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INTRODUCERE
In acest capitol s-a prezentat mai intai motivul alegerii subiectului tezei si in consecinta intreaga
idee de abordare a temei, bazata pe experienta romaneasca in domeniu. De asemenea am prezentat
aspecte privind cutremurele de pamant si date legate de ingineria seismica. Acest capitol cuprinde 7
subcapitole principale intinse pe 12 pagini avand incluse 15 figuri.

CAPITOLUL 1 - PROBLEME SPECIFICE PRIVIND STABILIREA ACTIUNILOR IN
CONSTRUCTII
In acest capitol s-au tratat aspecte privind majoritatea tipurilor de actiuni care trebuie avute in
vedere la conceptia si proiectarea cladirilor la modul general, mai intai in Romania dar de buna
seama care pot fi aplicate si in Irak. Avand in vedere ca la ora actuala Irakul se afla intr-un vid de
coduri, norme si standarde de proiectare, experienta romaneasca in domeniu, mai ales avand in
vedere toate evenimentele seismice majore din ultimii 75 de ani (1940, 1977, 1986, 1990, 2004,
2012) nu poate decat sa ajute. Speram ca mergand inapoi in tara sa putem sa ne adaugam
specialistilor irakieni care sa conlucreze la stabilirea unor seturi de coduri, norme si standarde de
proiectare valabile conditiilor proprii ale tarii. Capitolul cuprinde 35 de pagini, 6 tabele si 33 de
figuri in 6 subcapitole, dupa cum se observa.
CAPITOLUL 2 - ASPECTE PRIVIND VULNERABILITATI, RISC SI MASURI DE
REDUCERE A RISCULUI SEISMIC
Acest capitol contine 15 subcapitole dispuse in 44 de pagini cu 10 tabele si 46 de figuri, trateaza
aspecte legate de privind intensitatea, magnitudinea precum si inregistrarea evenimentelor seismice.
De asemenea sunt tratate problem specific privind hazardul seismic al Romaniei, vulnerabilitatea
seismica a constructiilor in functie de scarile de intensitate seismica (cu prezentarea
vulnerabilitatilor seismice a constructiilor din Bucuresti). Avand in vedere ca specialistii in
domeniu sunt inca la inceput in stiinta prezicerii aparitiei cutremurelor de pamant, singura masura
care poate fi luata este aceea a construirii sigure la seism. Sunt detaliate aspecte privind
conformarea antiseismica a structurilor, criterii de regularitate structurala, modele de calcul
structural, tipuri de structuri, ductilitatea elementelor structurale componente si de ansamblu
structural, concepte energetice in raspunsul seismic al structurilor precum si protejarea seismica a
acestora.
Introducerea si primele doua capitole contin mai degraba rezultatul sintetic al unui studiu
documentar amplu, realizat in scopul realizarii urmatoarelor capitole, bazate pe cercetari numerice.

CAPITOLUL 3 - STUDII DE CAZ PRIVIND COMPORTAREA UNOR CLADIRI DE
LOCUIT CU STRUCTURA IN CADRE DIN B.A. FOLOSIND CALCULE DE NIVEL
DIFERIT
In acest capitol s-au realizat studii de diferite niveluri de complexitate cu privire la o cladire avand
S+P+6 etaje (7 niveluri supraterane) amplasata in doua regiuni cu aceiasi acceleratie orizontala de
proiectare (ag=0.24g) dar in zone cu perioade de colt diferite (Tc=0.70 sec si Tc=1.60 secunde).
- Acest capitol cuprinde 27 pagini, 20 tabele si 28 figuri cu 6 subcapitole principale.
- Practica ultimilor zeci de ani în domeniul proiectării structurilor la acţiunea seismica a
consacrat tranziţia de la “structuri rezistente la cutremur” la “performanţă structurală la mişcări
seismice”, prin aceptarea faptului că un sistem structural va avea o comportare mai bună printrun control mai bun al distribuţiilor de rigiditate si ductilitate decât prin simpla creştere a
capacităţilor de rezistenţă.
- Siguranţa structurală nu va creşte ca o consecinţă directă doar a sporirii capacităţii de rezistenţă
după cum nivelul de avariere structurală nu se va reduce în mod automat. Nivelul de avariere
structurală poate fi mai bine controlat prin estimarea cu acurateţe îmbunătăţită a nivelului de
deformare post-elastica a elementelor structurale (analiza controlată prin deplasări) decât prin
controlul exclusiv al nivelului eforturilor unitare/secţionale (analiza controlată prin forţe).
- Rezultatele sunt prezentate atat sub forma de diagrame moment curbura cat si moment-forta
axiala, acestea fiind necesare in continare pentru modelarea articulatiilor plastice la grinzi si la
stalpi. Predimensionarea elementelor s-a facut astfel incat perioada de control sau de colt (Tc) sa
fie sub 0.7 secunde pentru a supune cladirea la aceleasi forte seismice.
- Etapele parcurse in vederea realizării modelului de calcul sunt următoarele:
o Definirea modelului suprastructurii, considerand incărcările gravitaţionale de lungă
durată şi cazurile de incărcare seismică pe fiecare direcţie principală a clădirii.
o Calculul momentelor capabile considerand rezistenţele medii ale oţelului şi betonului.
Prin modul acoperitor de determinare a armăturii transversale in proiectarea elementelor
cadrului, cedarea la acţiunea forţei tăietoare este exclusă.
o Efectuarea unei echivalări a sistemului „real” cu mai multe grade de libertate printr-un
sistem cu un grad de libertate dinamică.
o Evaluarea cerinţei de deplasare pentru sistemul cu un grad de libertate echivalent din
spectrele răspunsului seismic, funcţie de caracteristicile de rigiditate şi rezistenţă ale
acestuia.
o Evaluarea cerinţei de deplasare a sistemului „real” pe baza cerinţei de deplasare a
sistemului cu un grad de libertate.
o “Impingerea” structurii pană cand se atinge valoarea cerinţei de deplasare stabilite
anterior.
o Verificarea mecanismului de plastificare, pus in evidenţă prin impunerea cerinţei de
deplasare a structurii. Se determină deplasările relative de nivel, rotirile in articulaţiile
plastice şi se verifică inscrierea acestora in limitele admise. Se determină, de asemenea,
raportul αu / α1 şi se verifică astfel dacă factorul de comportare a fost corect ales la
proiectarea structurii.
- Calculul neliniar complet implică pe langă verificarea deformaţiei de ansamblu a structurii
exprimate prin deplasările relative de nivel şi verificarea rotirilor plastice in elementele ductile,
precum şi a rezistenţei in elementele cu cedări fragile. Prin aplicarea metodei de ierarhizare a
capacităţilor de rezistenţă, care impune, printre altele, asigurarea mai mare faţă de ruperea la
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forţă tăietoare, cedările fragile pot fi eliminate cu mare probabilitate. Rămane să se verifice dacă
elementele structurale suportă deformaţiile de incovoiere impuse de cutremur fără a se rupe.
Metoda cea mai simpla in Ingineria seismica de a calcula deplasarea neliniara a unei structuri
este de a apela la regula lui Newmark (1960) privind conservarea deplasarilor: maximul
deplasarii relative a unui oscilator simplu cu comportare neliniara (reprezentata de un model
„elastic-plastic perfect”) este identica cu a unui oscilator simplu echivalent elastic liniar de
aceeasi frecventa proprie si amortizare (dar de o rigiditate redusa in raport cu rigiditatea elastica
a oscilatorului initial). De remarcat ca echivalenta deplasarilor nu este justificata decat pentru
perioade mari, adica pentru oscilatoare suficient de suple in raport cu continutul frecvential al
excitatiei seismice.
Pentru aceasta este necesar de a se suprapune o curba reprezentand capacitatea rezistenta a unei
structuri rezultata dintr-o analiza statica neliniara tip „Push-over” cu o curba reprezentand
solicitarea provocata de seism. Aceasta excitatie este evidentiata direct printr-o curba in format
ADRS – Acceleration Displacement Response Spectrum. Curba ADRS se obtine raportand pe
abcisa deplasarea spectrala (Sd [cm]) corespunzatoare unui seism si pe ordonata – spectrul de
raspuns in pseudo-acceleratii ( Sa [g]), plecand de la o amortizare de 5%. Dreptele radiale
secante care pornesc din origine semnifica curbe izo-frecventiale (f =const.) sau izoperiodice (T
=1/f ) si trebuiesc interpretate cu precautie in cadrul folosirii spectrelor inelastice in format
ADRS. Aceasta deoarece deplasarea maxima a oscilatorului, Dm , si acceleratia, Ay , care
produce efortul la limita de curgere, sunt legate printr-o relatie care depinde direct de
ductilitatea, µ .
In final, intersectia intre curba „Push-over” si spectrul ADRS furnizeaza un PP punct de
performanta ce marcheaza neliniaritatile care afecteaza structura. Pentru construirea spectrului
de capacitate in format Sa_Sd sau utilizat formulele din ATC40.
Pentru determinarea probabilitatilor s-au utilizat modelarea nivelelor de avariere prin Curbele
de fragilitate.
Extinderea si severitatea avarierii elementelor structurale si nestructurale ale unei cladiri sunt
descrise prin starile/nivelele/clase de avariere:
o fara avariere
o avariere usoara,
o avariere moderata,
o avariere extinsa si
o avariere completa.
Nivelurile de avariere sunt descrise in HAZUS – (Multi hazard Loss Estimation Metodology,
Departament of Homeland Security Emergency Preparness and Response Directorate, FEMA
2003) pentru fiecare tipologie structurala prin descrierea avarierii elementelor cladirii.
Avarierea cladirii porneste de la “fara avariere” pana la “avariere completa”, in functie de
deformatia/raspunsul cladirii. Fisurile pornesc de la “invizibile” sau “ca firul de par” pana la
fisuri de cativa centimetri.
Metodologia Hazus prezice nivelurile de avariere structurala si nestructurala pe clase/niveluri de
avariere. De exemplu, “avarierea usoara” incepe de la limita inferioara a acestui nivel de
avariere si tine pana la limita inferioara a “avarierii moderate”.

Concluzii
- Aplicand metoda fortelor, cerintele seismice exprimate in termini de forte pentru cele doua
cladiri sunt identice;

-

Cerintele de deplasare si raspunsul seismic asteptat in termeni de deplasari spectrale este
diferit in functie perioadele de colt Tc;
- In procesul de formare a articulatiilor plastice (cand acesta este permis) este necesar sa se
tina seama de toate caracteristicile elementelor cum ar fi armarea si nu numai de sectiunea
lor sau de raportul rigiditatilor.
In acest sens apare ca firesc faptul ca un calcul de evaluare al comportarii unei structuri
trebuie sa fie de tip iterativ:
a. O prima dimensionare bazata pe metoda fortelor incluzand si detalii de armare
b. Analiza capacitatii sectiunilor elementelor ( curbe de interactiune, capacitate de
deformatie, etc)
c. Reluarea calculului tinand seama de analizele efectuate la pct. b si de valorile de
factori de comportare determinate dupa prima faza.
- O consecinta a raspunsului seismic asteptat diferit este avarierea asteptata diferita a
structurilor, ceea ce impica costuri asteptate ale avarierii mai mari in Bucuresti (ag=0.24g si
Tc=1.60 secunde) fata de Vaslui (ag=0.24g si Tc=0.70 secunde).
- Metoda fortelor, folosita in prezent in metodele de proiectare a cladirilor rezistente la
cutremur, nu poate asigura un risc uniform pentru cladirile situate in zone de hazard seismic
uniform (in termeni de valoare de varf a acceleratiei).

CAPITOLUL 4 - STUDIU PRIVIND COMPORTAREA UNEI CLADIRI DE LOCUIT
DUALE PROIECTATE PENTRU IMR DE 100 DE ANI IN CONDITIILE UNUI IMR DE
475 DE ANI
In acest capitol se pleaca de la o cladire avand structura duala din beton armat cu S+P+8E (9
niveluri supraterane) amplasata in Bucuresti (ag=0.24g si Tc=1.60 secunde) si proiectata pentru un
Interval Mediu de Revenire (IMR) de 100 de ani (conform P100/1-2006) si se verifica modul de
comportare al acesteia in cazul in care codurile se modifica si se ajunge in viitor la un IMR de 475
de ani (ag=0.36g si Tc=1.60 secunde), practic la o crestere a acceleratiei orizontale de proiectare cu
50%.
-

In scopul realizarii calculelor in domeniul neliniar sunt construite curbe de tip moment-curbura
pentru grinzi respectiv moment-forta axiala pentru stalpi si pereti, pentru declararea zonelor de
articulatii plastice.

Concluzii
Din raspunsurile structurale obtinute precum si din verificarile realizate au rezultat
urmatoarele concluzii:
• Rotirile relative de nivel sunt mai mici decat cele admisibile atat pentru IMR=100 ani
cat si pentru IMR=475 ani;
• Fortele taietoare in pereti sunt mai mici decat cele capabile atat pentru IMR=100 ani cat
si pentru IMR=475 ani;
• Mecanismele obtinute sunt in concordanta cu cele proiectate;
• Se ajunge la rotirea capabila in grinzile/riglele de cuplare;
• Valoarea fortei taietoare capabile in cazul stalpilor este destul de mare in comparative cu
forta taietoare care rezulta din calculul static neliniar.
• Redundanta Fu/F1 este intre 2.30-2.45 asadar o medie de 2.38
• Suprarezistenta (0.24g)=Fu/Fcod(0.24g) este intre 2.35-3.27 asadar o medie de 2.81
• Suprarezistenta (0.36g)=Fu/Fcod(0.36g) este intre 1.57-2.18 asadar o medie de 1.88
Capitolul 4 are 5 subcapitole dispuse in 35 de pagini, 15 tabele si 51 de figuri.

CAPITOLUL 5 - ASPECTE PRIVIND COMPORTAREA CLADIRILOR EXISTENTE,
PROIECTATE CONFORM CODURILOR P13 AVAND STRUCTURA DIN BETON
ARMAT MONOLIT
In acest capitol sunt realizate un numar de 60 de studii de caz din care 30 pentru structuri cu cadre
din beton armat si 30 pentru cladiri cu structura duala din b.a. Fiecare dintre cele 30 de studii de caz
pe tip de structura aleasa (cadre sau dual) contine 5 studii de caz cu cladiri proiectate conform P1363 respectiv cate 5 studii de caz pentru cladiri proiectate conform P13-70. Este vorba de cladiri cu
2, 4, 6, 8 si 10 niveluri supraterane.
-

-

Toate cele 20 de cladiri, proiectate conform cu cele doua norme de tip P13 au fost ulterior
analizate pentru 3 niveluri de acceleratii orizontale de proiectare, in concordanta cu prevederile
codului P100/1-2006 – ag=0.16g, 0.24g si 0.32g.
In final, analizand elementele structurale de tip grinzi, stalpi si pereti au rezultat o serie de
raspunsuri structurale cu caracter relativ general

Concluzii
Concluzii privind comportarea structurilor proiectate pe baza normativelor de tip P.13
Drifturile la structurile in cadre:
•
Pentru cladiri cu 2 niveluri, indiferent de zona seismica, valorile drifturilor sunt inferioare
limitei de 5‰.
•
Pentru cladiri cu 4 niveluri, in zonele seismice cu ag=0.16g si ag=0.24g, valorile drifturilor
sunt inferioare limitei de 5‰, iar in zona seismica caracterizata de ag=0.32g valoarea
driftului de 6.62‰ depaseste valoarea limitei de 5‰.
•
Pentru cladiri cu 6 niveluri, in zona seismica cu ag=0.16g, driftul este mai mic de 5‰; in
schimb, in zona seimica caracterizata de ag=0.24g valoarea driftului de 6.68‰ depaseste
valoarea limita de 5‰, la fel ca si in cazul zonei seismice cu ag=0.32g, in care driftul de
8.91‰ este superior valorii de 5‰.
•
Pentru cladiri cu 8 si 10 niveluri, indiferent de zona seismica, valorile drifturilor depasesc
limita de 5‰.
Drifturile la structurile duale :
In aceasta situatie, valorile drifturilor se verifica pentru toate structurile si zonele seismice,
cu exceptia cladirilor cu 10 niveluri situate in zona seismica caracterizata de ag=0.32g, unde driftul
de 5.67‰ depaseste la limita valoarea de 5‰.
Observatii privind comportarea grinzilor structurilor proiectate conform Normativului P13-1963
In ceea ce priveste structurile in cadre situate in zona seismica cu ag=0.16g, se constata
faptul ca nu exista probleme legate de capacitatea de rezistenta la forta taietoare, pentru orice regim
de inaltime.
La cladirile cu 8 respectiv 10 niveluri, momentele incovoietoare din calcul, depasesc
momentele capabile, conducand la incursiuni in domeniul postelastic (aparitia de articulatii
plastice). In concluzie, trebuie luate masuri pentru cresterea capacitatii de rezistenta la incovoiere la
cladirile cu 8 si 10 niveluri.

In cazul structurilor situate in zona siesmica caracterizata de ag=0.24g, pentru regimul de
inaltime cuprins intre 2 si 8 niveluri, capacitatile sunt superioare cerintelor, dar in cazul structurilor
de 10 niveluri capacitatile sunt depasite de cerinte, ceea ce conduce la necesitatea adoptarii de
masuri de crestere a capacitatii de rezistenta la forta taietoare.
Pentru cladirile cu regimul de inaltime de 6, 8 si 10 niveluri, situate in aceeasi zona
seismica, sunt necesare masuri de crestere a capacitatii de rezistenta la incovoiere.
In zona seismica cu ag=0.32g, se remarca faptul ca sunt necesare masuri de crestere a
capacitatii de rezistenta la forta taietoare in cazul structurilor cu 6, 8 si 10 niveluri pentru care
capacitatile sunt inferioare cerintelor. Cresterea capacitatii de rezistenta la incovoiere, in acest caz,
este necesara pentru structurile cu un regim de inaltime de 8 si 10 niveluri.
Structurile duale, amplasate in zone seismice caracterizate de acceleratii ale terenului pentru
proiectare de 0.16g, 0.24g si 0.32g, cu un numar de niveluri de 2, 4 respectiv 6, prezinta necesitatea
de sporire a capacitatii de rezistenta la forta taietoare, deoarece capacitatile sunt mai mici decat
cerintele. In plus, este necesara si o marire a capacitatii de rezistenta la incovoiere pentru structurile
de 10 niveluri situate in zona cu ag=0.16g.
Observatii privind comportarea grinzilor structurilor proiectate conform Normativului P13-1970
Pentru structurile in cadre, indiferent de zona seismica, sunt valabile aceleasi constatari si
concluzii ca in cazul structurilor proiectate dupa Normativul P13-1963.
In plus, in cazul structurilor cu 4 niveluri situate in zona seismica caracterizata de ag=0.24g
si in cazul structurilor cu 6 niveluri amplasate in zona seismica cu ag=0.32g sunt necesare masuri
de crestere a capacitatii de rezistenta la incovoiere.
De asemenea, structurile duale prezinta aceeasi comportare rezultata in urma analizei
conform Normativului P.13-1963, cu exceptia cladirilor de 10 niveluri situate in zona seismica
individualizata prin ag=0.32g, pentru care reiese cerinta de marire a capacitatii de rezistenta la
incovoiere.
Observatii privind comportarea stalpilor structurilor proiectate conform normativelor de tip P13
Capacitatile de rezistenta ale stalpilor existenti, atat la structurile in cadre, cat si la structurile
duale, proiectate conform P13-1963 si conform P13-1970, sunt superioare valorilor eforturilor
sectionale rezultate din calculul eforturilor conform P100-1/2006.
- Acest capitol contine 43 de pagini, 69 de tabele si 6 figuri si are 3 subcapitole.

CAPITOLUL 6 - CONCLUZII, CONTRIBUTII PERSONALE SI DIRECTII VIITOARE DE
CERCETARE
In acest capitol sunt condensate toate concluziile desprinse anterior, intr-un mod sintetic si
sistematic, in scopul alegerii unor solutii de cladiri de locuit cu structura din beton armat monolit in
Irak si poate si in alte tari din Orientul Mijlociu.
6.1. Concluzii documentare din capitolul 1
•

•

•

•

Coeficientul încărcării are semnificaţia unui coeficient de siguranţă şi are valori diferenţiate în
raport cu acţiunea considerată şi cu tipul de stare limită pentru care se face verificarea. Uneori
coeficientul parţial de siguranţă poate lua şi valori subunitare, în cazul când acţiunea are efect
favorabil.
Rolul coeficientului de siguranţă nu se referă la greşeli de calcul, neglijenţe de execuţie,
exploatarea necorespunzătoare a construcţiei etc. Acest coeficient se referă numai la
posibilitatea depăşirii valorilor caracteristice datorită unor variaţii ale intensităţii acţiunii. În
consecinţă, coeficientul de siguranţă ţine seama numai de acele variaţii care sunt posibile când
se respectă proiectul şi prescripţiile tehnice.
Reducerea greutăţii proprii a construcţiilor constituie un obiectiv de perfecţionare şi o măsura a
nivelului de performanţă atins. Preocupările în acest sens conduc la consumuri mici de
materiale, transporturi şi manipulări mai reduse, dar şi la scăderea intensităţii acţiunii seismice
care este direct proporţională cu masa construcţiei. Dacă vechile piramide egiptene se
caracterizau printr-o greutate medie de cca. 20 kN/m3, clădirile actuale cu structură din beton
armat au cca. 4 kN/m3.
Deoarece încărcarea din zăpadă poate deveni extrem de periculoasă, mai ales pentru
acoperişurile uşoare sau de tip membrană, în procesul de proiectare trebuie luate în considerare
o serie de aspecte nefavorabile cum ar fi:
o distribuţia asimetrică a zăpezii datorită vântului;
o aglomerări mari de zăpadă, care sunt posibile dacă forma acoperişului este nefavorabilă;
o mărirea greutăţii zăpezii din cauza pulberilor industriale sau a gheţii.

•

•

În afară de aprecierea corectă prin calcul a acţiunii variaţiilor de temperatură, sunt importante
unele măsuri de ordin constructiv pentru evitarea valorilor exagerate ale acestei încărcări:
o prevederea rosturilor de dilatare, la distanţe care depind de tipul structurii de rezistenţă a
clădirii, de natura materialelor utilizate etc.;
o prevederea izolaţiilor termice sau a unor acoperiri protectoare dispuse pe suprafaţa
elementelor expuse direct la variaţiile de temperatură.
Cele mai importante principii de conformare antiseismică sunt:
o amplasarea construcţiei pe terenuri nefavorabile trebuie evitată sau, dacă acest lucru nu
este posibil, se vor lua în prealabil măsuri de consolidare a terenului;
o adoptarea unor soluţii cu greutate proprie minimă (raportul dintre greutatea proprie şi
suprafaţa construită desfăşurată nu trebuie să depăşească 1100...1300 daN/m2);

•

o adoptarea unor forme simetrice din punct de vedere al volumelor, maselor şi rigidităţilor,
pentru evitarea solicitărilor de torsiune;
o dacă cerinţele de ordin funcţional impun soluţii cu forme neregulate, se vor prevedea
rosturi antiseismice, care împart clădirea în tronsoane independente, cu forme regulate şi
comportare favorabilă la cutremur;
o elementele structurale verticale, longitudinale şi transversale, trebuie să prezinte pe cât
posibil o continuitate perfectă, fără excentricităţi la intersecţii;
o dispunerea judicioasă, uniformă, a elementelor de rezistenţă pe cuprinsul clădirii;
o elementele nestructurale (pereţi neportanţi, învelitori etc.) trebuie să fie bine ancorate de
structura de rezistenţă.
Acţiunea vântului poate avea efecte generale, de ansamblu, asupra clădirilor (construcţia tinde
să fie deplasată, răsturnată, torsionată etc.) şi efecte locale (avarierea unor pereţi, desprinderea
învelitorii acoperişului, spargerea geamurilor, infiltraţii nedorite de aer în clădire etc.).

6.2. Concluzii documentare din capitolul 2
Ierarhia vulnerabilităţii reale a clădirilor fragile din Bucureşti în cazul unui cutremur
puternic ar putea fi confirmată prin utilizarea unor criterii simple, după cum urmează:
o Prezenţa unor avarii/distrugeri vizibile după cutremurul din 1977, ca şi prezenţa unor
reparaţii vizibile efectuate după respectivul cutremur;
o Prezenţa unor parteruri – moi – datorită destinaţiei comerciale (lipsa zidăriei portante);
o Numărul de etaje al clădirii (creşte riscul seismic pentru clădirile înalte);
o Lipsa simetriei verticale şi orizontale a clădirii (retrageri, arhitectura clădirilor de colţ);
o Avarierea structurală locală neintenţionată, cauzată prin modificarea activităţilor
desfăşurate şi a ocupantului;
o Corodarea oţel – betonului, beton de marcă mică (rezistenţa la compresiune 100 – 200
daN/cm2)
o Avariile evidentiate constau in fisuri in zonele de imbinari dintre panouri (mai ales la
cele cu imbinari la colturi), la intersectiile peretilor, ca si la rosturile de rezemare a
panourilor de planseu pe cele de pereti. De asemenea in riglele de cuplare s-au semnalat
fisuri la 45°.
o Natura imbinarilor dintre panourile mari, cu profilaturi pentru transmiterea
compresiunilor si cu armaturi pentru preluarea intinderilor, a facut ca acestea sa lucreze
ca disipatori de energie si sa asigure conlucrarea structurala a ansamblului.
6.3. Concluzii documentarea si calculele realizate la capitolul 3
• Aplicand metoda fortelor, cerintele seismice exprimate in termini de forte pentru cele doua
cladiri sunt identice;
• Cerintele de deplasare si raspunsul seismic asteptat in termeni de deplasari spectrale este
diferit in functie perioadele de colt Tc;
• In procesul de formare a articulatiilor plastice (cand acesta este permis) este necesar sa se
tina seama de toate caracteristicile elementelor cum ar fi armarea si nu numai de sectiunea
lor sau de raportul rigiditatilor.
• In acest sens apare ca firesc faptul ca un calcul de evaluare al comportarii unei structuri
trebuie sa fie de tip iterativ:
a. O prima dimensionare bazata pe metoda fortelor incluzand si detalii de armare

b. Analiza capacitatii sectiunilor elementelor (curbe de interactiune, capacitate de
deformatie, etc)
c. Reluarea calculului tinand seama de analizele efectuate la pct. b si de valorile ξ si q
determinate dupa prima faza.
• consecinta a raspunsului seismic asteptat diferit este avarierea asteptata diferita a
structurilor, ceea ce impica costuri asteptate ale avarierii mai mari in Bucuresti;
• Metoda fortelor, folosita in prezent in metodele de proiectare a cladirilor rezistente la
cutremur, nu poate asigura un risc uniform pentru cladirile situate in zone de hazard seismic
uniform (in termeni de valoare de varf a acceleratiei).
6.4. Concluzii din documentarea si calculele realizate in capitolul 4
Din raspunsurile structurale obtinute precum si din verificarile realizate au rezultat
urmatoarele concluzii:
• Rotirile relative de nivel sunt mai mici decat cele admisibile atat pentru IMR=100 ani
cat si pentru IMR=475 ani;
• Fortele taietoare in pereti sunt mai mici decat cele capabile atat pentru IMR=100 ani cat
si pentru IMR=475 ani;
• Mecanismele obtinute sunt in concordanta cu cele proiectate;
• Se ajunge la rotirea capabila in grinzile/riglele de cuplare;
MODAL X:
Redundanta=Fu/F1=2.30
Suprarezistenta (0.24g)=Fu/Fcod(0.24g)=2.35
Suprarezistenta (0.36g)=Fu/Fcod(0.36g)=1.57
•

ACCEL X:
Redundanta=Fu/F1=2.45
Suprarezistenta(0.24g)=Fu/Fcod(0.24g)=3.27
Suprarezistenta (0.36g)=Fu/Fcod(0.36g)=2.18

Valoarea fortei taietoare capabile in cazul stalpilor este destul de mare in comparative cu
forta taietoare ce rezulta din calculul static neliniar.

6.5. Concluzii din documentarea si calculele realizate in capitolul 5
Concluzii privind comportarea structurilor proiectate pe baza normativelor de tip P.13
Drifturile la structurile in cadre:
•
Pentru cladiri cu 2 niveluri, indiferent de zona seismica, valorile drifturilor sunt inferioare
limitei de 5‰.
•
Pentru cladiri cu 4 niveluri, in zonele seismice cu ag=0.16g si ag=0.24g, valorile drifturilor
sunt inferioare limitei de 5‰, iar in zona seismica caracterizata de ag=0.32g valoarea
driftului de 6.62‰ depaseste valoarea limitei de 5‰.
•
Pentru cladiri cu 6 niveluri, in zona seismica cu ag=0.16g, driftul este mai mic de 5‰; in
schimb, in zona seimica caracterizata de ag=0.24g valoarea driftului de 6.68‰ depaseste
valoarea limita de 5‰, la fel ca si in cazul zonei seismice cu ag=0.32g, in care driftul de
8.91‰ este superior valorii de 5‰.
•
Pentru cladiri cu 8 si 10 niveluri, indiferent de zona seismica, valorile drifturilor depasesc
limita de 5‰.
Drifturile la structurile duale :
In aceasta situatie, valorile drifturilor se verifica pentru toate structurile si zonele seismice,
cu exceptia cladirilor cu 10 niveluri situate in zona seismica caracterizata de ag=0.32g, unde driftul
de 5.67‰ depaseste la limita valoarea de 5‰.
Observatii privind comportarea grinzilor structurilor proiectate conform Normativului P.13-1963

In ceea ce priveste structurile in cadre situate in zona seismica cu ag=0.16g, se constata
faptul ca nu exista probleme legate de capacitatea de rezistenta la forta taietoare
(Qcapabil>QrezultatP100-1/2006), ptentru orice regim de inaltime.
La cladirile cu 8 respectiv 10 niveluri, momentele incovoietoare din calcul, depasesc
momentele capabile, conducand la incursiuni in domeniul postelastic (aparitia de articulatii
plastice). In concluzie, trebuie luate masuri pentru cresterea capacitatii de rezistenta la incovoiere la
cladirile cu 8 si 10 niveluri.
In cazul structurilor situate in zona siesmica caracterizata de ag=0.24g, pentru regimul de
inaltime cuprins intre 2 si 8 niveluri, Qcapabil > QrezultatP100-1/2006, dar in cazul structurilor de 10
niveluri Qcapabil<QrezultatP100-1/2006, ceea ce conduce la necesitatea adoptarii de masuri de crestere a
capacitatii de rezistenta la forta taietoare.
Pt. cladirile cu regimul de inaltime de 6, 8 si 10 niveluri, situate in aceeasi zona seismica,
sunt necesare masuri de crestere a capacitatii de rezistenta la incovoiere.
In zona seismica cu ag=0.32g, se remarca faptul ca sunt necesare masuri de crestere a
capacitatii de rezistenta la forta taietoare in cazul structurilor cu 6, 8 si 10 niveluri pentru care
Qcapabil<QrezultatP100-1/2006. Cresterea capacitatii de rezistenta la incovoiere, in acest caz, este necesara
pentru structurile cu un regim de inaltime de 8 si 10 niveluri.
Structurile duale, amplasate in zone seismice caracterizate de acceleratii ale terenului pentru
proiectare de 0.16g, 0.24g si 0.32g, cu un numar de niveluri de 2, 4 respectiv 6, prezinta cerinta de
sporire a capacitatii de rezistenta la forta taietoare, deoarece Qcapabil < QrezultatP100-1/2006. In plus, este
necesara si o marire a capacitatii de rezistenta la incovoiere pentru structurile de 10 niveluri situate
in zona cu ag=0.16g.
Observatii privind comportarea grinzilor structurilor proiectate conform Normativului P.13-1970
Pentru structurile in cadre, indiferent de zona seismica, sunt valabile aceleasi constatari si
concluzii ca in cazul structurilor proiectate dupa Normativul P.13-1963.
In plus, in cazul structurilor cu 4 niveluri situate in zona seismica caracterizata de ag=0.24g
si in cazul structurilor cu 6 niveluri amplasate in zona seismica cu ag=0.32g sunt necesare masuri
de crestere a capacitatii de rezistenta la incovoiere.
De asemenea, structurile duale prezinta aceeasi comportare rezultata in urma analizei
conform Normativului P.13-1963, cu exceptia cladirilor de 10 niveluri situate in zona seismica
individualizata prin ag=0.32g, pentru care reiese cerinta de marire a capacitatii de rezistenta la
incovoiere.
6.6. Contributii personale
• Colectarea informatiilor cu privire la actiuni, vulnerabilitati, riscuri si reducerea acestora;
• Cercetare documentara legata de problematica cladirilor cu structura din elemente monolite
din beton armat, atat pentru cladirile existente cat si pentru cladirile noi;
• Realizarea de modele si analize pentru cladiri de locuit noi cu structura in cadre din beton
armat, tinand seama de comportarea inelastica a structurilor, pentru acelasi regim de actiune
seismica dar doua zone diferite de perioade de control (colt) Tc;
• Realizarea de modele si analize pentru cladiri de locuit noi cu structura duala din b.a., tinand
seama de comportarea inelastica a elementelor structurale. Verificarea comportarii
structurilor in momentul in care IMR se modifica de la IMR=100 de ani la IMR=475 de ani;
• Evaluarea vulnerabilitatilor seismice structurale pentru cladiri existente cu structura din
beton armat monolit (cadre si duale) proiectate in concordanta cu normativele P13.

6.7. Directii viitoare de cercetare
• Tratarea substructurii si structurii de fundare in viitoarele studii si/sau proiecte pe care
doresc sa le am;
• Studii privind alte tipuri de actiuni, asupra cladirilor la modul general, din incendii si
explozii, fiind vorba de Orientul Mijlociu, de cladiri pe care doresc sa le proiectez in Iraq, o
zona inca sensibila din punct de vedere al razboaielor;
• Studii speciale privind efectul colapsului local al unor elemente structurale asupra intregii
structuri de rezistenta, in scopul evitarii colapsului progresiv.
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