armătură,
η1=1,0 pentru bare cu suprafaţa netedă,
η1=1,4 pentru sârme trase profilate,
η1=2,25 pentru bare cu profil periodic,
η2 - ţine cont de poziţia barelor la turnarea betonului,
η2=1,0 în condiţii bune de aderenţă pentru:
a) barele cu înclinarea de la 45° până la 90° faţă de planul orizontal;
b) barele cu înclinarea mai mică de 45° faţă de planul orizontal, cu
condiţia că în timpul betonării ele se află la distanţa: de maxim 25 cm
de la fundul cofrajului şi de minim 30 cm mai jos de marginea
superioară a elementului.
η2=0,7 pentru alte cazuri ale poziţiei barelor în elementele betonate în cofraj
mobil,
η3 - ţine cont de diametrul barei:
- η3 = 1,0 pentru ds ≤32 mm;
-

7.1.6

3 

132  d s pentru d > 32 mm.
s
100

Lungimea principală de ancorare

7.1.6.1 Lungimea principală de ancorare necesară pentru transmiterea
efortului de la bară sau sârmă cu diametrul ds:
lb 

d s Rs ,1
,
4 s

(332)
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în care, ds- diametrul barei ancorate,
τs - efortul unitar de aderenţă, se calculează conform 7.1.6,
Rs,1- rezistenţa de calcul a armăturii.
7.1.6.2 Pentru plasele sudate din sârmă netedă sau profilată, lb se calculează
cu formula (332) considerând valorile τs şi η1, calculate pentru bare cu profil
periodic, şi prevăzând un număr suficient de bare transversale sudate în zona de
ancorare.
7.1.7

Lungimea de ancorare de calcul

Lungimea de ancorare de calcul lan se calculează cu formula:
lan  1 2 3 4 5lb

As ,cal
 lb ,min ,
As ,ef

(333)

în care, As,cal - aria secţiunii armăturii, se determină prin calcul,
As,ef - aria efectivă (reală) a secţiunii armăturii,
α1, α2, α3, α4, α5 - coeficienţi determinaţi din Tabelul 36:
α1 - coeficient adoptat în funcţie de forma barelor (drepte, înclinate, bucle),
α2 - coeficient care ia în considerare influenţa unei singure bare transversale
sudate (dst>0,6ds) în limita lungimii de ancorare de calcul lan ,
α3 - coeficient care ia in considerare influenţa stratului de protecţie a betonului,
α4 - coeficient care ia în considerare influenţa armăturii transversale,
α5 - coeficient care ţine cont de presiunea transversală în planul de despicare a
betonului în limita lungimii de ancorare de calcul,
lb,min - lungimea minimă de ancorare:
a) pentru barele întinse lb,min > max[0,3lb; 10ds 100 mm];
b) pentru barele comprimate lb,min > max[0,6lb; 10ds 100 mm].
Limitarea lb,min se stabileşte:
a) pentru asigurarea lungimii de ancorare minime efective;
b) pentru stabilirea toleranţelor.
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În Figura 45 sunt prezentate tipurile dispozitivelor de ancorare suplimentare,
care se consideră prin coeficientul α2. Valorile corespunzătoare pentru α2 trebuie
determinate prin încercări.

Figura 45. Condiţiile pentru poziţia barelor transversale sudate în limita lan
Produsul (α3α4α5) este limitat:
a) pentru berela cu aderenţă înaltă α3α4α5>0,7;
b) pentru barele şi sârmele drepte şi profilate α3α4α5=1,0.
Armătura transversală trebuie să fie uniform distribuită de-a lungul:
a) lan pentru ancorajele care lucrează la întindere;
b) lan + 4ds pentru ancorajele care lucrează la compresiune.
Pentru plasele de armătură sudate din armătură cu profil neted sau periodic,
lungimea de ancorare lan nu trebuie să fie mai mică decât lungimea necesară
pentru montarea a "n" bare transversale sudate, în care, "n" se calculează
(rotunjind până la un număr întreg) cu formula (334):
n4

As ,cal
,
As ,ef

(334)

în care, Ast - aria secţiunii armăturii transversale în limita lungimii de ancorare
de calcul lan ,
Ast,min - aria minimă a secţiunii armăturii transversale, egală cu 0,25As pentru
grinzi şi cu "0" - pentru plăci,
As - aria unei singure bare ancorate cu diametrul maxim.
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Tabelul 36. Coeficienţii α1, α2, α3, α4, α5
Factorii
de
Tipul de încărcare
influenţă

Armătura din bare
întinse
comprimate

Configuraţia
barelor

α1=1,0
α1=0,7 1)4

α1=1,0
α1=1,0

Bară
transversală
sudată

α2=0,7

α2=0,7

 3  1  0,15

Stratul de
protecţie a
betonului ”cd”

cd  d s
ds

52)

α3=1,0

0,7   3  1,0

Ancorarea
suplimentară cu
mai multe bare
transversale
Ancorarea
suplimentară de
la presiunea
transversală

4  1  K

 Ast  Ast ,min  1,0
As

α5=1-0,04P
0,7≤ α5≤1,0

α4=1,0

α5≥0,7
α5≤1,0

K - valoarea egală cu:

K = 0,1

K = 0,05

K=0

P - presiunea transversală (MPa) în starea limită de-a lungul lan, normală la
planul de smulgere.
Distanţa dintre axele barelor transversale trebuie să fie de minim 5 ds sau 5 cm.

1  1,0 .

1)

Dacă cd > 3ds ,

2)

Indicaţiile pentru cd , a se vedea Figura 46.
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a / 2

Pentru barele drepte valoarea minimă: cd  min c1
c


a / 2
Pentru cârlige, bare îndoite (înclinate): cd  min 
c1

Pentru cârlige orizontale, bucle, bare îndoite: cd = c

Figura 46. Indicaţii la determinarea valorii cd din Tabelul 36.
7.2

Îmbinarea armăturii nepretensionate

7.2.1

Principii generale

7.2.1.1

Îmbinarea armăturii se realizează:

a) prin suprapunerea barelor cu sau fără cârlige, îndoiri, bucle (Figura 47);
b) prin sudare;
c) cu mufe de cuplare, dacă este acordul serviciului de supraveghere a
lucrărilor de construcţii (de exemplu, presmufe);
d) prin îmbinarea secţiunilor frontale ale barelor (numai pentru barele
comprimate).
Îmbinarea prin suprapunere a barelor netede cu capetele drepte sau îndoite este
interzisă.
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Îmbinarea prin suprapunerea armăturii de rezistenţă nepretensionată se utilizează
la îmbinarea plaselor şi carcaselor sudate sau legate cu diametrul armăturii de
rezistenţă de maxim 36 mm.
Îmbinarea prin suprapunere a barelor armăturii de rezistenţă nu se recomandă de
a fi executată în zona întinsă a elementelor încovoiate şi întinse excentric, în
locul cu valorile maxime ale eforturilor unitare. Astfel de îmbinări nu se admit
în elementele liniare întinse centric (de exemplu, în tirantul arcei), precum şi în
toate cazurile, în care se utilizează armătura de clasa mai mare sau cel puţin
egală cu RSt 400. Îmbinarea armăturii de rezistenţă întinsă şi comprimată,
precum şi a plaselor şi a carcaselor în direcţia de lucru trebuie să aibă o lungime
de suprapunere l0 .

Figura 47. Exemple de îmbinare prin suprapunere a armăturii întinse. a) bare cu
capete drepte; b) cârlige; c) îndoiri; d) bucle; l0 – lungimea de suprapunere.
7.2.1.2 Lungimea de suprapunere de calcul a barelor întinse. Lungimea de
suprapunere de calcul se determină cu formula:
l0   1 3 4 5 6 lb

As ,cal
 l0,min ,
As ,ef

(335)

în care, lb - se calculează cu formula (332),

l0,min  0,3 6lb ;15d s ;200mm,
α1, α2, α3, α4, α5 - coeficienţi care se determină din Tabelul 36, însă în calcul α4,
 Ast ,min trebuie să fie adoptată egală cu 1,0As, în care, As – aria secţiunii
transversale a unei singure bare îmbinate prin suprapunere,
α6 - coeficient, determinat din Tabelul 37, în funcţie de numărul de bare a unui
singur rând, îmbinate într-un singur loc.
Pentru armătura transversală de distribuţie α6=1,0.
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Tabelul 37
Valorile coeficientului α6 în funcţie de numărul de bare îmbinate într-o singură
secţiune a unui singur rând de armătură
25%
33%
50%
> 50%
 20 %
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
NOTĂ - Îmbinările prin suprapunere se consideră amplasate într-o singură
secţiune (loc), dacă distanţa dintre centrele îmbinărilor este mai mică
decât 1,3 din lungimea de suprapunere de calcul l0 (a se vedea
Figura 48).

Figura 48. Numărul de bare îmbinate prin suprapunere într-o singură secţiune.
l0 - lungimea de suprapunere de calcul pentru bara I.
Îmbinările barelor II şi III se amplasează în exteriorul secţiunii.
Îmbinarea barei IV se află în limita secţiunii. În acest caz, numărul de bare
îmbinate într-un singur rând de armătură constituie 50 % şi, respectiv, α6 =1,8.
7.2.1.3 Lungimea de suprapunere de calcul a barelor comprimate permanent.
Lungimea de suprapunere de calcul l0 trebuie să respecte condiţia:
l0 >lb în care, lb - se calculează cu formula (332).
7.2.2

Îmbinarea prin suprapunere a barelor

7.2.2.1 Distanţa barelor dintre două suprafeţe plane trebuie să fie cît mai mică
şi să nu depăşească 4 ds (a se vedea Figura 48). Dacă barele se amplasează la o
distanţă mai mare de 4ds , atunci lungimea de ancorare trebuie să fie majorată cu
valoarea egală cu distanţa dintre bare.
Distanţa dintre două îmbinări separate învecinate în direcţia transversală trebuie
să fie de minim 2 ds şi de minim 20 mm (între marginile exterioare), Figura 48.
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7.2.3

Procentajul admisibil de armătură îmbinată

Tabelul 38. Procentajul admisibil de bare întinse îmbinate prin suprapunere întro singură secţiune.
Tipul de bare
Bare cu aderenţă ridicată (cu profil periodic )
Bare netede ds < 16 mm
Bare netede ds  16 mm

Acţiunea sarcinii
statică
repetată
100 %
100 %
50 %
25 %
25 %
25 %

NOTĂ - În Tabelul 38 este prezentat procentajul admisibil de armătură
îmbinată a unui singur rând.
Dacă barele îmbinate se amplasează în mai multe rânduri, în limita înălţimii
secţiunii, valoarea procentajului de armătură îmbinată trebuie să fie micşorat cu
50%. Armătura transversală de distribuţie totală trebuie îmbinată într-o singură
secţiune.
Procentajul de bare îmbinate comprimate în orice secţiune poate fi egal cu 100%
din aria totală a secţiunii transversale a armăturii.
7.2.4

Armătura transversală în zona de îmbinare prin suprapunere:

7.2.4.1 Armătura transversală pentru barele întinse. În zona de îmbinare prin
suprapunere în toate cazurile trebuie prevăzută armătura transversală pentru
preluarea eforturilor unitare de întindere. Dacă ds < 16 mm, atunci cantitatea
minimă de armătura transversală, necesară pentru alte cauze, (armătura contra
forfecării, bare de distribuţie) este suficientă.
Dacă ds ≥ 16 mm, atunci aria totală a armăturii transversale nu trebuie să fie mai
mică decât aria barei îmbinate. Armătura transversală trebuie să fie sub formă de
etriere, dacă distanţa între două îmbinări învecinate (între marginile exterioare)
a ≤ 10 ds, şi poate fi rectilinie în alte cazuri. Capetele armăturii transversale
trebuie să fie ancorate pe lungimea de ancorare lan şi conform 7.1.6.
Armătura transversală trebuie să fie amplasată de-a lungul a două sectoare de
suprapunere, egale cu l0 /3.
7.2.4.2 Armătura transversală pentru barele comprimate. O bară a armăturii
transversale trebuie să fie amplasată în exteriorul zonei de îmbinare, nemijlocit
după capătul barei îmbinate, la distanţa de 4ds. Distanţa dintre barele armăturii
transversale, la capetele sectorului îmbinării, trebuie să fie de maxim 150 mm.
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7.2.5

Îmbinarea prin suprapunere a articolelor sudate din armătură

7.2.5.1 Îmbinarea articolelor sudate, care lucrează la întindere şi compresiune
se execută numai prin suprapunere.
7.2.5.2

Îmbinarea articolelor sudate în direcţia armăturii de rezistenţă.

Se deosebesc îmbinări într-o singură suprafaţă plană (barele sudate se
amplasează vizavi) şi îmbinări în două suprafeţe plane (barele îmbinate se
amplasează unul pe altul), a se vedea Figura 50.
La sarcinile dinamice îmbinarea se admite într-o singură suprafaţă plană.
Lungimea suprapunerii armăturii de rezistenţă, în cazul în care îmbinarea se
execută într-o singură suprafaţă plană, se determină conform 7.2.1, fără a lua în
considerare barele transversale sudate, adică, adoptând α2=1,0.

Plasele într-o singură suprafaţa plană (secţiunea longitudinală)

Plasele în două suprafeţe plane (secţiunea longitudinală)
Figura 49. Îmbinări prin suprapunere a plaselor sudate din armătură.
La îmbinarea în două suprafeţe plane prin suprapunere armătura de rezistenţă
trebuie să fie amplasată în zonele, în care eforturile unitare din armătură nu
depăşesc 80 % din rezistenţa de calcul.
Plasele sudate din armătură cu aria secţiunii transversale a armăturii As ≤12 cm2
se îmbină într-o singură secţiune. Se admite îmbinarea plaselor cu As > 12 cm2
sau când armătura se amplasează în mai multe rânduri, însă numărul de bare
îmbinate într-o singură secţiune nu trebuie să depăşească 60 % din numărul total
de bare.
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Devierea îmbinărilor armăturii, amplasate în mai multe rânduri, în direcţia
longitudinală nu trebuie să fie mai mică de 1,3 l0 (l0 – lungimea de suprapunere).
Îmbinările prin suprapunere a plaselor sudate din armătură se admit într-o
singură secţiune pentru armarea constructivă sau pe sectoarele, în care armătura
se utilizează de maxim 50 % .
7.2.5.3 Îmbinarea barelor în direcţie transversală. Îmbinarea prin suprapunere
a armăturii transversale se admite într-o singură sau în două suprafeţe plane,
independent de tipul sarcinii .
Îmbinarea armăturii transversale poate fi executată într-o singură secţiune pentru
toată armătura din secţiunea transversală.
Când armătura transversală se amplasează în două suprafeţe plane, lungimea de
suprapunere se determină din Tabelul 39.
Tabelul 39. Lungimea de suprapunere a armăturii transversale (de distribuţie)
Diametrul sârmei
(barei), mm
Ø≤6
6<Ø≤8
8 < Ø ≤ 12

Lungimea de suprapunere
150 mm; de minim un pas al sârmei
250 mm; de minim doi paşi ai sârmei
350 mm; de minim doi paşi ai sârmei

Plasele sudate cu armătură de rezistenţă, cu diametrul mai mare sau cel puţin
egal cu 16 mm în direcţia nelucrătoare pot fi îmbinate prin alipirea uneia de alta,
iar îmbinarea se acoperă cu plase speciale de îmbinare cu o lungime de
suprapunere în fiece parte de minim 15 diametre ale armăturii de distribuţie şi de
minim 100 mm.
Plasele sudate în direcţia nelucrătoare pot fi aşezate una lângă alta fără a folosi
plase speciale de îmbinare în cazul în care:
a) plasele sudate fâşii se amplasează în direcţii reciproc perpendiculare;
b) în locul îmbinărilor există suplimentar armătura constructivă în direcţia
armăturii de distribuţie.
7.2.6

Lungimea de suprapunere de calcul a articolelor sudate

6.2.6.1 Suprapunerea armăturii de rezistenţă întinsă. Numărul minim de bare
transversale eficiente în limita lungimii de suprapunere:
a) n = 1,0 pentru articolele sudate din sârmă cu profil periodic;
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As ,cal
pentru articolele din sârmă cu profil neted (se rotunjeşte
As ,ef
până la un număr întreg).

b) n  5

Lungimea de suprapunere de calcul:
- la îmbinarea barelor într-o singură suprafaţă plană se calculează cu
formula (333);
- la îmbinarea barelor în două suprafeţe plane:
l 0   7 lb

As ,cal
 l0,min ,
As ,ef

în care,  7  0,5 

(336)

As
, 1,0   7  2,0 ,
7

lb - lungimea principală de ancorare, se calculează cu formula (332),
As,cal , As,ef – a se vedea explicaţiile de la 7.1.6,
As - aria secţiunii transversale a armăturii de rezistenţă în plasa îmbinată, cm2/m,
l0,min>[0,75lb; 15ds; S; 200 mm],
În care, S - pasul barelor de rezistenţă în plasa de îmbinat.
Lungimea de suprapunere l0 trebuie să fie determinată fără considerarea barelor
transversale sudate, adică α2=1,0.
7.2.6.2 Suprapunerea armăturii de rezistenţă supuse la compresiune.
Lungimea de suprapunere de calcul a barelor de rezistenţă la compresiune
permanentă se determină din condiţia:
l0≥ lb

(337)

în care, lb - lungimea principală de ancorare (332).
7.2.6.3 Îmbinarea armăturii cu ajutorul dispozitivelor mecanice. Îmbinările
mecanice ale barelor se execută cu ajutorul dispozitivelor de îmbinare
(manşoane, manşoane de strângere etc.).
7.2.6.4 Îmbinările cap la cap. Îmbinările simple prin contactul cap la cap al
barelor comprimate trebuie să se execute numai pentru barele cu diametrul de
minim 25 mm.
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Barele comprimate din stâlpi cu diametrul ds ≥25 mm, pot fi îmbinate prin
contactul suprafeţelor de capăt ale barelor cu condiţia că la betonare barele se
amplasează vertical şi nu se produce devierea axelor stâlpilor. Procentul
admisibil de îmbinări de armătură într-o singură secţiune.
Îmbinările trebuie să fie uniform distribuite în secţiunea comprimată şi
amplasate în sfertul extrem al lungimii stâlpului. Îmbinările se consideră
amplasate în diferite secţiuni, dacă distanţa dintre centrele îmbinărilor în direcţia
longitudinală este de minimum 1,3 din lungimea de suprapunere de calcul.
Suprafeţele de capăt ale barelor trebuie să fie tăiate sub un unghi de 90faţă de
axă şi curăţate de bavuri.
7.2.7

Îmbinările prin sudare ale armăturii şi ale pieselor înglobate

7.2.7.1 Armătura din oţel laminat la cald cu profil neted sau periodic,
armătura cu rezistenţa mărită prin tratament termic de clasa RStT550 şi din
sârmă obişnuită, precum şi piesele înglobate trebuie, de regulă, să fie executate
prin sudarea cap la cap sau prin puncte la îmbinarea barelor între ele sau cu
elementele laminate plane. Se admite folosirea sudării cu arc electric automată,
semiautomată sau manuală, conform 7.2.7.5.
Îmbinarea prin sudare cap la cap a armăturii cu rezistenţa mărită prin
pretensionare trebuie să fie executată până la pretensionare.
Îmbinarea prin sudare a barelor din armătură cu rezistenţa mărită prin tratament
termic de clasa mai mare sau cel puţin egală cu RStT600, a sârmei de mare
rezistenţă şi a cablurilor de armare nu se admite.
7.2.7.2 Tipul îmbinărilor prin sudare şi metodele de sudare a armăturii şi
pieselor înglobate trebuie să fie stabilite cu considerarea condiţiilor de
exploatare şi a sudabilităţii oţelului, a indicilor tehnico-economici şi a
posibilităţilor tehnologice ale întreprinderii producătoare, în conformitate cu
standardele şi documentele normative pentru armătura sudată şi piesele
înglobate în elementele din beton armat.
7.2.7.3 În condiţiile de uzină, la executarea plaselor din armătură sudată, a
carcaselor şi a îmbinărilor, pe lungimea barelor trebuie folosită de preferinţă
sudarea prin puncte şi cap la cap, iar la executarea pieselor înglobate - sudarea
automată sub flux pentru îmbinările în formă de T şi sudarea prin contact în
relief pentru îmbinările prin suprapunere.
7.2.7.4 La montarea articolelor din armătură şi a elementelor prefabricate din
beton armat, în primul rând, trebuie folosite metodele de sudare semiautomată
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care asigură posibilitatea de control al calităţii îmbinărilor.
7.2.7.5 În lipsa utilajului de sudare necesar, în condiţiile de uzină şi de şantier
se admite executarea îmbinările în forma de cruce, cap la cap, prin suprapunere
şi în formă de T ale armăturii şi pieselor înglobate, folosind metodele de sudare
cu arc electric, inclusiv cea manuală, conform Anexei C.
Nu se admite folosirea sudurii de prindere cu arc electric la îmbinările în formă
de cruce din bare de armătură de clasa RSt400.
În cazul, în care se foloseşte sudarea cu arc electric manuală, la executarea
îmbinărilor sudate ale armăturii de rezistenţă, în plase şi carcase, în locul de
îmbinare a barelor armăturii longitudinale şi transversale, trebuie amplasate
elemente constructive suplimentare (garnituri, gusee, cârlige etc.).
7.3

Armătura pretensionată

7.3.1

Ancorarea armăturii pretensionate

7.3.1.1 Efortul unitar de aderenţă a betonului la armătura pretensionată.
Efortul unitar de aderenţă se calculează cu formula:
τsp=ηp1ηp2Rct,1,

(338)

în care, Rct,1 - rezistenţa de calcul a betonului la întindere axială:
a) în momentul revenirii armăturii întinse, la determinarea lungimii zonei
de transferare a eforturilor unitare lp,
b) în vârsta de 28 zile, la determinarea lungimii de ancorare lan.
ηp1 - coeficient care ia în considerare tipul de armătură pretensionată:
- ηp1= 1,4 pentru armătura cu profil periodic;
- ηp1= 1,2 pentru toroane de armare cu şapte sârme.
ηp2 - ia în considerare poziţia barelor:
- ηp2= 1,0 pentru toate barele cu înclinarea de la 45° până 90° faţă de
planul orizontal;
- ηp2= 1,0 pentru barele cu înclinarea mai mică de 45° faţă de planul
orizontal, cu condiţia că în timpul betonării ele se găsesc la distanţa: de
maxim 25 cm de la fundul cofrajului şi cu minim 30 cm mai jos de
marginea superioară a elementului;
- ηp2= 0,7 pentru alte cazuri.
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7.3.1.2 Lungimea principală de ancorare. Lungimea principală de ancorare a
unei bare pretensionate se calculează cu formula:
lb 

Asp Rsp,1
,
d s sp

în care,

(339)

Asp d s
- pentru armătura cu profil rotund,

d s 4

Asp
7
 d s - pentru toroane de amare cu şapte sârme,
d s 36

Rsp,1- rezistenţa de calcul a armăturii pretensionate,
τsp - efortul unitar de aderenţă a betonului la armătură.
7.3.1.3 Lungimea zonei de transfer a tensiunilor. Lungimea zonei de transfer
a tensiunilor lp se calculează cu formula:
l p   8 9 10lb

 sp,1
Rsp1

,

(340)

în care, α8 - consideră metoda de revenire a armăturii întinse:
- α8= 1,0 la revenirea treptată;
- α8= 1,25 la revenirea instantanee;
α9 - consideră influenţa efectului controlat:
- α9= 1,0 la calculul lungimii de ancorare cu considerarea acţiunii
momentului de încovoiere şi a forţei tăietoare;
- α9= 0,5 la calculul lungimii de ancorare cu considerarea armăturii
transversale, amplasate în zona de ancorare.
α10 - consideră influenţa tipului de armătură pretensionată:
- α10= 0,5 pentru cabluri de armare;
- α10= 0,5 pentru sârmă şi bare cu profil periodic,
σsp,1 - tensiunea în armătura pretensionată imediat după revenirea armăturii
întinse (cu considerarea pierderilor primare de tensiuni).
Pentru barele cu diametrul mai mare de 18 mm nu se admite transferul
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instantaneu al eforturilor.
Originea zonei de transfer a tensiunilor, la transferul instantaneu al efortului de
compresiune contra betonului pentru armătura din sârmă (cu excepţia sârmei cu
rezistenţă mare de clasa mai mare sau cel puţin egală cu RWr1000, cu ancoraje
interioare în limita zonei de îmbinare) se adoptă la distanţa 0,25 lp de la capătul
elementului.
7.3.2

Lungimea de ancorare de calcul a armăturii pretensionate

7.3.2.1 În cazul utilizării armăturii pretensionate, efortul de pretensionare se
consideră constant şi transmis betonului în afara limitei lungimii de ancorare de
calcu1 lan , se calculează cu formula:
lan  l p  lb

 spd   sp, 2
Rsp,1

,

(341)

în care, lp - lungimea zonei de transfer a tensiunilor, se calculează cu formula
(340),
lb - lungimea principală de ancorare, se calculează cu formula (339),
σspd - tensiunea în armătura pretensionată de la sarcina de calcul,
σsp,2 - pretensionarea în armătură cu considerarea tuturor pierderilor.
8
PREVEDERI DE ALCĂTUIRE PENTRU ELEMENTE DIN
ВЕТON АRMАТ
Pentru asigurarea condiţiilor de fabricare, de durabilitate şi de conlucrare а
armăturii cu betonul, la proiectarea elementelor din beton şi beton armat trebuie
respectate prevederile de alcătuire prezentate la acest capitol.
8.1

Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor

8.1.1
Stratul de acoperire cu beton trebuie să asigure condiţii favorabile de
aderenţă şi de protecţie a acestora împotriva acţiunii agenţilor fizici şi chimici a
mediului în care se situează elementul de construcţii. Grosimea lui se stabileşte
diferenţiat în funcţie de:
a) tipul elementului (liniar, de suprafaţă sau masiv);
b) diametrul şi clasa armăturilor;
c) condiţiile mediului înconjurător;
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d) clasa betonului;
e) gradul de rezistenţă la foc impus elementului.
Condiţiile care trebuie respectate, legate de influenţa mediilor cu agresivitate
chimică, trebuie specificate în reglementările tehnice specifice.
8.1.2
Din punct de vedere al condiţiilor mediului înconjurător (acţiunea
atmosferică, agresivitatea chimică etc.) elementele de construcţii se clasifică în
patru categorii:
Din categoria I fac parte:
a) elementele situate în spaţii închise (feţele spre interior ale elementelor
structurale din clădiri şi construcţii) cu umidităţi relative interioare mai
mici sau cel puţin egale cu 75%;
b) elementele în contact cu exteriorul, dacă sunt protejate prin tencuire sau
printr-un alt strat de protecţie echivalent;
Din categoria II fac parte:
a) elementele situate în aer liber, neprotejate, cu excepţia celor expuse la
îngheţ şi dezgheţ în stare umedă;
b) elementele aflate în spatii închise cu umiditate relativă mai mare de
75% (hale industriale, acoperişurile rezervoarelor şi bazinelor,
subsolurile neîncălzite ale clădirilor etc.);
Din categoria III fac parte:
a) elementele situate în aer liber, expuse la îngheţ şi dezgheţ în stare
umedă;
b) elementele situate în spaţii închise cu condens tehnologic (hale
industriale cu degajări de abur etc.);
c) feţele elementelor în contact cu apă sau cu alte lichide fără agresivitate
chimică (exemple: pereţii şi fundul rezervoarelor, bazinelor etc.);
d) feţele în contact cu pământul ale elementelor prefabricate şi ale celor
monolite turnate în cofraj sau pe beton de egalizare;
Din categoria IV fac parte:
a) feţele în contact cu pământul ale elementelor din beton armat
monolit turnate direct în săpătura (fundaţii, ziduri de sprijin etc.).
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8.1.3
Pentru betoane de clasa mai mare sau cel puţin egală cu C20,
grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor longitudinale de rezistenţă
trebuie să respecte valorile minime conform Tabelului 40, dar trebuie să fie
minim egală cu 1,2 d (în care, d - diametrul armăturilor), însă de maxim 50 mm.
În cazul betoanelor de clasa C10 şi C15 valorile din tabel se măresc cu 5 mm la
elementele din categoriile II, III şi IV.
8.1.4
În cazul elementelor din categoria III, care se află în contact direct cu
lichide, dacă faţa de contact cu lichidul se protejează prin tencuire sau prin
placare cu faianţă, grosimea stratului de acoperire cu beton poate fi redusă
adoptând valorile prezentate în Tabelul 40 pentru elementele din categoria II.
8.1.5
Acoperirea cu beton a armăturilor transversale (etriere, barele
transversale ale carcaselor sudate) trebuie să fie de minimum 15 mm pentru
elementele din categoriile I şi II, de minim 20 mm pentru cele din categoria III şi
de minim 25 mm pentru cele din categoria IV.
Pentru elementele din categoria I, prefabricate la uzină, se admite reducerea
grosimii stratului de acoperire la 10 mm.
8.1.6
Pentru elementele cu un singur strat din beton uşor sau beton poros de
clasa maxim C7,5 grosimea stratului de acoperire cu beton trebuie să fie
minimum egală cu 20 mm, iar pentru panourile de pereţi situate în exterior (fără
stratul de factură) - minim egală cu 25 mm. Pentru toate cazurile grosimea
stratului de acoperire cu beton trebuie să fie minim egală cu 1,5 d (în care, d diametrul armăturilor).
8.1.7
Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor longitudinale
trebuie să fie, de regulă, un multiplu al lui 5 mm şi se obţine prin rotunjirea în
plus sau cu maxim 2 mm în minus a valorii determinate conform 8.1.3…8.1.6.
Tabelul 40. Grosimea minimă a stratului de acoperire cu beton (mm), pentru
elemente din betoane de clasa C20.
Categoria elementului (conform pct. 7.1.2)
I
II
III
Tipul de element
Monolit sau Prefabricat Monolit Prefabricat
turnat pe
la uzină sau turnat
la uzină
şantier
pe şantier
Plăci plane şi curbe, nervuri
15
10
15
15
20
ale planşeelor
Pereţi structurali
20 (30)
15
25 (35)
20
30
Grinzi, stâlpi, diafragme
25
20
30
25
5
Fundaţii, funduri de rezervoare
35

IV

70
70
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NOTE
1. Valorile din paranteze sunt date pentru grosimea acoperirii cu beton
a armăturilor de rezistenţă la pereţii turnaţi în cofraj glisant.
2. La elementele structurale (grinzi, stâlpi, pereţi etc.) din categoriile I şi
II, care au la bază o porţiune subterană care intră în categoria III, se
poate menţine şi pe această porţiune aceeaşi grosime a stratului de
acoperire cu beton ca şi la partea supraterană.
8.2
Prevederi generale privind armarea elementelor cu bare
longitudinale şi transversale
8.2.1
Aria secţiunii armăturii longitudinale pentru elementele din beton
trebuie să respecte valorile minime prezentate în Tabelul 41.
Tabelul 41. Procentul minim de armare
Nr.
ctr.
1.
2.
3.

Condiţiile de lucru ale armăturii
Armătura S în elementele încovoiate şi în elementele solicitate la
întindere excentrică cu excentricitate mare
Armătura S şi S′ în elementele solicitate la întindere excentrică cu
excentricitate mică
Armătura S şi S′ în elementele solicitate la compresiune
excentrică pentru
lo/i<17
17≤lo/i≤35
35≤lo/i≤83
lo/i >83

Procentul minim de
armare (μmin)
0,05
0,05

0,05
0,10
0,20
0,25

NOTĂ – μmin=As,min/(bho)∙100% - în care, b - lăţimea secţiunii transversale a
elementului de formă dreptunghiulară sau lăţimea nervurii la secţiuni
în formă de T sau de dublu T; ho - înălţimea utilă a elementului.
Pentru elementele cu armătura longitudinală uniform amplasată pe
conturul secţiunilor, precum şi pentru elementele întinse centric
μmin=As,min/(bho)∙100%.
Pentru elementele cu armătura longitudinală uniform amplasată pe conturul
secţiunilor, precum şi pentru elementele întinse centric, aria minimă a armăturii
longitudinale se adoptă de două ori mai mare decât valorile prezentate în
Tabelul 41.
8.2.2
Pe toate feţele elementelor din beton armat, pe care se amplasează
armăturile longitudinale, trebuie să fie montată armătura transversală care să
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cuprindă armătura longitudinală de la marginea suprafeţei. Distanţa dintre barele
transversale, pe fiecare suprafaţă a elementului trebuie să fie de maxim 500 mm
şi de maxim 2 b (în care, b - lăţimea secţiunii transversale a elementului).
Barele transversale în stâlpi din beton armat trebuie să asigure fixarea armăturii
de rezistenţa comprimată de umflarea laterală.
8.2.3
Distanţele libere între bare pe înălţimea şi pe lăţimea secţiunii
transversale trebuie să asigure conlucrarea armăturii cu betonul şi se stabileşte
cu considerarea uşurării şi compactării amestecului de beton.
Distanţele libere între bare trebuie să fie minim egale cu diametrul barelor şi
minim egale cu 30 mm pentru armăturile de la faţa superioară (faţa prin care se
toarnă betonul) şi 25 mm pentru armăturile de la faţa inferioară. În cazul în care
armăturile din partea inferioară se amplasează mai mult decât în două rânduri pe
înălţimea secţiunii, distanţa între bare (cu excepţia primelor două rânduri)
trebuie să fie minim egală cu 50 mm.
Dacă barele, la introducerea prefabricatului, ocupă poziţia verticală, distanţa
liberă trebuie să fie minimum egală cu 50 mm.
NOTĂ - Distanţele libere dintre barele cu profil periodic trebuie de adoptat
conform diametrului nominal fără a lua în considerare riflurile.
8.3

Prevederi pentru alcătuirea plăcilor

8.3.1

Grosimea plăcilor

8.3.1.1 La dimensionarea grosimii plăcilor trebuie să se ţină seama de
următoarele condiţii:
a) procentul mediu de armare cu armătură de rezistenţă, de regulă, să se
încadreze în următoarele limite economice: 0,8...1 % pentru plăci
armate pe о singură direcţie (placă-grindă) şi 0,5...0,7 % pentru cele
armate pe două direcţii (rezemate pe tot conturul);
b) deformaţiile să se încadreze în limitele admise;
c) la clădirile civile, să fie asigurată masa necesară pentru realizarea
izolării antizgomot din aer;
d) la clădirile industriale, etajate şi, în general, la planşeele cu încărcări
concentrate mari, precum şi la plăcile rezemate direct pe stâlpi (fără
grinzi), trebuie să se asigure rezistenţa la străpungere.
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8.3.1.2 Grosimea minimă admisă (mm) a plăcilor monolite trebuie să fie
minim egală cu:
a) pentru plăcile de acoperire - 40;
b) pentru plăcile planşeelor clădirilor de locuit şi publice – 50;
c) pentru plăcile planşeelor clădirilor industriale – 60;
d) pentru plăcile fabricate din beton uşor de clasa maxim LC7,5 – 70.
Grosimea minimă a plăcilor prefabricate la uzină trebuie să fie determinată din
condiţiile de asigurare a stratului de acoperire cu beton şi din condiţiile de
amplasare a barelor în plăci, însă trebuie să fie minim egală cu 30 mm.
Armarea plăcilor

8.3.2

8.3.2.1 Plăcile pot fi armate cu plase sudate sau cu bare montate separate
formând plase legate cu sârmă. Pentru plăcile prefabricate, inclusiv pentru cele
ale elementelor prefabricate nervurate, armarea se realizează, de regulă, din
plase sudate.
8.3.2.2

Diametrele minime ale armăturii de rezistenţă:

a) la barele plaselor legate cu sârmă: pentru barele drepte de la partea
inferioară a plăcii - 6 mm, iar pentru barele înclinate sau dispuse la
partea superioară - 6 mm, dacă sunt din armătura clasa RSt295 şi
RSt39O (A-II şi A-III), şi 8 mm - PSt235 (A-I);
b) la plasele sudate: pentru elementele din beton monolit - 5 mm, pentru
elementele prefabricate - 4 mm.
8.3.2.3 Distanţa dintre axele barelor de rezistenţă în deschiderea de mijloc a
plăcii din partea superioară a reazemului trebuie să fie de maxim:
a) 200 mm pentru plăci cu grosimea (hπ) până la 150 mm;
b) 250 mm pentru 150 mm< hπ ≤ 300 mm;
c) 300 mm pentru hπ > 300 mm.
În plăcile continue, distanţa dintre barele, prelungite după reazem nu trebuie să
depăşească 400 mm, totodată ţinând cont că aria totală a acestor bare pe metru
pe lăţimea plăcii trebuie să fie minim egală cu 1/3 din aria barelor în deschidere,
determinate prin calculul după momentul maxim încovoietor.
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În plăcile cu goluri, distanţa dintre axele barelor de rezistenţă se admite de
majorat în conformitate cu dispunerea golurilor în secţiune, însă trebuie să fie de
maxim 2 h.
8.3.2.4 Aria secţiunii barelor de rezistenţa ale plăcilor se determină prin calcul
şi trebuie se respecte condiţiile de la 8.2.1.
8.3.2.5 Plăcile monolite cu grinzi armate cu plase sudate trebuie să fie
alcătuite conform Figurilor 50 şi 51.
Pentru plăcile cu lăţimea până la 3 m şi lungimea până la 6 m armătura din
deschidere trebuie să fie executată sub formă de plasă sudată, în care barele
transversale le constituie armătura de rezistenţă a plăcii (Figura 50a).
Dacă diametrul armăturii de rezistenţă este mai mare de 10 mm, trebuie de armat
placa cu plase plane unificate sudate cu lăţimea mică. Lungimea acestor plase
trebuie să corespundă lăţimii plăcii. Barele laterale constituie armătura de
rezistenţă a plăcii, iar barele longitudinale constituie armătura de distribuţie care
se înnădeşte prin suprapunere fără sudare (Figura 50b).
Armătura continuă din partea superioara a reazemului (Figura 50c) plăcilor
trebuie de alcătuit sub formă de două plase (Figura 50d) sau de una singură
(Figura 50d) cu bare de rezistenţă transversale, care se amplasează de-a lungul
reazemului. Aceste plase pot fi în rulouri.
Plăcile monolite cu mai multe deschideri, cu grosimea până la 100 mm, cu
armătura de rezistenţa în deschiderile mediane şi la reazem cu diametrul de
7 mm se recomandă de armat cu carcase sudate în rulouri cu armătură
longitudinală de rezistentă (Figura 51). Rulourile se desfăşoară de-a latul
grinzilor secundare, iar barele transversale (de distribuţie), care se înnădesc prin
suprapunere fără sudare. În deschiderile de la margini şi pe reazemele
intermediare unde, de regulă, este necesar un surplus de armătură, pe plasa
principală se montează о plasă în plus (Figura 51a), care se prelungeşte până la
primul reazem intermediar din deschiderea doi cu 1/4 din deschiderea plăcii. În
loc de plasă suplimentară se poate de amplasat bare separate care trebuie să fie
legate de plasa principală.
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Figura 50. Armarea plăcilor monolite cu grinzi.
a) - armătura din deschiderea sub formă de plase sudate cu barele de rezistenţă
în direcţie transversală;
b) - armătura din deschiderea sub formă de carcase înguste sudate cu barele de
rezistenţă în direcţie longitudinală;
c) - armătura în partea de sus a suportului;
d) - suportul median al plăcii, unit monolit cu grinda din beton armat, cu două
plase în partea de sus a suportului;
e) – suportul median al plăcii, unit monolit cu grinda din beton armat, cu o
singură plasă în partea de sus a suportului.
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Figura 51. Armarea plăcilor monolite cu plase continue sudate.
a) – planul şi secţiunea plăcii rezemate pe grinzi din beton armat;
b) – rezemarea plăcii pe perete din cărămidă.
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8.3.2.6 Plăcile monolite cu grinzi armate cu plase legate trebuie alcătuite
conform Figurii 52.
Pentru plăcile cu grosimea de maxim 120 mm şi armate cu plase legate se
recomandă ca barele să fie fără îndoituri şi prelungite până la reazem, iar pe
partea superioară a reazemului să se monteze armătura sa (Figura 52a).
Pe partea superioară a reazemului, armătura constructivă trebuie să fie minim
egală cu din aria secţiunii armăturii de rezistenţă în deschidere.
Pentru plăcile cu grosimea mai mare de 120 mm о parte din barele din
deschidere trebuie îndoite la reazem. Barele se îndoaie sub un unghi de 30°
pentru plăcile cu grosimea până la 150 mm şi sub un unghi de 45° pentru plăcile
cu grosimea mai mare sau cel puţin egală cu 160 mm (Figura 52b).
Armarea reazemelor plăcilor monolite cu bare separate este prezentată în (Figura
52c, d).
8.3.2.7 Plăcile rezemate pe tot conturul trebuie armate cu plase sudate. Pentru
plăcile cu dimensiunile de maxim 6 x 3 m se admite, la deschidere, de armat cu
о plasă întreagă sudată, cu armătura de rezistenţă în ambele direcţii. Pentru
plăcile cu deschiderea mai mică de 2,5...3 m, trebuie micşorat numărul de bare
pe fâşia de la margine în raport cu numărul de bare pe fâşiile mediane. În acest
caz placa se armează cu о plasă întreagă sudată, cu aria egală pentru fâşia de la
margine, iar în partea mediană se montează о plasă suplimentară (Figura 53).
Lăţimea fâşiei de la margine lk se determină prin calcul.
Dacă armarea plăcii cu plase plane întregi sudate nu este raţională se admite
armarea cu plase sudate cu lăţimea mică, cu armătură longitudinală de
rezistenţă. Plasele se amplasează în deschideri, în doua rânduri, în direcţii
reciproc perpendiculare (Figura 54a).
Însă, plasele cu lungimea armăturii de rezistenţă mai mica (pentru plăcile cu
deschideri mici) se amplasează în zona întinsă. Barele de montaj ale plaselor în
fiecare strat se amplasează cap la cap şi nu se înnădesc. Barele de montaj ale
plaselor din zona întinsă trebuie să fie la stratul de acoperire sub armătura de
rezistenţă, iar la plasele din zona comprimată - deasupra barelor de rezistenţa.
Armarea continuă a plăcilor cu mai multe deschideri rezemate pe tot conturul
(Figura 54b) se execută ca şi pentru plăcile cu grinzi (Figura 50c).
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Figura 52. Armarea plăcilor monolite cu grinzi cu armătură separată.
a) - armătura separată;
b) - armătura continuă;
1,2- armătura de rezistenţă în partea superioară a suportului;
3, 4 - armătura de rezistenţă în deschidere;
5, 6 - armătura constructivă în partea superioară a suportului;
7 - bare îndoite.

NCM F.02.02-2006 pag.164

Figura 53. Armarea plăcii rezemate pe tot conturul cu plase continue sudate.
1 – plasa principală;
2 - plase suplimentare.

Figura 54. Armarea plăcii rezemate pe tot conturul cu plase înguste sudate.
a) - plase amplasate în deschidere;
b) - plase amplasate în partea superioară a suportului.
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Plăcile continue cu mai multe deschideri, rezemate pe tot conturul cu grosimea
până la 100 mm, calculate la acţiunea sarcinii uniform distribuite, cu armătura
de rezistenţa de 7 mm, se admite de armat cu plase în rulouri, cu armătura
longitudinală de rezistenţă (Figura 55). Pentru aceasta, placa se împarte în trei
fâşii în ambele direcţii: două de la margine, egale cu 1/4 din deschidere şi una
mediană, egală cu 0,5 din deschiderea plăcii. Plasa din rulou se montează în
doua straturi. Pe fâşia din deschiderea mediană, plasa din rulou se desfăşoară de
asemenea în două straturi, în direcţii reciproc perpendiculare (Figura 55a).
Armarea părţii superioare a reazemului se execută cu plase sudate, cu armătura
de rezistenţă în ambele direcţii. Aceste plase se amplasează la intersecţia
nervurilor plăcilor, la care barele pot fi paralele cu nervurile sau se amplasează
sub un unghi de 45° faţă de nervuri (Figura 55b).
Plasele legate pentru armarea plăcilor rezemate pe tot conturul trebuie alcătuite
ca şi pentru plăcile cu grinzi. Pentru a economisi armătura, placa se împarte în
trei fâşii ca în Figura 55. În fâşiile de la margini, aria secţiunii armăturii poate fi
micşorată dublu faţă de fâşia mediană, însă de minim trei bare pe metru. Barele
în direcţia lăţimii fâşiei se montează în partea de jos. Armătura de rezistenţă pe
partea superioară a reazemului se montează uniform pe toată lungimea plăcii,
din fiecare parte.
8.3.2.8 Plăcile cu console, cu lungimea consolei până la 1 m, se adoptă cu
înălţimea constantă, iar cu lungimea consolei mai mare de 1 m, secţiunea plăcii
consolei poate fi variabilă: în partea liberă a consolei trebuie să fie minim egală
cu 50 mm, iar la încastrare – se determină prin calcul.
Lungimea de încastrare a consolei în perete se stabileşte prin calcul. Pentru
încărcări temporare până la 4000 N/m2, lungimea de încastrare a consolei trebuie
să fie minim egală cu:
a) 250 mm pentru lungimea consolei până la 600 mm;
b) 380 mm pentru lungimea consolei 600…1000 mm.
Dacă lungimea consolei este mai mare de 1000 mm sau dacă acţionează
încărcări mari trebuie prevăzute măsuri speciale pentru ancorarea consolei în
perete.
Plăcile în console se armează, de regulă, numai în partea de sus. La armarea
consolelor cu lungimea mai mare de 1000 mm se admite ca о jumătate din
barele de rezistenţă să se întrerupă la 1/2 din lungimea consolei (conform
calculului plăcii în console).
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Figura 55. Armarea plăcii rezemate pe tot conturul cu plase continue sudate în
rulou.
a) – armătura din deschidere şi din suportul median;
b) – armătura din colţurile plăcii în partea superioară a suportului.
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8.4

Prevederi pentru alcătuirea grinzilor

8.4.1

Secţiunea de beton

8.4.1.1 La dimensionarea secţiunilor de beton ale grinzilor trebuie să se ţină
seama de următoarele condiţii:
a) procentul mediu de armare, raportat la secţiunea utilă a inimii (bho) , de
regulă, să se încadreze în următoarele limite economice: pentru grinzile
monolite 0,8 ... 1,8 %, pentru cele prefabricate - 1,0 ... 2,0 %;
b) deformaţiile să se încadreze în limitele admise;
c) asigurarea stabilităţii în direcţia transversală la stadiul de fabricare şi la
stadiul de exploatare a grinzii;
d) unificarea cofrajului, armării şi tehnologiei de fabricare.
8.4.1.2 La grinzile solicitate la încovoiere cu torsiune, la care raportul dintre
momentul de torsiune şi momentul încovoietor este mai mare de 1/3, se
recomandă ca raportul dintre laturile secţiunii să fie b/h≥0,5.
8.4.1.3 La grinzile monolite, dimensiunile secţiunii transversale se stabilesc,
de regulă, ca un multiplu al lui 50 mm pentru h≤800 mm şi ca un multiplu al lui
100 mm pentru h>800 mm.
8.4.2

Armătura longitudinală de rezistenţă

8.4.2.1 Diametrul minim pentru armăturile de rezistenţă: 10 mm pentru
carcase sudate şi 12 mm pentru carcase legate. La grinzile din beton uşor, barele
cu diametrul mai mare de 12 mm trebuie să fie de oţel cu profil periodic.
8.4.2.2 Toată armătura de rezistenţă trebuie să fie de acelaşi diametru. Dacă
nu este posibil de adoptat toate barele de acelaşi diametru, se admite de adoptat
de maxim două diametre diferite (fără barele constructive). În acest caz, barele
cu diametrul mai mare se amplasează în rândul întâi, în colţurile secţiunii
transversale, în carcasele sudate, şi în colţurile încovoierilor armăturii
transversale, în carcasele legate.
Armătura longitudinală, de rezistenţă nepretensionată se amplasează uniform pe
lăţimea secţiunii şi, de regulă, maxim în trei rânduri. În acest caz, în rândul trei
trebuie să fie maxim două bare (Figura 56).
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Figura 56. Aranjarea armăturii în secţiunea transversală a grinzilor armate cu
carcase sudate a) şi legate b).
8.4.2.3 Aria secţiunii armăturii de rezistenţă longitudinale, se determină prin
calcul şi trebuie să fie în limitele admise la 8.2.1.
8.4.2.4 Dacă nervurile plăcilor prefabricate, fâşiile de beton etc. cu lăţimea de
maxim 50 mm, precum şi grinzile cu lăţimea de maxim 150 mm sunt calculate
la acţiunea încărcărilor uniform distribuite, care nu depăşeşte 4000 N/m2 , şi nu
sunt calculate la torsiune, trebuie de montat în deschidere şi de prelungit până la
reazem о armătura longitudinală de rezistenţă.
Pentru grinzile cu lăţimea mai mare de 150 mm numărul de bare longitudinale
de rezistenţă, care se montează în deschidere şi se prelungeşte până la reazem,
trebuie să fie minim egal cu două.
Schema de armare în secţiunea transversală a grinzilor cu carcase sudate şi
legate este prezentată în Figura 57.
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Armătura din zona întinsă, care se prelungeşte până la reazemul grinzii trebuie
să fie dusă după marginea suportului, până la lungimea de ancoraj, în
conformitate cu condiţiile din capitolul 7.

Figura 57. Schema de armare a grinzilor. a) cu carcase legate, cu 2 etriere
mediane, b) cu carcase legate, cu 4 etriere mediane, c) cu carcase sudate.
8.4.2.5 Pentru a economisi oţelul la armarea grinzilor cu carcase sudate, о
parte din barele longitudinale pot fi întrerupte (nu se aduc până la suport). Locul
de întrerupere a barei se stabileşte prin calcul.
Pentru grinzile armate cu carcase legate, barele din deschidere nu pot fi
întrerupte, însă se admite a le îndoi la reazem.
În secţiunile de înclinare a barelor, porţiunea dreaptă şi cea înclinată se
racordează printr-o curbă cu raza minim egală cu 10 d.
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Unghiul de înclinare faţă de axa elementului, de regulă se ia de 45°. Pentru
grinzile cu înălţimea mai mare de 800 mm şi pentru grinzile-pereţi, unghiul de
înclinare se admite de majorat până la 60°. Pentru grinzile cu înălţimea mai mică
sau cel mult egală cu 350 mm şi pentru grinzile calculate la sarcini concentrate 30°.
8.4.2.6 Armarea grinzilor secundare cu carcase sudate trebuie executată
conform Figurii 58, iar cu carcase legate - conform Figurii 59.
Pentru grinzile secundare, lungimea carcaselor sudate se ia egală cu distanţa
liberă din deschidere, iar după marginea suportului se introduc bare speciale de
înnădire. Barele de înnădire se prevăd la rezemarea grinzilor secundare
intermediare şi la marginea acestor grinzi, dacă reazemul de la margine este
grinda principală unită cu cea secundară monolit. Aceste bare se montează la
nivelul armăturii de rezistenţă din deschidere, iar numărul lor trebuie să
corespunda numărului de carcase din deschidere. Aria secţiunii totale a barelor
de înnădire trebuie să fie minim egală cu aria secţiunii totale a barelor aduse
până la suport şi minim egală cu procentul de armare minim al reazemului (a se
vedea 8.2.1).
Barele de înnădire din armătura cu profil periodic se aduc după marginea
suportului în deschidere pe o lungime de minim egală cu 15 d, iar pentru cele cu
profil neted este necesar ca la 15 d de adăugat un pas al barelor transversale şi
încă 50 mm.
Aria secţiunii barelor de înnădire în zona comprimată, care au destinaţia de a
prelua momentele de încovoiere negative, se stabileşte prin calcul, iar
întreruperea lor se execută conform epurei momentelor de încovoiere.
8.4.2.7 Grinzile principale, de regulă, se armează cu carcase sudate (a se
vedea Figura 60). Pe lăţimea grinzii se amplasează, de regulă, două sau trei
carcase plane, două din ele se aduc până la marginea stâlpului, iar a treia (dacă
se montează) se întrerupe conform epurei momentelor de încovoiere. Dacă
armătura longitudinală din carcasele plane se amplasează în doua rânduri trebuie
ca întreruperea barei din rândul doi să fie executată conform epurei momentelor.
Armarea grinzilor principale cu carcase legate (cu bare separate) se execută ca şi
armarea grinzilor secundare (Figura 59).
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Figura 58. Armarea grinzilor secundare cu carcase sudate.
a) suportul de la margine; b) suportul median; c) montarea barei de înnădire
pentru armătura de rezistenţă cu profil neted; d) montarea barei de înnădire
pentru armătura de rezistenţă cu profil periodic.
1 – grinda secundară; 2 – grinda principală; 3 – armătura din deschiderea grinzii
secundare; 4 – plasa suportului grinzii secundare; 5 – bara de înnădire cu
diametrul dc; 6 – armătura din deschiderea grinzii principale;
t1 - prin calcul, însă minim egală cu 13 l ;
t2 – prin calcul, însă minim egală cu 14 l .
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Figura 59. Armarea grinzilor secundare cu bare separate.
a) suporturi de la margine; b) suport median;
t1 - prin calcul, însă minim egală cu 13 l ;
t2 – prin calcul, însă minim egală cu 14 l .
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Figura 60. Schema de armare a grinzii principale cu carcase sudate:
a) - carcase în deschidere; b) – carcase pe reazem;
l - lungimea de ancoraj conform condiţiilor din capitolul 6;
t1 - prin calcul, însă minim egală cu 13 l ;
t2 – prin calcul, însă minim egală cu 14 l .
8.4.3

Armătura longitudinală constructivă

8.4.3.1 În porţiunile la care grinzile nu necesită armături longitudinale de
rezistenţă la partea superioară, se prevăd armături de montaj şi anume câte о
bară la fiecare colţ de etrier.
8.4.3.2 La grinzile cu înălţimea mai mare de 700 mm pe feţele laterale ale
acestora se prevăd armături de montaj intermediare, la distanţe de maxim
400 mm pe înălţimea grinzii. Aria secţiunii acestor bare trebuie să fie de minim
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0,1% din aria secţiunii betonului cu dimensiunile egale pe înălţimea elementului,
cu distanţa dintre aceste bare şi pe lăţime - cu jumătate din lăţimea elementului,
dar de maxim 200 mm (Figura 61). Barele de montaj trebuie să fie unite cu fişe
de diametrul 6…8 mm PSt235 (A-I) cu pasul 500 mm pe lungimea grinzii
(Figura 61).

Figura 61. Aranjarea armăturii longitudinale constructive pe înălţimea secţiunii
grinzii.
a) pentru carcase legate; b) pentru carcase sudate.
1 - armătura longitudinala de rezistenţă;
2 - armătura longitudinală constructivă;
3 - fişe sau bare transversale.
8.4.3.3
sunt:

Diametrele minime admise ale armăturilor longitudinale de montaj

a) pentru carcase legate minim egal cu 10 mm;
b) pentru carcase sudate minim egal cu 6 mm; dar minimum egale cu
diametrul barelor transversale
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8.4.4

Armături transversale

8.4.4.1 Diametrul barelor transversale pentru carcase sudate şi legate se
stabileşte prin calcul.
La carcasele sudate, la stabilirea diametrelor barelor transversale, trebuie să se
ţină seama de condiţiile de sudare, conform Tabelului 42.
Tabelul 42. Raportul dintre diametrele barelor transversale şi cele ale barelor
longitudinale pentru carcase sudate.
Diametrul armăturii
longitudinale, mm
Diametrul minim admis pentru
armătura transversală, mm

3…12

4; 16

8; 20

22

3

4

5

6

25…32 36; 40
8

10

Diametrul barelor transversale din carcasele legate se admite de minim 6 mm la
elementele cu înălţimea h≤800 mm şi de minim 8 mm când h>800 mm.
Diametrul barelor transversale pentru carcasele sudate şi legate trebuie să fie
maximum egal cu diametrul barelor longitudinale.
8.4.4.2 Distanţele între barele transversale şi etriere, în grinzile care n-au
armătură înclinată, se determină prin calcul şi trebuie să fie minim egală
conform Figurii 62:
a) pe sectoarele de lângă suporturi (este egal cu ¼ din deschiderea
elementului la acţiunea încărcării uniform distribuite sau cu distanţa de
la suport până la forţa cea mai apropiată, dar de maxim ¼ din
deschidere - pentru sarcini concentrate);
b) pentru grinzi cu h≤450 mm, de maxim h/2 şi de maxim 150 mm;
c) pentru grinzi cu h>450 mm, de maxim h/3 şi de maxim 500 mm;
d) în partea de mijloc a deschiderii, pentru grinzi cu înălţimea h>300 mm,
de maxim ¾ h şi de maxim 500 mm.
8.4.4.3 La carcasele sudate ale grinzilor mediane, ale plăcilor monolite cu
nervuri precum şi la plăcile continue cu mai multe deschideri unite monolit pe
partea de sus cu planşeul pe toată lungimea, la acţiunea sarcinilor temporare de
maxim 20 kN/m2 trebuie amplasate etriere sub formă de cadre deschise.
Etrierele sub forma de cadre închise se amplasează în grinzile cu secţiunea
dreptunghiulara sau în T (nu se unesc monolit cu plăcile), în grinzile de la
margine ale plăcilor monolite cu nervuri, în grinzile cu armatura de rezistenţă în
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zona comprimată a elementului, precum şi în grinzile mediane ale plăcilor
monolite cu nervuri, la acţiunea încărcărilor temporare de minim 20 kN/m2.

Figura 62. Aranjarea armăturii transversale în secţiunea transversală a grinzilor.
8.4.4.5 Înnădirea barelor transversale şi longitudinale în carcasele sudate
trebuie să asigure ancorajul armăturii transversale.
Etrierele în carcasele legate trebuie să fie alcătuite în aşa mod ca să poată fi
amplasate barele longitudinale.
8.4.5

Armarea grinzilor solicitate la încovoiere cu torsiune

8.4.5.1 Prezentele prevederi se referă la grinzile, la care din solicitare la
torsiune rezultă armaturi suplimentare faţă de cele necesare pentru preluarea
momentelor încovoietoare şi a forţelor tăietoare.
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8.4.5.2 Armăturile longitudinale suplimentare necesare pentru preluarea
momentelor de torsiune, determinate cu relaţiile din capitolul 5.3 se distribuie cît
mai uniform pe perimetrul secţiunii (Figura 63).
8.4.5.5 Etrierele în carcasele legate trebuie să fie sub formă de cadre închise,
iar capetele lor suprapuse pe o lungime egală cu 30 d, iar în carcasele sudate
barele longitudinale şi transversale trebuie să fie sudate de barele longitudinale
din colţuri, formând un contur închis.
8.4.5.4 Distanţele dintre barele transversale amplasate la marginile paralele cu
planul de încovoiere trebuie să asigure condiţiile de la 8.4.4.2. Distanţele dintre
barele transversale amplasate la marginile normale pe planul de încovoiere
trebuie să fie maxim egale cu lăţimea secţiunii elementului b. La marginile
comprimate în urma încovoierii, pentru T≤M/5 se admite de majorat distanţa
între barele transversale, conform 8.4.4.2.

Figura 63. Schema de armare a elementelor solicitate la încovoiere cu torsiune.
a) elemente cu secţiunea dreptunghiulară;
b) elemente cu secţiunea în formă de T sau în formă de dublu T.
8.5

Prevederi pentru alcătuirea stâlpilor

8.5.1

Dimensionarea stâlpilor

8.5.1.1 Dimensiunile minime: 250 x 250 mm pentru stâlpi monoliţi (la cei cu
secţiunea circulară D = 250 mm) şi 200 x 200 mm pentru cei prefabricaţi.
Raportul dintre laturile secţiunii se stabileşte, de regulă, h/b≤2,5.
Dimensiunile laturilor la stâlpii cu secţiunea dreptunghiulară trebuie să fie un
multiplu al lui 50 mm pentru elementele cu secţiunea transversală până la
500 mm şi un multiplu al lui 100 mm - mai mari de 500 mm.
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8.5.1.2
Dimensiunile secţiunii transversale (b şi h) a elementelor
comprimate excentric trebuie de adoptat astfel, încât flexibilitatea lor lo/i în orice
direcţie să fie de maxim:
a) pentru elementele din beton armat, din beton obişnuit, beton cu agregate
fine şi beton uşor (pentru secţiuni dreptunghiulare cu lo/h≤60) – 200;
b) pentru stâlpii clădirilor (pentru secţiuni dreptunghiulare cu lo/h≤35) - 120;
c) pentru elemente din beton (pentru secţiuni dreptunghiulare cu lo/h≤26)
–90.
8.5.2

Armăturile longitudinale

8.5.2.1 Aria necesară a armăturii longitudinale de rezistenţă se determină prin
calcul şi trebuie să asigure condiţiile de la 8.2.1.
Aria armăturii longitudinale de rezistenţă trebuie adoptată de maxim 5% din aria
totală a secţiunii transversale a elementului.
În cazul în care, în construcţii, în perioada de exploatare apar momente
încovoietoare cu semn opus, însă aproximativ egale după valoare, trebuie ca
armătura longitudinală să fie montată simetric.
8.5.2.2 Diametrul (mm) barelor longitudinale ale elementelor comprimate
trebuie să fie de maxim:
a) pentru betoane obişnuite şi cu agregate de clasa mai mică de C25 40 mm;
b) pentru betoane uşoare şi poroase:
- de clasa mai mică sau cel puţin egală cu LC12, 5 - 16 mm;
- de clasa LC15..LC25 - 25 mm;
- de clasa mai mare sau cel puţin egală cu LC30 - 40 mm;
c) pentru betoane celulare:
- de clasa mai mică sau cel puţin egală cu LC10 - 16 mm;
- de clasa LC12,5...LC15 - 20 mm.
Diametrul minim pentru armatura longitudinală de rezistenţă trebuie adoptat de
16 mm pentru stâlpi prefabricaţi şi de 12 mm pentru stâlpi monoliţi.
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8.5.2.3 Toate barele longitudinale de rezistenţă trebuie adoptate de acelaşi
diametru. La folosirea armăturii longitudinale de rezistenţă cu diametre diferite
(se admite nu mai mult de două diametre diferite) barele cu diametrul mai mare
trebuie să fie montate la colţurile secţiunii transversale a stâlpului.
8.5.2.4 Distanţa dintre axele barelor longitudinale trebuie să fie de maxim
400 mm.
Dacă distanţa dintre barele longitudinale de rezistenţă este mai mare de 400 mm,
atunci trebuie montate bare suplimentare constructive cu diametrul de minim
12 mm.
8.5.2.5 La clădirile etajate, rosturile armăturilor la stâlpii monoliţi se fac mai
sus de nivelul planşeului. Rosturile armăturilor se execută în corespundere cu
prevederile din capitolul 7.
Capetele barelor din stâlpii inferiori cu secţiunea mai mare decât secţiunea
stâlpilor superiori trebuie îndoite cu o înclinaţie de maxim 1/6.
8.5.3

Armătura transversală

8.5.3.1 Armătura transversală trebuie să asigure fixarea barelor comprimate
de umflare laterală.
Armătura transversală se amplasează pe toate feţele laterale ale stâlpului.
Carcasa spaţială se formează din carcase plane sudate, amplasate pe feţele
laterale opuse, care se unesc una cu alta prin bare transversale sudate prin puncte
de armătura longitudinală din colţuri.
Dacă carcasele plane dintre marginile opuse au bare longitudinale intermediare,
atunci ele se leagă prin fişe de oţel, peste о bară, însă de maxim 400 mm.
Dacă pe marginile cu lăţimea de maxim 500 mm se amplasează 4 bаrе
longitudinale, atunci se admite ca fişele de oţel să nu fie montate.
Forma etrierelor legate trebuie să fie astfel încât barele longitudinale (cel puţin
peste unul) să se amplaseze în colţurile etrierelor. Etrierele cu coturi se
montează pe lăţimea secţiunii stâlpului, la distanţa de maxim 400 mm. Dacă
marginea stâlpului este de maxim 400 mm şi numărul de bare longitudinale pe
această margine este de maxim 4 se admite ca barele longitudinale să fie
cuprinse cu un singur etrier.
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Figura 64. Exemple de armare cu carcase sudate.
8.5.3.2 Diametrul armăturii transversale se stabileşte în funcţie de forma
carcasei (legate sau sudate) şi de diametrul barelor longitudinale.
Diametrul barelor transversale pentru carcase sudate se adoptă din condiţiile de
sudare a armăturii şi trebuie să fie cel puţin egal cu valorile prezentate în
Tabelul 42.
Diametrul etrierelor pentru carcase legate se admite să fie minim egal cu 0,25 d
şi minim egal cu 5 mm (în care, d - diametrul maxim al barelor longitudinale).
8.5.3.3

Distanţa dintre barele transversale se admite să fie:

a) pentru Rsc1≤400 MPa - de maxim 500 mm şi de maxim 15 d pentru
carcase legate şi de 20 d pentru carcase sudate;
b) pentru Rsc1>450 MPa - de maxim 400 mm şi de maxim 12 d pentru
carcase legate şi de 15 d pentru carcase sudate (în care, d - diametrul
barelor longitudinale comprimate).
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Dacă procentul de armare este mai mare de 3%, atunci pasul barelor transversale
trebuie să fie de maxim 10 d şi de maxim 300 mm. În acest caz etrierele se
sudează de barele longitudinale.
În zonele de înnădire a armăturii longitudinale de rezistenţă prin suprapunere şi
fără sudare trebuie admise etriere, indiferent de аrmаrеа stâlpului cu carcase
legate sau sudate. Distanţa dintre etriere din zona de înnădire trebuie să fie de
maxim 10 d.

Figura 65. Exemple de armare cu carcase legate.
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8.5.4

Console scurte

8.5.4.1 Consolele se execută în stâlpi pentru a forma suprafaţa necesară de
sprijin al diferitelor elemente ce se reazemă pe stâlpi la diferite niveluri (grinzi,
ferme, grinzi ce susţin macaralele, cosoroabe etc.). Consolele pot fi asimetrice
sau simetrice. De regulă, stâlpii cu console simetrice se montează într-un singur
plan.
Consolele cu lungimea de 100-150 mm trebuie alcătuite dreptunghiular fără
vută. Consolele cu lungimea mai mare de 150 mm trebuie să fie cu vută, cu
unghiul de înclinare 45o. Lăţimea consolei trebuie să fie egală cu lăţimea
stâlpului. Înălţimea şi armarea consolei se determină prin calcul. Consolele se
armează cu bare transversale şi longitudinale.
8.5.4.2 Armarea transversală a consolelor cu carcase sudate şi legate se face
în felul următor (a se vedea Figura 66):
a) pentru hk≤2,5a - cu etriere înclinate pe toată înălţimea consolei (Figura
66a);
b) pentru hk>2,5a - cu bare îndoite şi etriere orizontale pe toată înălţimea
consolei (Figura 66b);
c) pentru hk>3,5a şi V≤Rbt1bhok - numai cu etriere orizontale fără bare
îndoite,
în care, a - distanţa de la punctul de aplicare a forţei concentrate pe consolă până
la marginea cea mai apropiată a stâlpului,
hk - înălţimea consolei,
hok - înălţimea utilă a consolei în secţiunea suportului.
Pentru toate cazurile, pasul etrierelor trebuie să fie de maxim hk/4 şi de maxim
150 mm; diametrul barelor îndoite trebuie să fie de maxim 1/15 din lungimea de
îndoire lot şi de maxim 25 mm. Aria totală a secţiunii etrierelor înclinate (a se
vedea Figura 66a) şi a barelor îndoite (a se vedea Figura 66b), care se
intersectează 0,5l (în care, l - linia care uneşte punctul de aplicare a forţei
concentrate V cu marginea de jos a consolei de lângă stâlp) trebuie să fie minim
egală cu 0,002 bho.
8.5.4.3 Armarea consolei cu bare îndoite se execută sub formă de cadru pe
conturul consolei. Pentru consolele lungi sau cu înălţimea mare se admite ca
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barele îndoite să fie montate cu unghiul de înclinare de 30o sau amplasate în
două plane cu unghiul de înclinare de 45o.

Figura 66. Schema de armare a consolelor scurte.
a) etriere înclinate; b) bare îndoite şi etriere orizontale; c) etriere orizontale;
1 – armarea stâlpului cu carcase; 2 – armătura longitudinală de rezistenţă a
consolei; 3 – etriere înclinate; 4 – bare îndoite; 5– etriere orizontale.
8.5.4.4 Capetele armăturii longitudinale de rezistenţă, în zona întinsă a
consolei, trebuie să fie duse după marginea stâlpului la distanţa lan, care se
adoptă conform prevederilor din capitolul 6 şi pentru toate cazurile trebuie să fie
duse până la marginea opusă a stâlpului (Figura 67).
Dacă distanţa lan dintre punctul de aplicare a forţei concentrate V şi capătul barei
longitudinale de rezistenţă a consolei (în partea liberă a consolei) este mai mică
de 15 d - pentru betoane de clasa mai mica sau cel puţin egală cu C25 şi 10 d pentru betoane de clasa mai mare de C25, atunci în partea liberă a consolei
trebuie prevăzută ancorarea capetelor armăturilor longitudinale de rezistenţă ale
consolei.
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Figura 67. Ancorarea armăturii longitudinale de rezistenţă a consolelor scurte.
a), b) – fără ancorarea armăturii; c), d) – cu ancorarea armăturii;
1 – armătura longitudinală de rezistenţă; 2 – placă de oţel; 3 – sudare; 4 –
sudarea cu arc electric; 5 – cornier din oţel.
8.6

Cazuri particulare de armare

8.6.1

Armarea zonelor cu găuri

Găurile de dimensiuni mari în elementele din beton armat (planşee, panouri etc.)
trebuie să fie bordurate suplimentar cu armătură. Aria secţiunii acestei armături
trebuie să fie minim egală cu aria armăturii de rezistenţă, care este necesară
conform calculului ca pentru elementele fără găuri. Armătura trebuie să fie dusă
după marginea găurii, pe lungimea minimum egală cu ln (în care, ln - lungimea
de suprapunere a armăturii), determinată conform condiţiilor din capitolul 7.
8.6.2

Armarea planşeelor în zonele de străpungere

Pasul barelor transversale în zona de străpungere trebuie să fie de maxim 13 h şi
de maxim 200 mm; lăţimea zonei în care se amplasează barele transversale
trebuie să fie minim egală cu 1,5 h (în care, h - grosimea plăcii).

NCM F.02.02-2006 pag.185

8.6.3

Armarea transversală cu fretă

8.6.3.1 Freta are menirea de a prelua deformaţiile transversale ce apar în
beton. Freta se execută sub formă de plase transversale sudate (Figura 68) sau
sub forma de spirală continuă (Figura 69).
1-1

Figura 68. Armarea transversală cu fretă cu plase transversale sudate.

Figura 69. Armarea transversală cu fretă în spirală.
Pentru armarea transversală cu fretă se adoptă armătura de clasele PSt233;
RSt295; RSt39O (A-I, A-II, A-III) cu diametrul de maxim 14 mm şi armătura de
clasa RWr515.
Armarea transversală cu fretă se admite de executat pe toată zona comprimată
(stâlpi, piloţi) sau ca armare locală în zonele de înnădire a stâlpilor, în zonele de
acţiune a maiului greu la introducerea piloţilor etc. Armarea transversală cu fretă
se utilizează şi sub formă de plase la compresiune locală.
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La stâlpi şi piloţi freta sub formă de plase, spirale şi inele trebuie să înfăşoare
toată armătura longitudinală de rezistenţă.
8.6.3.2 La armarea transversală cu fretă sub formă de plase sudate trebuie să
fie respectate următoarele condiţii:
a) aria secţiunii barelor plaselor pe о unitate de lungime în ambele direcţii
nu trebuie să difere maxim de 1,5 ori;
b) pasul plaselor trebuie să fie minim egal cu 60 mm, însă nu mai mare de 1/3
din secţiunea laterală minimă a elementului şi nu mai mare de 150 mm;
c) dimensiunea celulelor plaselor trebuie să fie minim egală cu 4-5 mm,
însă de maxim ¼ din secţiunea laterală minimă a elementului şi de
maxim 100 mm.
Prima plasă sudată se amplasează la distanţa de 15…20 mm de la suprafaţa
elementului.
8.6.3.3 La armarea transversală cu fretă sub formă de spirală sau de inele
(Figura 69) trebuie să fie respectate următoarele condiţii:
a) spiralele şi inelele trebuie să fie rotunde în plan;
b) pasul de fretare al spiralelor sau al inelelor trebuie să fie minim egal cu 40
mm, însă de maxim 1/5 din diametrul elementului şi de maxim 100 mm;
c) diametrul de fretare al spiralelor sau al inelelor trebuie să fie minim
egal cu 200 mm.
8.7

Prevederi specificate în proiectele de execuţie

8.7.1
În proiectul de execuţie a elementelor din beton armat sau în memoriu
justificativ trebuie să fie specificate:
a) clasa betonului şi tipul lui pentru betoane speciale (cu agregate uşoare,
cu agregate mărunte), în unele cazuri marca betonului de rezistenţa la
îngheţ şi la permeabilitate;
b) marca cimentului (pentru cimenturi speciale);
c) tipul de armătură (bare sau sârme), profilul ei, clasa, iar în unele cazuri
şi marca oţelului; condiţiile de lucru ale înnădirilor sudate (la
temperaturi joase sau la solicitări variabile);
d) măsuri pentru protecţia anticorozivă;
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e) grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturii de rezistenţă;
f) necesitatea montării fixatoarelor pentru armătura de rezistenţă;
g) schemele de calcul, încercările, eforturile de calcul în secţiunile
principale, inclusiv de la solicitări permanente şi de lungă durată.
8.7.2

Pentru elementele prefabricate suplimentar trebuie specificate:
a) toleranţele geometrice;
b) dimensiunea necesară minimă a zonelor de suport;
c) locul de agăţare a elementului, la scoaterea lui din cofraj, de ridicare şi
de montare, locul de reazem în timpul transportului şi depozitării; dacă
este nevoie de a asigura stabilitatea în timpul montării elementului;
d) gradul (calitatea) de finisare a suprafeţei (dacă este necesar);
e) schema de încercare, valoarea încărcărilor, săgeata şi alte valori de
control;
f) rezistenţa de livrare a betonului pentru montare şi solicitare;
g) greutatea elementului prefabricat şi consumul de materiale (beton şi
armătură).

9
PREVEDERI PRIVIND ALCĂTUIREA ELEMENTELOR DIN
BETON PRECOMPRIMAT
9.1

Principii generale

9.1.1
La alegerea formei secţiunilor transversale şi longitudinale, precum şi
la alegerea dimensiunilor minime trebuie să se ţină seama şi de tehnologia de
execuţie, transport şi montaj. Dimensiunile elementului trebuie să fie adoptate
astfel încât să se respecte condiţiile de amplasare a armăturilor în secţiunea
elementului (grosimea stratului de beton, distanţa dintre bare etc.) şi de ancorare
a armăturii.
9.1.2
Pentru pretensionarea elementelor prefabricate trebuie folosită
armătura postîntinsă.
Armătura pretensionată se foloseşte la pretensionarea elementelor cu dimensiuni
mari şi pentru adoptarea elementului continue static nedeterminate.

NCM F.02.02-2006 pag.188

9.1.3
În elementele pretensionate trebuie să se asigure о aderenţă bună între
armătură şi beton, umplerea completă a canalelor cu mortar sau cu beton cu
agregate fine.
9.1.4
Schema şi modul de pretensionare a elementelor static nedeterminate
trebuie realizate în aşa mod, ca în procesul de pretensionare să nu apară eforturi
suplimentare ce ar acţiona negativ asupra lucrului elementului. Se admit rosturi
şi articulaţii provizorii care se betonează după pretensionarea armăturii.
9.1.5
Între elementele prefabricate trebuie să se asigure aderenţa între
elementele pretensionate şi betonul folosit pentru betonare între ele, precum şi
ancorajul între elemente. Conlucrarea elementelor în direcţia transversală trebuie
să fie asigurată prin următoarele măsuri - amplasarea armăturii transversale sau
pretensionarea elementului în direcţia transversală.
9.2

Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor

9.2.1
Pentru armătura longitudinală de rezistenţă (pretensionată şi
nepretensionată), armătura transversală şi constructivă, grosimea stratului de
acoperire cu beton se adoptă conform 8.1.
9.2.1
Grosimea stratului de acoperire cu beton la capetele elementelor
pretensionate, pe lungimea zonei de reazem, trebuie să fie minim egală cu:
a) 2 d - pentru armătura de clasa RSt590 (A-IV), RSt540 (A III) şi pentru
toroane;
b) 3 d - pentru armătura de clasa RSt785; R3t980 (A-V; A-VI) şi trebuie
să fie minim egală cu 40 mm pentru armătura de toate clasele şi minim
egală cu 20 mm pentru toroane.
9.2.3
În elementele cu armătura postîntinsă amplasată în canale, distanţa de
la marginea canalului până la suprafaţa elementului trebuie să fie minim egală
cu 40 mm şi minim egală cu lăţimea canalului, iar distanţa până la suprafeţele
laterale să fie minim egală cu 1/2 h (h - înălţimea canalului).
La amplasarea armăturii pretensionate în falţuri, grosimea de acoperire cu beton
trebuie să fie de minim 20 mm.
9.3

Prevederi privind armarea elementelor din beton armat

9.3.1

Distanţa minimă între armături

9.3.1.1 Distanţele libere dintre barele longitudinale nepretensionate sau
pretensionate (armătura preîntinsă), precum între barele longitudinale ale
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carcaselor plane sudate vecine trebuie să fie minim egală cu diametrul maxim al
barelor:
a) pentru barele care la betonarea elementului ocupă о poziţie orizontală
sau înclinată - minim egală cu 25 mm pentru armătura de jos şi cu
30 mm pentru armătura de sus; dacă în partea inferioară a secţiunii
armătura se amplasează mai mult decât în două rânduri pe înălţimea
secţiunii, atunci distanţa dintre barele din rândul trei şi mai sus trebuie
să fie minim egală cu 50 mm;
b) pentru barele care la betonarea elementului ocupă o poziţie verticală minimum egală cu 50 mm.
9.3.1.2 În condiţii de lucru dificile, la elementele cu grosimea mică se admite
de aranjat barele în perechi, fără intervale. Perechea de bare, la adoptarea
distanţelor între armături conform 9.3.1.1 şi la determinarea lungimii de
transmitere a eforturilor unitare sau a lungimii de ancorare, se consideră ca о
bară convenţională cu diametrul:
d red  d12  d 22 ,

(342)

în care, d1 şi d2 - diametrele barelor din apropiere.
9.3.1.3 Pentru elementele cu armătura postîntinsă (cu excepţia elementelor
armate continuu), distanţa liberă între canale, de regulă, trebuie să fie minim
egală cu diametrul canalului şi minim egală cu 50 mm.
La injectarea canalelor prin găurile ancorajului, sârmele sau fasciculele din sârmă
de oţel trebuie să fie montate sub formă de circumferinţe, iar diametrul canalului
trebuie să depăşească diametrul fasciculului din sârmă minim cu 15 mm.

9.3.2

Armarea longitudinală a elementelor precomprimate

9.3.2.1 Aria secţiunii armăturii longitudinale pentru elementele din beton
armat trebuie să fie minim egală cu valorile prezentate în Tabelul 41.
9.3.2.2 Armătura nepretensionată, armătura constructivă şi armătura de
montaj pentru elementele pretensionate se adoptă conform condiţiilor din
capitolul 8 cu următoarele prevederi:
a) pentru zonele întinse se admite ca procentul minim de armare să fie
egal cu suma armăturii pretensionate şi nepretensionate;
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b) procentul minim de armare pentru armătura nepretensionată raportat la
aria zonei întinse a betonului se admite să fie egală cu:
- 0,15 % pentru armături cu profil periodic;
- 0,20 % pentru alte tipuri de armături;
c) în cazul elementelor încovoiate se recomandă amplasarea armăturilor
pretensionate şi nepretensionate la nivele deferite, armătura
nepretensionată fiind situată cât mai aproape de marginea întinsă la
exploatarea secţiunii.
9.3.2.3 Armătura pretensionată trebuie să fie amplasată în secţiunea
“sâmburelui”, care la exploatare este solicitat la întindere, pentru a asigura
distribuţia uniformă a eforturilor unitare în zona întinsă a betonului (Figura 70).
1
1

1

1

2
2

2

1

2

1

1

2
2

Figura 70. Schema de armare a elementelor precomprimate.
1- armătura pretensionată. 2 - armătura nepretensionată.
9.3.2.4
Pentru elementele cu goluri şi nervuri armătura, de regulă, trebuie
să fie amplasată pe axa fiecărei nervuri cu excepţia plăcilor precomprimate cu
goluri (găuri rotunde) cu înălţimea h≤300 mm fabricate din beton obişnuit
pentru care distanţa dintre armătura pretensionată trebuie majorată până la
600 mm (Figura 71).
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Distanţa dintre axele armăturilor de rezistenţă, în zona mediană a deschiderii
plăcii, şi suportului (în partea superioară) trebuie să fie de maxim 200 mm
pentru plăcile cu grosimea până la 150 mm şi de maxim 1,5 h pentru plăcile cu
grosimea mai mare de 150 mm (în care, h - grosimea plăcii).
2

1

1
2

2

2

1

Figura 71. Armarea plăcilor cu goluri şi nervuri.
1 – armătura pretensionată. 2 – armătura nepretensionată.
9.3.3

Armătura transversală şi îndoită

9.3.3.1 Armarea elementelor precomprimate cu bare transversale nepretensionate şi armătura îndoită se execută ca şi pentru elementele neprecomprimate (a
se vedea capitolul 8).
9.3.3.2 Armătura postîntinsă îndoită trebuie realizată sub formă de curbură cu
unghiul de înclinare, în raport cu axa longitudinală a elementului, de maxim 30°
şi cu rază de curbură minim egală cu:
a) 4 m pentru fascicule din sârmă cu diametrul 5 mm şi pentru toroane cu
diametrul 6…9 mm;
b) 6 m pentru fascicule din sârmă cu 6…8 mm şi pentru toroane cu
diametrul 12 şi 15 mm;
c) 15 m pentru armătura cu diametrul mai mic sau cel mult egal cu 25 mm;
d) 20 m pentru armătura cu diametrul 28…40 mm.
9.3.4

Capetele elementelor precomprimate

9.3.4.1 Pentru a limita dezvoltarea fisurilor de-a lungul armăturii
pretensionate, la capetele elementelor precomprimate se prevăd armături
transversale suplimentare (plase sudate care înfăşoară toate barele longitudinale,
etriere, frete etc. cu pasul 50…100 mm) pe о lungime egală cu 1/4 lp (în care, lp
- lungimea de transmitere a eforturilor, a se vedea capitolul 4).
La capetele nervurilor înguste trebuie amplasate piese înglobate.
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9.3.4.2
Dacă armătura longitudinală pretensionată este concentrată pe
marginea inferioară sau pe marginea inferioară şi cea superioară, atunci pe
părţile laterale ale elementului trebuie amplasată suplimentar armătura
pretensionată sau nepretensionată care se dispune pe о lungime de maxim 1/4
din înălţimea elementului.
Pretensionarea armăturii transversale se efectuează înainte de pretensionarea
armaturii longitudinale cu un efort de minim egal cu 15% din efortul necesar
pentru tensionarea barelor longitudinale amplasate în zona întinsă.
Capetele armăturilor transversale nepretensionate trebuie să fie sudate de piesele
înglobate. Armătura transversală nepretensionată, pentru elementele care nu sunt
calculate la durabilitate, trebuie să preia minim 20% din efortul preluat de către
armătura longitudinală pretensionată din zоnа de jos, iar pentru elementele
calculate la durabilitate - minim 30%.
La capetele elementelor trebuie folosită armătura transversală sub forma de
covată care să înfăşoare toată armătura longitudinală de jos.
9.3.4.3
Zonele de ancoraj ale armăturilor pretensionate, precum şi zonele
de reazem ale dispozitivelor de întindere trebuie să fie întărite local cu piese
înglobate sau cu armături transversale suplimentare şi să fie majorată secţiunea
elementului în aceste zone.
9.4

Prevederi specificate în proiectele de execuţie

9.4.1
În proiectul de execuţie a elementelor din beton armat sau în
memoriul justificativ trebuie să fie respectate condiţiile de la 8.7 şi din
capitolului precedent privind elementele din beton precomprimat.
9.4.2

Programul de pretensionare a armăturilor include:
a) consecutivitatea de pretensionare a armăturilor;
b) mărimea efortului unitar de control şi limitele alungirilor pentru fiecare
armătura pretensionată;
c) specificarea fasciculelor care trebuie să fie pretensionate simultan;
d) în cazul în care armatura se pretensionează în etape trebuie să fie
specificată rezistenţa minimă a betonului, numărul de armături întinse
şi efortul unitar de control corespunzător fiecărei etape în parte;
e) mărimea pierderilor de tensiune considerate în calcul.
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Condiţii speciale la fabricarea şi recepţia elementelor precomprimate.

9.4.3

1

1 1

2
2

1

1

3
2

2
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1
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1

1

1

3

1
3

2

1
 0,6 l p

Figura 72. Аrmarea capetelor grinzii din beton precomprimat.
1 - plase sudate, montate conform 9.3.4.1. 2 – bare transversale, montate
conform 9.3.4.2. 3 - armătura pretensionată (armătura transversală şi armătura
amplasată pe conturul suportului convenţional nu este indicată).
1 1

1

1

1

50 50

2
2
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 0 .6 l p

Figura 73. Armarea capetelor plăcilor cu goluri.
1- plasa sudata montată conform 9.3.4.1. 2 - bare pretensionate.
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Figura 74. Armarea capetelor nervurilor planşeelor.
1 - plasa sudată montată conform 9.3.4.1. 2 - carcasa plană. 3 - bare de ancorare
a piesei înglobate. 4 - armătura pretensionată (armarea tălpii plăcii şi nervurii
transversale, precum şi armătura din colţuri dintre nervurile transversale şi cele
longitudinale convenţional nu este indicată).
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ANEXA A
Tabelul 43. Noţiunile betoanelor din GOST 25192-82
Denumirea
betonului
Beton obişnuit

Caracteristica betonului

Beton compact cu liant de ciment, cu agregate măşcate şi
mărunte compacte.
Beton cu agregate fine de categoria:
A
Beton compact cu liant de ciment şi nisip cu modulul
granulometric mai mare de 2.0, întărit în condiţii naturale
sau tratat termic la presiunea atmosferică;
B
Beton compact cu liant de ciment şi nisip, cu modulul
granulometric mai mic sau cel puţin egal cu 2.0;
C
Întărit în autoclavă, independent de modulul granulometric
al nisipului.
Beton uşor
Beton cu liant de ciment, cu agregate măşcate poroase şi cu
agregate mărunte poroase sau compacte.
Beton poros
Beton, la care tot spaţiul dintre agregatele măşcate este
completat cu liant şi adaos poros.
Beton celular
Beton compus din amestec de liant întărit cu component de
bioxid de siliciu, cu pori de formă celulară uniform
distribuiţi.
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ANEXA B
Tabelul 44. Unele caracteristici ale armăturii livrate în unele ţări
Ţara
producătoare

Tipurile şi notaţiile armăturii
bare cu profil
sârmă
neted
periodic
netedă
profilată

toroane,
cabluri

A-I
A-II
A-III
AT-IIIC
A-IV
AT-IV, ATIVC
AT-IVK
A-V,
AT-V
AT-VK, ATVCK
A-VI, AT-VI
AT-VIK
AT-VII
AT-VIII

CSI

B1200
B1300
B1400
B1500

Bp-I
Bp-1200
Bp-1300
Bp-1400
Bp-1500
K–7
K - 19

OB - 37
PC - 52
PC – 60
PC – 90
STNB
SBPI
SBPII

România

STPB
SBPAI
LBPAII
TBP
BSt220/340
Germania

BSt220/340 G
BSt420/500 RU
BSt420/500 RK
BSt500/550

Suedia

Ss22S
Ss26S
Ss70A
Ks40
Ks40S
Ks60
Ps50

MPa

103
MPa
210
210
200
200
190
190

Diametrul
nominal,
mm
6 – 40
10 – 40
10 – 18
6 – 40
10 – 32
10 – 32

7–8

190

10 – 32

6-7
5–6
5
2–3
6
6
4–5
4
4
4
4

190
190
190
170
200
200
200
200
180
180
180
210

10 – 32
10 – 32
10 - 32
3–5
8
7
4–5
3
6, 9, 12
15
14
6 … 40
6 … 40
6 … 40
14 … 28
3…4
1,5 … 7
1,5 … 3

235
295
390
440
590
590

Alungirea,
%
25
19
14
14 – 15
6
11

785

980
1175
1375
515 – 525
1230
1315
1400
1500
1500
1415
1410
235 … 255
335 … 355
395 … 420
600
490
1570…2110
1670 …
1910
390 … 440
1570 …
1670
1470 …
1520
1760
1660
220
220
420
420
500
220
260
690
390
360…370
590
490

210

200

200

4,5 … 10
5…7
5…7

180
18
18
10
10
8

210
210
210
200

200

9
12
5 …28
6 … 40
6 … 28
6 … 28
4…12
6 … 32
6 … 32
12 … 25
6 … 16
16 … 32
6 … 16
5 … 11
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ANEXA C
Tabelul 45. Tipurile principale de înnădiri ale armăturii prin sudare
Nr.
crt.

1.

2.

Tipul de înnădire
Înnădiri în cruce
Sudare prin puncte la 2
bare

Schiţa înnădirii

Poziţia barelor în
momentul sudării
O şi V1)

Sudare prin puncte la 3
bare
O şi V1)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Înnădiri cu sudare cap la cap
Sudare electrică cap la
cap
prin
topire
intermediară pentru bare
de acelaşi diametru
Sudare electrică cap la
cap
prin
topire
intermediară pentru bare
de acelaşi diametru cu
prelucrare mecanică
Sudare electrică cap la cap
prin topire intermediară
pentru bare de acelaşi
diametru cu prelucrare
mecanică în prealabil
Sudare mecanizată în baie
de zgură, în semimanşon
de cupru
Sudare mecanizată cu arc
electric cu electrod de
sudură în semimanşon de
cupru
Sudare în baie cu un
electrod în semimanşon
de cupru
Sudare mecanizată în baie
de zgură, în semimanşon
de cupru
Sudare mecanizată cu arc
electric cu electrod de
sudură în semimanşon de
cupru
Sudare în baie cu un
electrod în semimanşon
de cupru

Clasa armăturii
PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt350
RStT4002) … RStT600
PWr250 … PWr600
RWr350 … RWr600
PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt350
RStT4002) … RStT600
PWr250 … PWr600
RWr350 … RWr600

0

PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt1000
RStT200 … RStT600

0

RSt200 … RSt1000
RStT200 … RStT600
RSt200 … RSt1000
RStT200 … RStT600

0

0

PSt200 … PSt1000
RSt200 … RSt400

V

PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt400
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Tabelul 45. (continuare)
Nr.
crt.

Tipul de înnădire

12.

Înnădiri cu sudare cap la cap
Sudare mecanizată în baie
de zgură, în semimanşon
de cupru cu bare cuplate
Sudare mecanizată cu arc
electric, cu electrod de
sudură în semimanşon de
cupru cu bare cuplate
Sudare în baie cu un
electrod în semimanşon
de cupru cu bare cuplate
Sudare mecanizată cu arc
electric, cu electrod de
sudură pe eclisă metalică
în formă de jgheab
Sudare în baie cu cordon
pe eclisă metalică în
formă de jgheab
Sudare mecanizată cu arc
electric cu sârmă din oţel
aliat pe eclisă metalică în
formă de jgheab
Sudare în baie cu un
electrod în semimanşon
cu bare cuplate
Sudare în baie cu cordon
pe eclisă metalică în
formă de jgheab
Sudare manuală cu arc
electric, cu cordon în mai
multe straturi pe eclisă
metalică în formă de
jgheab
Sudare manuală cu arc
electric, cu cordon în mai
multe straturi fără eclisă

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Sudare manuală cu arc
electric pe eclise cu 2 sau
4 cordoane laterale de
sudură
Sudare manuală cu arc
electric pe eclise alungite
cu 2 sau 4 cordoane
laterale de sudură

Schiţa înnădirii

Poziţia barelor în
momentul sudării

Clasa armăturii

0

RSt300 … RSt400

0

PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt400
RStT350 … RStT600

V

PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt400
RStT350 … RStT600

V

0 şi V

PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt400

PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt1000
RStT350 … RStT800

0 şi V
RStT750 … RStT1000
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Tabelul 45. (continuare)
Nr.
crt.

Tipul de înnădire

24.

Înnădiri prin suprapunere
Sudare manuală cu arc
electric cu 2 cordoane

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

Schiţa înnădirii

Sudare electrică prin
contact cu 1 relief pe
placa metalică

Sudare electrică prin
contact cu 2 reliefuri pe
placa metalică

Înnădiri în formă de T
Sudare mecanizată în baie
de zgură
Sudare manuală în baie de
zgură

Sudare electrică cu
rezistenţă prin contact cu
relief

Poziţia barelor în
momentul sudării

0 şi V

PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt1000
RStT350 … RStT785

0

RSt200 … PSt350
RSt200 … RSt400

0

PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt400
RStT350 … RStT450

0 şi V

PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt400

0

PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt400

0

PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt400
RStT350 … RStT450

0

PSt200 … PSt350
RSt200 … RSt400
RStT350 … RStT450

Sudare electrică prin
contact cu topire continuă

Sudare manuală cu arc
electric, cu cordon de
sudură în gaură teşită

Clasa armăturii

NOTĂ - 0 – barele sunt în poziţie orizontală în momentul sudării; V - barele sunt în
poziţie verticală în momentul sudării. Informaţie despre posibilitatea de sudare
a unor clase de armătură cu rezistenţa majorată termic (RStT) este prezentată
în standardul sau alte documente tehnice ale ţării producătoare.
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ANEXA D
Tabelul 46. Notaţii
Normativul
Republicii Moldova
A
As
Asc
fsw
Asw
finc
As,inc
Acc
Aci
Act
Apî
µ= As/A
I
Ii
Ic
r
rn,s
rn,j
S
Si
Sc
St
W
Wc
Wt
L
h
h0
x
a
a’
hf’
hf
B
bf
b ’f
zc
zs
c
c0
f
ai
C
D
F
W

Eurocod

Denumirea

Arii, suprafeţe, caracteristici geometrice, braţe şi distanţe
A
Aria secţiunii (în general)
As
Aria secţiunii armăturii longitudinale întinse
As2
Aria secţiunii armăturii longitudinale comprimate
Aria secţiunii unei singure bare a armăturii transversale (a unui
singur etrier)
Asw
Aria secţiunii tuturor barelor transversale (a tuturor etrierelor) în
secţiunea elementului
Aria secţiunii unei singure bare înclinate
Aria secţiunii tuturor barelor înclinate în secţiunea elementului
Acc
Aria zonei comprimate a betonului
Aria secţiunii betonului reduse (ideale)
Aria zonei întinse a betonului ( la secţiunea de 2T fără aria plăcilor)
Aria plăcilor întinse la secţiunea de 2T

d
x

C

Momentul de inerţie
Momentul de inerţie al secţiunii ideale (reduse)
Momentul de inerţie al secţiunii comprimate
Raza de inerţie
Raza de inerţie a nucleului de sus
Raza de inerţie a nucleului de jos
Momentul geometric
Momentul geometric al secţiunii ideale
Momentul geometric al zonei comprimate
Momentul geometric al zonei întinse (fără aria plăcilor)
Momentul de rezistenţă
Momentul de rezistenţă determinat pe zona comprimată
Momentul de rezistenţă determinat pe zona întinsă
Deschiderea
Înălţimea secţiunii
Înălţimea secţiunii utile
Înălţimea zonei comprimate
Stratul de protecţie inferior
Stratul de protecţie superior
Înălţimea plăcii superioare
Înălţimea plăcii inferioare
Lăţimea secţiunii
Lăţimea plăcii inferioare
Lăţimea plăcii superioare
Braţul eforturilor
Distanţa dintre armătura de jos şi sus
Braţul de forfecare
Proiecţia fisurii înclinate
Săgeata
Lăţimea fisurii
Clase
Clasa betonului după rezistenţă la compresiune
Clasa betonului după densitatea aparentă
Clasa betonului după rezistenţa la îngheţ - dezgheţ
Clasa betonului după rezistenţa la permeabilitatea la apă
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Tabelul 46. (continuare)
A-I (PSt200)
A-II (RSt300)
A-III(RSt400)
AIIIB(RStV550)

-

ATIIIc
( RStT400)
A-IV(RSt600)
AT –IVc
(RStT600)
A-V(RSt800)
AT-V(RStT800)

-

A-VI(RSt1000)
AT-VI
(RStT1000)
Bp-I
(RWr410...400)
Bp-II
(RWr1520...1120)
B-II
(PWr1520...1120)
K-7
(C7-1450...1490)
K-19
(C19.1410...1490)
П-7
(С-7.1360…1200)

-

N
M
Mext
Mint
Ms

F
M
Mext
Mint
Ms

Msw

Msw

Ms,inc
Mmax

Ms,inc

-

Clasa armăturii în bare cu profil neted
Clasa armăturii în bare cu profil periodic
Clasa armăturii în bare cu profil periodic cu rezistenţa înaltă
Clasa armăturii în bare cu profil periodic cu rezistenţa sporită
întindere
Clasa armăturii în bare cu profil periodic cu rezistenţa sporită
călire
Clasa armăturii în bare cu profil periodic cu rezistenţa înaltă
Clasa armăturii în bare cu profil periodic cu rezistenţa sporită
călire
Clasa armăturii în bare cu profil periodic cu rezistenţa înaltă
Clasa armăturii în bare cu profil periodic cu rezistenţa sporită
călire
Clasa armăturii în bare cu profil periodic cu rezistenţa înaltă
Clasa armăturii în bare cu profil periodic cu rezistenţa sporită
călire

-

Clasa sârmei cu profil periodic (trefilată)
Clasa sârmei cu profil periodic (trefilată) cu rezistenţă înaltă

-

Clasa sârmei cu profil neted cu rezistenţă înaltă

-

Clasa cablului (toronului) din 7 sârme

prin
prin
prin
prin
prin

Clasa cablului (toronului) din 19 sârme
Clasa toronului din 7 sârme

Mmin
N
Nc
Ns
Ns,an
Nwl

N şi F
Fc
Fs
Fs,an
-

V
Vc
Vsw

V
Vcd
Vsd

Vs,inc

-

Forţe
Forţă (sarcină) concentrată
Moment încovoietor
Moment încovoietor de la sarcinile exterioare
Moment încovoietor de la eforturile interioare
Moment încovoietor, preluat de armătura longitudinală din zona
întinsă a elementului
Moment încovoietor, preluat de armătura transversală (etriere) a
elementului
Moment încovoietor, preluat de barele înclinate ale elementului
Valoarea maximă a momentului încovoietor de la sarcina exterioară
statică sau ciclică
Valoarea minimă a momentului încovoietor de la sarcina exterioară
statică sau ciclică
Forţa longitudinală
Efortul, preluat de betonul comprimat (din zona comprimată)
Efortul, preluat de armătura întinsă (din zona întinsă)
Efortul, preluat de armătura longitudinală întinsă în zona de ancoraj
Valoarea de majorare a efortului Ns,an în cazul în care de armătura
longitudinală se sudează armătura transversală sau armătura (piese
metalice) de distribuţie a efortului din armătură
Forţa tăietoare (în general)
Forţa tăietoare de calcul, preluată de betonul din zona comprimată
Forţa tăietoare de calcul, preluată de armătura transversală (de
etriere)
Forţa tăietoare, preluată de barele înclinate
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Tabelul 46. (continuare)
R

f

Rc,cub

fc,cub

Rc
Rcm
Rcm,cub

fcm
fcm,cub

Rc,28
Rc(acub)
Rc(t)
Rct,ax
Rctm,ax=Rctm
Rck
Rck,cub=Rc0,05,cub
Rctk=Rct0,05
Rc,ser

fc,28,cub
fc(a)
fc(t)
fct,ax
fctm,ax=fctm
fck
fck,cub=fc0,05,cub
fctk=fct0,05
fck

Rct,ser

fctk

Rc=Rcu

fcd

Rct=Rctu

fctd

Rs=Rsu

ft

Rsc=Rscu
Rsw
Rs,inc
Rs,ser

fywd
ftk

Rsc,ser

-

Ee
Ec
Eet
Ec(t)
Es
Esw
Gc=Gct

Ec
Es
Gc

Rezistenţe
Rezistenţa materialului în general
Rezistenţa de rupere a betonului la compresiune, determinată pe cub
standard în condiţii standarde
Rezistenţa de rupere a betonului la compresiune, determinată pe
prismă standard în condiţii standarde
Rezistenţa medie a betonului la compresiune
Rezistenţa medie de rupere a betonului la compresiune, determinată
pe cub standard
Rezistenţa cubică a betonului la vârsta de 28 zile
Rezistenţa betonului, determinată pe cub nestandard (cu latura acub)
Rezistenţa cubică a betonului la vârste diferite de 28 zile
Rezistenţa de rupere a betonului la întindere axială
Rezistenţa medie de rupere a betonului la întindere axială
Rezistenţa caracteristică a betonului (în general)
Rezistenţa caracteristică a betonului, determinată pe cub
Rezistenţa caracteristică a betonului la întindere
Rezistenţa de calcul a betonului la compresiune pentru calculul
elementelor din beton armat la stări limită de exploatare
Rezistenţa de calcul a betonului la întindere pentru calculul
elementelor din beton armat la stări limită de serviciu
Rezistenţa de calcul a betonului la compresiune pentru calculul
elementelor din beton armat la stări limită ultime
Rezistenţa de calcul a betonului la întindere pentru calculul
elementelor din beton armat la stări limită ultime
Rezistenţa de calcul a armăturii la întindere pentru calculul
elementelor din beton armat la stări limită ultime.
Rezistenţa de calcul a armăturii la compresiune pentru calculul
elementelor din beton armat la stări limită ultime.
Rezistenţa de calcul a armăturii transversale (a etrierelor)
Rezistenţa de calcul a barelor înclinate
Rezistenţa de calcul a armăturii la întindere pentru calculul
elementelor din beton armat la stări limită de serviciu
Rezistenţa de calcul a armăturii la compresiune pentru calculul
elementelor din beton armat la stări limită de serviciu
Module
Modulul de elasticitate al betonului
Modulul deformaţiilor totale (modulul casant)
Modulul de elasticitate al betonului la întindere
Modulul de elasticitate al betonului la vârste diferite de 28 zile
Modulul de elasticitate al armăturii
Modulul de elasticitate al armăturii transversale
Modulul de elasticitate transversal al betonului la compresiune şi la
întindere

α=Es/Ec
σ
σi
σ 01
σ 02
σ sp
σ sp’

Tensiuni
Tensiuni în general
Pierderi de tensiuni
Tensiuni de control după primele pierderi
Tensiuni de control după pierderile secundare
Tensiuni în armătura preîntinsă
Tensiuni în armătura preîntinsă în zona comprimată
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Tabelul 46. (continuare)
Scub

-

Spr

-

St,ax

-

C%
Ceq
StH
StN
StB
StWW
StLW
StNW
acub
xm
ξ =x/h0
ξR
bcon
bb,inc
ds
dsw
ds,inc
ds,wl
eoN
eop
ea
e
e’
fR
g
q
p
h01

A
B
-

Ø
Øw
eoN
eop
ea

fR
g(G)
q
p
-

hcon
H0,con
ka

hc
-

lan
lp
lcon
ltr
nsw
ns,inc
nwl
s
smax
sinc
scon
t
vsw

lb
lc
n
s
t
-

Alte notaţii
Deviaţia standardă a rezistenţei betonului, determinată în baza prelucrării
statistice a rezultatelor încercărilor efectuate pe cuburi
Deviaţia standardă a rezistenţei betonului, determinată în baza prelucrării
statistice a rezultatelor încercărilor efectuate pe prisme
Deviaţia standardă a rezistenţei betonului la întindere axială, determinată în
baza prelucrării statistice a rezultatelor experimentale
Procentul de carbon în armătură
Procentul echivalent de carbon în armătură
Clasa de ductilitate înaltă (mare) a armăturii
Clasa de ductilitate normală (medie) a armăturii
Clasa de ductilitate joasă (mică) a armăturii
Armătură cu sudabilitate bună
Armătură cu sudabilitate limitată
Armătură nesudabilă
Dimensiunea laturii cubului nestandard
Înălţimea medie a zonei comprimate a secţiunii
Înălţimea relativă a zonei comprimate a secţiunii
Înălţimea relativă a zonei comprimate a secţiunii limită
Lăţimea consolei
Lăţimea fâşiei înclinate de beton
Diametrul barei armăturii
Diametrul armăturii transversale (etrierelor)
Diametrul barelor înclinate
Diametrul barelor sudate de armătura longitudinală în zona ei de ancoraj
Excentricitatea forţei longitudinale exterioare
Excentricitatea efortului de precomprimare P
Excentricitatea adiţională (întâmplătoare)
Distanta de la efort până la armătura întinsă
Distanta de la efort până la armătura comprimată
Coeficientul formei suprafeţei exterioare a armăturii
Sarcina permanentă uniform distribuită
Sarcina uniform distribuită
Sarcina temporară uniform distribuită
Înălţimea de calcul a secţiunii elementului în zona de reazem la elementele cu
înălţimea variabilă (elemente cu pantă)
Înălţimea totală a consolei
Înălţimea de calcul a consolei
Coeficientul de trecere de la rezistenţă betonului, determinată pe cub
nestandard la cub standard
Lungimea zonei de ancoraj a armăturii longitudinale întinse
Lungimea de transfer a efortului de precomprimare
Lungimea consolei
Lungimea zonei de transfer a sarcinii pe consolă
Numărul de bare transversale (etriere) în secţiunea elementului
Numărul de bare înclinate în secţiunea elementului
Numărul de bare sudate de armătura longitudinală întinsă în zona ei de ancoraj
Pasul etrierelor
Pasul maxim al etrierelor
Distanţa dintre barele înclinate
Pasul etrierelor la console
Vârsta betonului la orice moment
Forţa tăietoare, preluată de etriere pe o unitate de lungime
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Tabelul 46. (continuare)
vs,inc
zswi

-

zs,inci

-


cT
sT
cc
ct
s
ci
si
sw1
sw2
n
c
cu
e
ct
ctu
c,sh
c,crp
c,pl
c1

α
- αct
- αst

s
su
su5

s
u
5

su10

10

c
ct
c,max
c,min
s
sc
su
y
0,2
0,1
yk=y0,05
0,2k=0,2,0,05

e
et
c
fr

c
ct
c,max
c,min
s
sc

c
-

s
-

c
cu
-

ct
ctu
cs
φo

pl
c1

ft
fy
f0,2
fp0,1
fyk
f0,2k
ρ
-

Forţa tăietoare, preluată de barele înclinate pe o unitate de lungime
Distanţa de la orice etrier i până la punctul de aplicare a rezultantei din zona
comprimată a betonului
Distanţa de la orice bară înclinată i până la punctul de aplicare a rezultantei în
zona comprimată a betonului
Unghiul de înclinaţie a secantei la diagrama „tensiune-deformaţie specifică”
Coeficientul de dilatare termică a betonului
Coeficientul de dilatare termică a armăturii
Coeficientul de siguranţă a betonului la compresiune
Coeficientul de siguranţă a betonului la întindere
Coeficientul de siguranţă a armăturii
Coeficientul de condiţii de lucru ale betonului
Coeficientul de condiţii de lucru ale armăturii longitudinale
Coeficientul de condiţii de lucru ale armăturii transversale verticale (etrierelor)
Coeficientul de condiţii de lucru ale barelor transversale
Coeficientul de siguranţă în funcţie de gradul de importanţă al clădirii
Deformaţia specifică a betonului la compresiune
Deformaţia specifică limită (ultima) a betonului la compresiune
Deformaţia specifică elastică a betonului
Deformaţia specifică a betonului la întindere
Deformaţia specifică limită a betonului la întindere
Deformaţia specifică de contracţie a betonului
Deformaţia specifică a curgerii lente a betonului
Deformaţia specifică plastică a betonului
Deformaţia specifică totală a betonului la tensiunea maximă (de rupere) la
compresiune
Deformaţia specifică a armăturii
Deformaţia specifică limită a armăturii la încărcarea maximă
Deformaţia specifică limită a armăturii, determinate pe o lungime de 5
diametre ale barei
Deformaţia specifică limită a armăturii, determinate pe o lungime de 10
diametre ale barei
Tensiunile în beton la compresiune (în zona comprimată)
Tensiunile în beton la întindere (în zona întinsă)
Valoarea maximă a tensiunilor în beton de la acţiunea sarcinii ciclice
Valoarea minimă a tensiunilor în beton de la acţiunea sarcinii ciclice
Tensiunile în armătura întinsă
Tensiunile în armătura comprimată
Tensiunile de rupere a armăturii
Limita fizică (reală) de curgere a armăturii
Limita convenţională de curgere a armăturii
Limita de elasticitate a oţelului
Limita caracteristică de curgere reală a oţelului
Limita caracteristică de curgere convenţională a armăturii
Coeficientul de deformaţie transversală a betonului (coeficientul Poissone)
Coeficientul de elasticitate a betonului la compresiune
Coeficientul de elasticitate a betonului la întindere
Densitatea aparentă a betonului
Coeficientul de asimetrie pentru sarcina ciclică
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