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STRUCTURAL ROBUSTNESS can be defined as:

Ability of a structure to withstand events like fire, explosions, impact or the 
consequences of human error, without being damaged to an extent 

disproportionate to the original cause

PROGRESSIVE/DISPROPORTIONATE COLLAPSE can be defined as:

Progressive/Disproportionate of a building can be regarded as the situation where 
local failure of a primary structural component leads to the collapse of adjoining 
members and to an overall damage which is disproportionate to the initial cause
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2. NORMATIVE CONTEXT
Since the progressive collapse of the Ronan Point tower in 1968, 
some codes and standards have included some 
recommendations to limit the risk of occurrence of progressive 
collapse of buildings
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EN 1990
EN 1990, 2.1 (4)P sets out the basic principle related to structural robustness: 
A structure shall be designed and executed in such a way that it will not be damaged by 
events such as: explosion, impact, and the consequences of human errors, to an extent 

disproportionate to the original cause

EN 1990, 2.1 (5)P states that Potential structural damage should be avoided or limited by 
one or more of the following: 

avoiding, eliminating or reducing hazards applied on the structure; 
selecting a structural form with low sensitivity to the hazard; 
selecting a form and design which can survive removal of individual or limited parts of the 
structure; 
avoiding systems that collapse without warning;
tying members together

For more details, EN 1990 refers to EN 1991-1-7

2. NORMATIVE CONTEXT
CURRENT EUROCODES
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EN 1991-1-7 – Annex A

Accidental design situation

Strategies based on identified accidental 
actions (e.g. explosions and impact)

Strategies based on limiting the extent of 
localised failure

Design the 
structure to 

have 
sufficient 
minimum 

robustness

Preventing or 
reducing the 

action 

(e.g. protective 
measures)

Design 
structure to 
sustain the 

action

Enhanced 
redundancy

(e.g. alternative 
load paths)

Key element 
designed to 

sustain 
notional 

accidental 
action Ad

Prescriptive 
rules 

(e.g. integrity 
and ductility)

2. NORMATIVE CONTEXT
CURRENT EUROCODES
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EN 1990 – Annex E

Design for accidental actions (EN 1991)
Explicit design of the structure

(e.g. against explosion, impact)

Design for enhanced robustness (EN 1990)
Strategies based on limiting the extent of 

damage

Design structure to 
resist the action (*)

Prevent or reduce 
the action

e.g. protective 
measures, control of 

events

Alternative 
load paths

either providing 
adequate 

deformation 
capacity and 
ductility or 
applying 

prescriptive 
design rules

Key members

i.e. designing 
selected 

members to 
resist notional 

action(s)

Segmentation
i.e. separation into 

parts

(*) Structural design against identified accidental actions can incorporate specifically designed members, which fail partially or
fully, provided their failure does not lead to further structural collapse as agreed with authorities.
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FUTURE EUROCODES
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EN 1990 – Annex E

Design for accidental actions (EN 1991)
Explicit design of the structure

(e.g. against explosion, impact)

Design for enhanced robustness (EN 1990)
Strategies based on limiting the extent of 

damage

Design structure to 
resist the action (*)

Prevent or reduce 
the action

e.g. protective 
measures, control of 

events

Alternative 
load paths

either providing 
adequate 

deformation 
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ductility or 
applying 

prescriptive 
design rules

Key members

i.e. designing 
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(*) Structural design against identified accidental actions can incorporate specifically designed members, which fail partially or
fully, provided their failure does not lead to further structural collapse as agreed with authorities.
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FUTURE EUROCODES
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International codes and guidelines

The Unified Facilities Criteria (UFC): Design of Buildings to Resist Progressive 
Collapse (UFC 4-023-03, developed by USA Department of Defense) - 2016 

The USA General Services Administration: Alternate Path Analysis and design 
guidelines - 2016

ASCE 7-16 - 2017

The International Building Code (IBC) - 2018

UK Building Regulations 2010 Approved Document A - 2013

Chinese Code for Anti-Collapse Design of Building Structures (CECS 392) – 2014

Others

2. NORMATIVE CONTEXT
OTHER INTERNATIONAL CODES AND GUIDELINES
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General/broad requirements that may be difficult to interpret 

No consistent set of rules available

Lack of ductility requirements

Need to incorporate latest research outcome to date

Need for practical simplified methods and tools 

The objective of the FAILNOMORE project was to address/solve 

these issues!

ASSESSMENT OF ROBUSTNESS REQUIREMENTS IN EUROCODE

2. NORMATIVE CONTEXT

11 Welcome



3. FAILNOMORE Project
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Project funded by the Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 
from the European Commission

The main objective is to produce a set of practical and user-
friendly design guidelines to mitigate the risk of progressive 
collapse of steel and composite structures subjected to 
exceptional events 

The proposed design guidelines are based on:
recent research projects

available literature
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Partners:

University of Liège – Belgium

University of Coimbra – Portugal

Imperial College London - UK

University of Stuttgart – Germany

University of Trento – Italy

Politehnica University Timisoara – Romania

Czech Technical University of Prague –
Czech Republic

Rzeszow University of Technology - Poland

Technical University of Delft – The 
Netherlands 

Universitat Politècnica de Catalunya – Spain
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ECCS – Europe
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The proposed design guidelines are reported in a Design Manual

The Design Manual is freely available (through the ECCS website 

- https://www.steelconstruct.com/eu-projects/failnomore/) in 10 

different languages (English, Portuguese, German, Italian, 

Romanian, Czech, Polish, Dutch, Spanish and French)
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FAILNOMORE Design Manual – Table of contents
Part 1 – Design for robustness

1. Normative context
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The presentations of the FAILNOMORE workshop will 

present the different design strategies and methods 

proposed in the Design Manual
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Design for robustness

This presentation is organised as follows:
1. Introduction
2. General design philosophy for robustness
3. Definition of consequence classes
4. Design for identified accidental actions
5. Design for unidentified accidental actions
6. Importance of structural joints:

6.1 Minimum ductility requirements for joints
6.2 Simplified method for endplate joints
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1. Introduction

Identified weaknesses:
No clear indications on how to select the 
design strategies to be applied
No consistent set of rules available

➔No clear guidance on how to 
design for robustness

Accidental design situation

Strategies based on identified accidental 
actions (e.g. explosions and impact)

Strategies based on limiting the extent 
of localised failure

Design the 
structure to 

have 
sufficient 
minimum 

robustness

Prevent or 
reduce the 

action 

(e.g. protective 
measures)

Design 
structure to 
sustain the 

action

Enhanced 
redundancy 

(e.g. alternative 
load paths)

Key element 
designed to 

sustain 
notional 

accidental 
action Ad

Prescriptive 
rules

(e.g. integrity 
and ductility)

Design strategies proposed in EN 1991-1-7

➔The FAILNOMORE Design Manual aims to overcome these weaknesses by 
proposing, in its Chapter 2, a general design philosophy commonly agreed 
at European level

➔This general design philosophy is presented hereafter
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2. General design philosophy

The design for structural 
robustness is proposed as 
a step-by-step procedure 
presented in a general 
flowchart

This flowchart is the 
backbone of the 
FAILNOMORE Design 
Manual
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2. General design philosophy

This flowchart can be 
subdivided in three main 
parts:
A. Definition of the consequence 

class of the studied structure
B. Design strategies for identified 

accidental actions
C. Design strategies for unidentified 

accidental actions
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General design philosophy

This flowchart can be 
subdivided in three main 
steps:
A. Definition of the consequence 

class of the studied structure
B. Design strategies for identified 

accidental actions
C. Design strategies for unidentified 

accidental actions
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3. Consequence classes

Building structures are classified into “consequence classes” 
reflecting the consequences of structural failure in terms of:

Loss of human live
Personal injury
Economic loss
Social loss
Environmental loss

This classification is a simplification of a complex risk-based 
system related to building type, height, occupancy, nature of 
materials, …

27 Design for robustness



3. Consequence classes

In Annex A of EN 1991-1-7 and in EN 1990, three consequence classes 
are identified:

Consequence 
class (CC)

Categorization of building type and 
occupancy

1 Single occupancy houses ≤ 4 storeys - Agricultural buildings where 
people do not normally enter (e.g., storage buildings), greenhouses -
Buildings into which people rarely go, provided at distance 1.5 times 
height away from others

2a (Lower risk 
group)

5 storey single occupancy houses - Hotels, residential, offices ≤ 4 
storeys - Industrial ≤ 3 storeys - Retailing premises ≤ 3 storeys and < than 
1000 m2 floor area in each storey - Single storey educational buildings -
Buildings ≤ 2 storeys admitting public with floor areas ≤ 2000 m2 at each 
storey

2b (Upper risk 
group)

Hotels, residential, offices > 4 storeys but ≤ 15 storeys - Educational 
buildings > single storey but ≤ 15 storeys - Retailing premises > 3 storeys 
but ≤ 15 storeys - Hospitals ≤3 storeys - Offices greater than 4 storeys but 
not exceeding 15 storeys - Buildings admitting public with floor areas > 
2000 m2 but ≤ 5000 m2 at each storey - Car parking ≤ 6 storeys

3 Buildings defined above as Class 2a and 2b that exceed limits on area 
and storeys - Buildings to which members of the public are admitted in 
significant numbers (e.g., concert halls, grandstands, …etc.) - Stadia 
accommodating more than 5000 spectators - Buildings with hazardous 
substances/processes

CC1: Low consequence for loss of human life, and
small or negligible one for economic, social or 
environmental aspects

CC2: Medium consequence for loss of human life 
and considerable one for economic, social or 
environmental aspects

CC3: High consequence for loss of human life, or 
significant one for economic, social or environmental 
aspects
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3. Consequence classes

In Annex A of EN 1991-1-7 and EN 1990, three consequence classes 
are identified:

Consequence 
class (CC)

Categorization of building type and 
occupancy

1 Single occupancy houses ≤ 4 storeys - Agricultural buildings where 
people do not normally enter (e.g., storage buildings), greenhouses -
Buildings into which people rarely go, provided at distance 1.5 times 
height away from others

2a (Lower risk 
group)

5 storey single occupancy houses - Hotels, residential, offices ≤ 4 
storeys - Industrial ≤ 3 storeys - Retailing premises ≤ 3 storeys and < than 
1000 m2 floor area in each storey - Single storey educational buildings -
Buildings ≤ 2 storeys admitting public with floor areas ≤ 2000 m2 at each 
storey

2b (Upper risk 
group)

Hotels, residential, offices > 4 storeys but ≤ 15 storeys - Educational 
buildings > single storey but ≤ 15 storeys - Retailing premises > 3 storeys 
but ≤ 15 storeys - Hospitals ≤3 storeys - Offices greater than 4 storeys but 
not exceeding 15 storeys - Buildings admitting public with floor areas > 
2000 m2 but ≤ 5000 m2 at each storey - Car parking ≤ 6 storeys

3 Buildings defined above as Class 2a and 2b that exceed limits on area 
and storeys - Buildings to which members of the public are admitted in 
significant numbers (e.g., concert halls, grandstands, …etc.) - Stadia 
accommodating more than 5000 spectators - Buildings with hazardous 
substances/processes
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3. Consequence classes

In Annex A of EN 1991-1-7 and EN 1990, three consequence classes 
are identified:

Consequence 
class (CC)

Categorization of building type and 
occupancy

1 Single occupancy houses ≤ 4 storeys - Agricultural buildings where 
people do not normally enter (e.g., storage buildings), greenhouses -
Buildings into which people rarely go, provided at distance 1.5 times 
height away from others

2a (Lower risk 
group)

5 storey single occupancy houses - Hotels, residential, offices ≤ 4 
storeys - Industrial ≤ 3 storeys - Retailing premises ≤ 3 storeys and < than 
1000 m2 floor area in each storey - Single storey educational buildings -
Buildings ≤ 2 storeys admitting public with floor areas ≤ 2000 m2 at each 
storey

2b (Upper risk 
group)

Hotels, residential, offices > 4 storeys but ≤ 15 storeys - Educational 
buildings > single storey but ≤ 15 storeys - Retailing premises > 3 storeys 
but ≤ 15 storeys - Hospitals ≤3 storeys - Offices greater than 4 storeys but 
not exceeding 15 storeys - Buildings admitting public with floor areas > 
2000 m2 but ≤ 5000 m2 at each storey - Car parking ≤ 6 storeys

3 Buildings defined above as Class 2a and 2b that exceed limits on area 
and storeys - Buildings to which members of the public are admitted in 
significant numbers (e.g., concert halls, grandstands, …etc.) - Stadia 
accommodating more than 5000 spectators - Buildings with hazardous 
substances/processes
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3. Consequence classes

In Annex A of EN 1991-1-7 and EN 1990, three consequence classes 
are identified:

Consequence 
class (CC)

Categorization of building type and 
occupancy

1 Single occupancy houses ≤ 4 storeys - Agricultural buildings where 
people do not normally enter (e.g., storage buildings), greenhouses -
Buildings into which people rarely go, provided at distance 1.5 times 
height away from others

2a (Lower risk 
group)

5 storey single occupancy houses - Hotels, residential, offices ≤ 4 
storeys - Industrial ≤ 3 storeys - Retailing premises ≤ 3 storeys and < than 
1000 m2 floor area in each storey - Single storey educational buildings -
Buildings ≤ 2 storeys admitting public with floor areas ≤ 2000 m2 at each 
storey

2b (Upper risk 
group)

Hotels, residential, offices > 4 storeys but ≤ 15 storeys - Educational 
buildings > single storey but ≤ 15 storeys - Retailing premises > 3 storeys 
but ≤ 15 storeys - Hospitals ≤3 storeys - Offices greater than 4 storeys but 
not exceeding 15 storeys - Buildings admitting public with floor areas > 
2000 m2 but ≤ 5000 m2 at each storey - Car parking ≤ 6 storeys

3 Buildings defined above as Class 2a and 2b that exceed limits on area 
and storeys - Buildings to which members of the public are admitted in 
significant numbers (e.g., concert halls, grandstands, …etc.) - Stadia 
accommodating more than 5000 spectators - Buildings with hazardous 
substances/processes

31 Design for robustness



3. Consequence classes

In Annex A of EN 1991-1-7 and EN 1990, three consequence classes 
are identified:

Consequence 
class (CC)

Categorization of building type and 
occupancy

1 Single occupancy houses ≤ 4 storeys - Agricultural buildings where 
people do not normally enter (e.g., storage buildings), greenhouses -
Buildings into which people rarely go, provided at distance 1.5 times 
height away from others

2a (Lower risk 
group)

5 storey single occupancy houses - Hotels, residential, offices ≤ 4 
storeys - Industrial ≤ 3 storeys - Retailing premises ≤ 3 storeys and < than 
1000 m2 floor area in each storey - Single storey educational buildings -
Buildings ≤ 2 storeys admitting public with floor areas ≤ 2000 m2 at each 
storey

2b (Upper risk 
group)

Hotels, residential, offices > 4 storeys but ≤ 15 storeys - Educational 
buildings > single storey but ≤ 15 storeys - Retailing premises > 3 storeys 
but ≤ 15 storeys - Hospitals ≤3 storeys - Offices greater than 4 storeys but 
not exceeding 15 storeys - Buildings admitting public with floor areas > 
2000 m2 but ≤ 5000 m2 at each storey - Car parking ≤ 6 storeys

3 Buildings defined above as Class 2a and 2b that exceed limits on area 
and storeys - Buildings to which members of the public are admitted in 
significant numbers (e.g., concert halls, grandstands, …etc.) - Stadia 
accommodating more than 5000 spectators - Buildings with hazardous 
substances/processes
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3. Consequence classes

Building structures are not all precisely covered by this table

➔Sound engineering judgment required

Some additional guidelines are provided in Chapter 3 of the 
FAILNOMORE Design Manual
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3. Consequence classes

The consequence class of the building allows the practitioner to 
assess the design approach to be adopted in view of achieving an 
adequate level of robustness

Consequence Class 1 (CC1):
The design for robustness doesn’t imply any specific considerations as long as the design is 
carried out in full compliance with the rules given in the series of Eurocodes

Consequence Classes 2 and 3 (CC2a, CC2b and CC3):
The design for robustness implies specific approaches which could range from simple 
prescriptive rules to advanced risk analyses and complex analytical or numerical methods
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3. Consequence classes

Once the consequences class is established, the potential threats 
and the relevant accidental loading scenarios shall be identified by 
the designer in close collaboration with the client and the relevant 
authorities

The identification of the threats and of the relevant scenarios will 
enable the designer to adopt either:

an explicit design for a specific identifiable accidental action and/or
a design strategy that limits the extent of initial damage as a consequence of any 
unidentifiable accidental event

In addition, for CC3, a systematic risk assessment is generally 
required
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General design philosophy

This flowchart can be 
subdivided in three main 
steps:
A. Definition of the consequence 

class of the studied structure
B. Design strategies for identified 

accidental actions
C. Design strategies for unidentified 

accidental actions
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4. Design for identified acc. actions

Check the possibility of using 
preventive and/or protective 
measures to reduce or mitigate 
the accidental actions

If the action is fully prevented, it ends the 
design process for this specific threat

If the action is only reduced, an 
assessment of possible damages is 
required through an explicit design
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4. Design for identified acc. actions

Explicit design for the 
considered accidental action

If there is no damage, it ends the design 
process

If there is a damage which is not 
acceptable ➔ a redesign of the structure 
is required

If there is an acceptable damage, its extent 
should be prevented using appropriate 
design strategies as proposed for 
unidentifiable accidental actions
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4. Design for identified acc. actions

The design for identified accidental actions may rely on analytical 
and/or numerical methods

The level of sophistication of the methods is strongly linked to the 
consequence class:

For CC2, the use of prescriptive methods or of simplified analysis considering static 
equivalent action models is possible
For CC3, the use of refined methods (dynamic analysis, non-linear models…) may be required
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4. Design for identified acc. actions

Within Chapter 4 of the FAILNOMORE Design Manual, four 
accidental actions are considered:

Impacts
Internal and external explosions
Fire as exceptional action
Earthquake as exceptional action

Different approaches with different levels of sophistication are 
proposed

The latter will be presented in a specific presentation
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General design philosophy

This flowchart can be 
subdivided in three main 
steps:
A. Definition of the consequence 

class of the studied structure
B. Design strategies for identified 

accidental actions
C. Design strategies for unidentified 

accidental actions
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5. Design for unidentified acc. actions

The design for unidentified accidental actions is founded on 
strategies aiming at limiting the extent of a localised damage, 
whatever is its initiating cause:

The Alternative Load Path (ALP) method
The key element method
The segmentation method

The level of sophistication of the proposed methods will range from 
prescriptive methods to sophisticated full non-linear analyses

The selection of the method to be applied is strongly linked to the 
consequences class
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5. Design for unidentified acc. actions

For CC2a, EN 1991-1-7 
suggests providing the 
structure with an efficient 
horizontal tying system using 
a prescriptive method
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5. Design for unidentified acc. actions

For CC2b, EN 1991-1-7 
suggests providing the 
structure with an efficient 
horizontal and vertical tying 
system using a prescriptive 
method

or

To consider the complete 
removal of supporting 
elements ➔ ALP method
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5. Design for unidentified acc. actions

For CC3, the use of the ALP 
method through refined 
approaches such as dynamic 
analyses is recommended
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5. Design for unidentified acc. actions

Where the loss of a supporting 
member generates a 
disproportionate collapse, the 
removed element should be 
labelled as a “key element”

The design should turn 
towards methods of local 
enhancement of resistance 
capacity of the key element 
considering a notional 
accidental action
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5. Design for unidentified acc. actions

An alternative to these 
methods is the use of 
segmentation

Segmentation is a design 
strategy to prevent or limit an 
initial damage by isolating the 
failing part of a structure from 
the remaining structure

Segmentation strategies can 
generally be based on either 
weak segment borders or 
strong segment borders
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5. Design for unidentified acc. actions

The different methods behind these design strategies are presented 
in Chapter 5 of the FAILNOMORE Design Manual

They will be detailed in a specific presentation
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6. Importance of structural joints

Structural joints are important structural elements influencing the 
global response of a steel or composite building

A joint can be classified in terms of stiffness, resistance and 
ductility:

Resistance

Nominally hinged

Partial-strength

Full-strength

Stiffness

Nominally pinned

Semi-rigid

Fully rigid

Ductility

Brittle

Ductile for plastic verification

Ductile for plastic analysis

Covered in EN 1993-1-8 Not explicitly covered in EN 
1993-1-8
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6. Importance of structural joints
The component method is the analytical method recommended in EN 

1993-1-8 and in EN 1994-1-1 for the characterisation of steel and composite 
joints in terms of stiffness, resistance and ductility

The calculation of these joint properties is basically possible, whatever is 
the applied loading but:

the codes are only providing precise application rules for joints subjected to bending 
moments while, under accidental/exceptional events, interactions between bending 
moments and axial forces may develop at the level of the joints
the joint loading sequence under accidental/exceptional events usually differ significantly 
from those considered at ULS 

In the FAILNOMORE Design Manual, methods allowing for an accurate 
prediction of the joint properties when subjected to M-N interaction are 
provided in Annex A.1
These rules are not detailed in this presentation
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6. Importance of structural joints
The use of rigid full-strength joints allows to neglect the effect of the 

joints on the internal forces distribution and on the design resistance of 
the system but does not usually  represent the most economical option!

However, if a plastic analysis is performed, the risk of developing a plastic 
hinge in the joint adjacent to the cross-section due to material 
overstrength in the member should be avoided (if the joint ductility 
cannot be ensured)
➔ introduction of a new resistance classification: OVER-STRENGTH joints

Resistance

Nominaly hinged

Partial-strength

Full-strength

Over-strength with 𝑓𝑜𝑣 = 1,1 × 𝛾𝑜𝑣 × 𝑓𝑦

If a joint is not “over-
strength”, the joint behaviour 
will have to be accounted for 
in the design for robustness!
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6. Importance of structural joints
Under exceptional events, it is generally required to take advantage from the 

development of large deformations and from the ultimate resistance of the 
material with the objective of finding a new state of equilibrium in the deformed 
shape after an event

So, ductility and large deformation capacity are seen as important properties 
to be provided to the structural joints

Regardless the nature of the event or of the adopted design strategy, the 
preliminary design of all structural joints for ductility appears as a prerequisite 
(except for over-strength joints)

Ductility

Brittle

Ductile for plastic verification

Ductile for plastic analysis

To achieve it, minimum ductility requirements 
which should be all the time respected by the 

joints are provided in the FAILNOMORE Design 
Manual
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6.1 Minimum ductility requirements for 
joints

The objective is to avoid the activation of brittle joint components at 
failure

For pinned joints, requirements are expressed for the welds and for the 
bolt diameter

For the welds, the use of full penetration or full-strength welds is recommended
➔ Design criteria to guarantee the full-strength character of welds are provided in the 

FAILNOMORE Design Manual
For bolts in tension, it is recommended to respect the design criterion provided in EN 
1993-1-8 which links the diameter “d” of the bolt to the thickness “t” of the component in 
bending

Moreover, to allow a sufficient rotation, detailing requirements specific for pinned joints 
are also provided in the FAILNOMORE Design Manual

𝑡 ≤ 0,36𝑑 Τ𝑓𝑢𝑏 𝑓𝑦
This criterion guarantees the activation of a ductile 
failure mode at the level of the component in bending
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6.1 Minimum ductility requirements for 
joints

For partial-strength joints :
the use of full-penetration or full-strength welds is also recommended 
If a component in bending is activated at failure, it is also recommended to respect 
the design criterion provided in EN 1993-1-8 which links the diameter “d” of the 
bolt to the thickness “t” of the component in bending
Failure modes “column web in transverse compression” and “beam flange and 
web in compression” should be avoided as they involve local instability 
phenomena

Some specific recommendations are also provided 
for partial-strength composite joints regarding:

The properties of the rebars to be used in the vicinity of the 
joints
The positioning of the first shear stud to be kept at a certain 
distance from the column 

Ductile tension band
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6.1 Minimum ductility requirements for 
joints

For full-strength joints :
The same recommendations as for partial-strength joints apply as the connected 
members may exhibit an overstrength which could lead to the activation of the joints at 
failure

For over-strength joints :
There is no specific requirement

As stated in the title, these propositions have to be seen as minimum 
ductility requirements
Addition requirements, more specific to the adopted design strategy, 
may also have to be respected
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6.2 Simplified method for endplate joints

As alternative to the previously presented

criteria, the simplified method proposed by Rölle

can be used

Respecting some constructive criteria, this

method:
Allows for an easy characterisation of joint
Guarantees the ductility with a total  joint rotations > 80 mrad
Validated by experiments

Applicable for:
Flush and extended endplate all-steel joints
Steel-concrete composite joints - 2 bolt rows
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6.2 Simplified method for endplate joints
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7. Conclusions
In this presentation, the general philosophy to design for robustness 

as proposed in the FAILNOMORE Design Manual has been presented

A specific attention has been paid to the joints identified as crucial 
elements when designing for robustness
In particular, minimum ductility requirements to be respected have 
been identified

In the next presentations, the different design methods which can be 
applied in the framework of the adopted general design philosophy 
will be detailed and applied to worked examples
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1. INTRODUCERE

3 Acțiuni accidentale identificate



Proiectarea pentru robustețe se poate face luând explicit în
considerare acțiunea accidentală (acțiuni identificate)

Atunci când rezultatul proiectării nu este acceptabil, structura
trebuie reproiectată (prevenirea/reducerea intensitatii actiunii
accidentale, metode mai avansate, actiuni neidentificate (vezi
sectiunea C)

Proiectarea se face luând în considerare metode de analiză
adecvate, care depind de categoria de importanță sau clasa de
consecințe (CC)

1. INTRODUCERE

4

Clasa de consecințe 1 Fără cerințe specifice

Clasa de consecințe 2 Analiză simplificată și/sau recomandări prescriptive/reguli de 
conformare

Clasa de consecințe 3 Analiză dinamică / analiză neliniară, dacă este cazul

Acțiuni accidentale identificate
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Acțiune accidentală care se petrece într-un timp foarte scurt
(de obicei, fracțiuni de secundă)

Acțiune cu probabilitate scăzută de apariție, dar posibil cu
consecințe semnificative

Pentru clădiri, este mai frecvent impactul cauzat de
autovehicule:

Clădirile din apropierea carosabilului

Clădiri pentru parcări sau clădiri cu parcări în apropiere

Alte clădiri în care este permis accesul autovehiculelor

2. IMPACT
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REDUCEREA/PREVENIREA HAZARDULUI

Măsurile de prevenire sunt axate pe reducerea vitezei obiectului de
impact (autovehicul) și/sau reducerea/prevenirea accesului acestuia

Măsuri de prevenție:
Planificarea corectă a căilor de acces
Acces controlat
Utilizarea barierelor (permanente, mobile)

Bariere permanente

Bariere mobile

2. IMPACT
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STRATEGII DE PROIECTARE

2. IMPACT

“Impactul este un fenomen de interacțiune între un obiect în mișcare
și o structură, în care energia cinetică a obiectului este transformată
brusc în energie de deformare “ EN 1991-1-7

Forța de impact - timp (EN 1991-1-7:2006)

Impact dur (sau impact rigid) – Structura este
considerată rigidă, iar obiectul de impact
disipează energia produsă de impact (ipoteza
conservativă)

Impact moale – Structura se deformează si
disipează energia produsă de impact

Tipuri de analiză
Metoda statică echivalentă (Impact dur)
Metoda dinamică simplificată (Impact dur sau moale)
Metoda dinamică completă (Impact dur sau moale)
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2.1 METODA STATICĂ ECHIVALENTĂ
Acțiunea este reprezentată printr-o forță statică echivalentă

Metoda poate fi aplicată pentru impact dur și pentru structuri care aparțin CC1 și CC2

Permite verificarea echilibrului static, a rezistenței și a deformației structurii

F

Forta de impact asupra infrastructurilor amplasate langa benzile de circulatie pentru poduri și cladiri (EN 1991-1-7:2006)
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Modelul de impact

2.2 METODA DINAMICĂ SIMPLIFICATĂ

Această metodă permite două definiții diferite
ale acțiunii (Anexa C, EN 1991-1-7):
• Impact dur→ pentru structuri până la CC2b
• Impact moale→ pentru structuri până la CC3

Impact dur

𝑭 = 𝒗𝒓 𝒌 ∙ 𝒎

Forța maximă la fața exterioară a structurii
(impuls dreptunghiular):

vr – viteza de impact

k, m – rigiditatea și masa obiectului de impact

Factorul de încărcare dinamic (DLF) poate fi folosit
pentru a amplifica forța datorată efectelor dinamice:

Încarcare tip rampă (timpul de creștere = 0 sec):
DLF= 2.0

Încărcare tip puls: DLF trebuie cuantificat (DLF = 
1.0 până la 1.8)

Impact moale
A. Structura rezistă prin deformări elastice

A se vedea impactul dur, unde k este rigiditatea structurii

B. Structura rezistă prin deformații plastice

Structura trebuie să fie suficient de ductilă pentru a absorbi
energia cinetică totală a obiectului de impact:

𝑬 = ൗ𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗𝒓
𝟐

ൗ𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗𝒓
𝟐 ≤ 𝑭𝒐𝒚𝟎

F0 – Rezistența plastică a structurii

y0 – Capacitatea de deformare 
plastică

Dacă răspunsul este rigid-plastic
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2.3 METODA DINAMICĂ COMPLETĂ

Încărcarea din impact modelată explicit:

Cea mai realistă abordare

Modelul numeric include modelarea corpului de impact (masă,
rigiditate), încărcarea din impact (viteză, direcție, durată) răspunsul
structural (eforturi, tensiuni, deformatii, deplasări) și interacțiunea
obiect - structură

Efectul vitezei de încărcare asupra materialului: factorul DIF

Analiză folosind căi alternative de transfer

Stâlpul se consideră eliminat din cauza impactului (a se vedea
secțiunea acțiuni neidentificate)

Poate fi mai ușor de aplicat decât prima metodă, permite o bună
estimare a robusteții structurii

Se pot utiliza două metode:

The impact load explicitly modelled 
(analysis done using ELS)
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3. EXPLOZII
Explozie - o eliberare extrem de rapidă de energie sub formă de undă
de presiune, căldură, sunet, lumină

Materialele explozive pot fi solide, gaze, vapori

Deflagrație vs. detonare:

Detonarea unei încărcături
explozive în apropierea unei
clădiri (SAFE-WALL, 2021) 

1 – undă incidentă
2 – undă reflectată
de sol
3 – undă reflectată
de structură

14

În funcție de natura materialului exploziv și de
condițiile locale, explozia se poate dezvolta
ca o deflagrație sau poate genera unde de
șoc - detonare

Deflagrație - propagarea undei de presiune
cu o viteză mai mică decât viteza sunetului în
mediul nereacționat (ex. explozie internă de
gaz în clădiri)

Detonare - propagarea undei de presiune cu
o viteză mai mare decât viteza sunetului în
mediul nereacționat (ex. explozivi de uz civil)

1
2

3

Acțiuni accidentale identificate
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PREVENIREA/ELIMINAREA HAZARDULUI

Explozii externe
Presiunea exploziei scade semnificativ cu distanța➔ Creșterea 
distanței de siguranță va reduce efectele unei explozii
Spatiile publice: pot fi folosiți ca obstacole stâlpi de control acces, 
copaci, mobilier stradal
In zona de risc: perete rezistent la explozii (protejează structura -
împiedică energia undei de presiune să ajungă la structură)
Evitarea elementelor exterioare nestructurale atașate→ limitează 
fragmentele proiectate, ieșirile de urgență rămân funcționale
Geamurile pot provoca leziuni grave: tip adecvat de vitrare, 

suprafața redusă a ferestrelor
Forme și dimensiuni structurale: formele cu margini drepte➔
formele dreptunghiulare lungi induc o presiune reflectată mai
mică decât formele pătrate; fațadele cu formă parabolică sau
cubică au performanțe mai bune decât cele plane, perfect 
verticale

3. EXPLOZII
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Explozie internă (acumulare de gaz)

Se ia în considerare riscul exploziei încă din faza proiectării, considerând:
separarea zonelor
conformarea generală a structurii

Structuri în cadre cu rigiditate adecvată, care susțin acoperișul și nivelurile
intermediare: dacă este necesar un perete solid, se recomandă utilizarea de panouri
de perete cu greutate redusă pentru a facilita ventilația timpurie a exploziei

Zonele de ventilație: 
dimensiunea și locația ➔ atunci când ventilarea în apropierea punctului de aprindere este
suficientă, viteza (presiunea) va fi redusă, iar turbulențele generate în spatele obstacolelor vor fi
limitate
în general, ventilația exploziei de gaz trebuie direcționată înspre zone deschise, cu minim de
obstrucții
obstrucția parțială a unei deschideri de ventilație poate duce la creșterea puternică a presiunii

PREVENIREA/ELIMINAREA HAZARDULUI

3. EXPLOZII
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Diagramă presiune-impuls
(explozii în aer liber)

3.1 Explozie externă

Definirea scenariului
W – greutatea încărcăturii explozive
R –distanța până la clădire

𝑡𝑐 =
4𝑆

1 + 𝑅 𝐶𝑟

- tc este durata de eliberare; S este minimul dintre înălțimea suprafeței H și jumătate din lățime W/2;
- Cr este viteza sunetului în mediul reflectat; R este raportul S/G, unde G este maximul dintre înălțimea suprafeței H și

jumătate din lățime W/2,
- tof este durata fictivă de timp (tof < to, unde t0 is durata reală a fazei pozitive a undei incidente); is este impulsul fazei

pozitive a undei de explozie;
- Pso este valoarea de vârf a presiunii incidente;
- ir este impulsul reflectat; Pr este valoarea de vârf a presiunii reflectate; trf este durata fazei pozitive a undei reflectate.

𝑡𝑜𝑓 =
2𝑖𝑠
𝑃𝑠0

𝑡𝑟𝑓 =
2𝑖𝑟
𝑃𝑟

Proiectare explicita
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SISTEM ECHIVALENT CU UN SINGUR GRAD DE LIBERTATE

Elementul încărcat din explozie este 
mai întâi transformat într-un sistem 
echivalent cu singur grad de
libertate SDOF
Sunt idealizate distribuția masei, 
condițiile de margine, funcția de 
rezistență și istoricul încărcării:

𝑇𝑛 = 2𝜋 Τ𝑚𝐸 𝑘𝐸

𝐾𝐿 =
𝐹𝐸
𝐹 𝑡

𝐾𝑚 =
𝑚𝐸

𝑚

Tn perioada sistemului SGLD
mE masa sistemului echivalent
kE rigiditate echivalentă a resortului
KL factorul de încărcare
FE forța echivalentă
F forta totala reala pe structua
KM factor de masă
m masa totala reala a elementului

Sistem elastic SDOF

Sistem elasto-plastic SDOF

Rezultatele pot fi obținute folosind diagrame
ymax este deplasarea dinamica maxima
yst este deplasarea rezultata din aplicarea
statica a fortei maxime Fm

Raspunsul sistemului SDOF cu comportare 
elasto-plastica este idealizat in termeni de 
rezistenta ultima Rm si deplasare maxima ym

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ye ym 

Rm 

Deflection, y 

Curba rezistenta – deplasare

Deplasarea maxima

Timpul la atingerea raspunsului 
maxim

3.1 Explozie externă
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Diagrama presiune-impuls

Pasul 1: este definită forma funcției de  încărcare - în 
concordanță cu probabilitatea / intensitatea exploziei
Pasul 2: Analiza SDOF (sau alte metode) pentru a determina 
răspunsul componentei: rotirea ultima, θ - factorul de 
ductilitate, μ

Tipul de element B1 B2 B3 B4

μmax θmax μmax θmax μmax θmax μmax θmax

Încov.

Grindă cu secțiune ductilă 1 - 3 3° 12 10° 25 20°
Grindă cu secțiune cu ductilitate limitată 0.7 - 0.85 3° 1 - 1.2 -
Placa încovoiată după axa slabă 4 1° 8 2° 20 6° 40 12°

Compr.

Grindă-stâlp cu secțiune ductilă 1 - 3 3° 3 3° 3 3°
Grindă-stâlp cu secțiune cu ductilitate limitată 0.7 - 0.85 3° 0.85 3° 0.85 3°
Stâlp (cedare axială) 0.9 - 1.3 - 2 - 3 -

μ - definit ca raportul dintre deplasarea maximă sub încărcarea din explozie 
considerată și deplasarea elastică, adică deplasarea atunci când se formează o 
articulație plastică în sistemul considerat

Pasul 4: Pe baza nivelului de 
avarie determinat, nivelul de 
protecție (clasa de consecințe) 
este asigurat prin compararea 
rezultatelor cu limitele 
acceptabile

Relații ‘presiune-impuls’ pentru deformații 
corespunzătoare diferitelor limite de avarie

3.1 Explozie externă
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Pasul 3: - Răspunsul calculat este comparat cu limitele sistemului 
(disponibile pentru clădiri in ansamblu, pentru elementele 
structurale individuale, ferestre) 



METODA DINAMICĂ
Modelarea încărcării din explozie și a răspunsului structural
(forțe, eforturi unitare, deformații, deplasări) sunt dependente
de timp➔ necesită o definiție și o modelare adecvată
Modelarea comportării materialului: 

Pentru structuri din otel și compuse oțel-beton, modelele
de material pot fi liniare, biliniare, multiliniare, sau modele
definite de utilizator;
Modelele pentru oțel și beton pot fi deja integrate în
biblioteca programului

Criterii de cedare
Materialele elastice se comportă liniar fără deformatii
plastice. Poate fi setat un punct de cedare predefinit
Diferite criterii de cedare:

deformația specifică liniară maximă
rezistența ultima (oțel)
rezistența la compresiune
rezistența la forfecare
criteriul Mohr-Coulomb bazat pe înfășurătoare (beton)
pot fi adoptate si alte criterii de acceptare – teste experimentale, valori
tabulare sau cele mai bune practici de proiectare

Efectul exploziei asupra unei clădiri metalice în cadre (peretele
exterior și ferestrele sunt, de asemenea, reprezentate în figura din 

dreapta) 

Efectul unei explozii la mica distanta asupra unui stâlp din oțel
(vedere de detaliu) 

3.1 Explozie externă
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METODA DINAMICĂ (continuare)

Durata de timp a pasului de calcul
Efectele sunt continue pe parcursul întregii analize. Calculul numeric necesita însă un pas de timp cu 
durată mică, care poate urma comportamentul structural
Durata prea mică a pasului de calcul➔ un timp lung de analiză // Durata mare a pasului de calcul➔
analiză mai puțin precisă
Dacă durata de timp a pasului de calcul = ΔT, atunci cea mai scurtă perioadă care poate fi luată în 
considerare în analiză este 2ΔT (cea mai mare frecvență 𝜋/Δ𝑇)
Analiza la explozie necesita de regula Δ𝑇 = 0.00001 sec

Scenarii de explozie
Efectele unei explozii sunt modelate folosind modele de explozie în aer liber și respectiv de suprafață
Presiunea rezultată din unda de explozie este funcție de masa incarcaturii, distanța până la centrul 
exploziei și durata de timp 
Alternativ, se poate adopta o presiune din explozie definită de utilizator (inclusiv CFD)

Condițiile de margine și starea inițială: deplasările sau rotirile reazemelor pot fi blocate sau libere (sau 
chiar deformabile - elastice). Este necesara definirea condițiilor inițiale (valorile vitezei și accelerației la 
începutul mișcării, t = 0.0)
Ecuații de echilibru

𝑀 ሷ𝑥 + 𝐶 ሶ𝑥 + 𝐾 𝑥 = 𝐹
M – matricea maselor C – matricea de amortizare K – matricea de rigiditate
F - vectorul încărcărilor externe 𝑥 – deplasare ሶ𝑥 - viteza ሷ𝑥 - accelerație
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Prezentarea contine următoarele secțiuni:
1. Introducere
2. Impact

2.1 Metoda statică echivalentă 
2.2 Abordare dinamică simplificată 
2.3 Abordare dinamică completă 

3. Explozii
3.1 Explozie externă
3.2 Explozie internă (acumulare de gaz)

4. Focul ca eveniment excepțional
5. Cutremurul ca eveniment excepțional
6. Concluzii
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3.2 Explozie internă (acumulare de gaz)

Clasa de consecințe 1 Fără analize specifice

Clasa de consecințe 2 Elementele cheie ale structurii pot fi proiectate pentru a rezista acțiunilor prin 
utilizarea unui model de încărcare statică echivalent

Clasa de consecințe 3 Analiză dinamică

In cazul unei analize dinamice, la evaluarea răspunsului structural se
poate adopta o funcție de timp triunghiulară cu o durată de 0,2 sec.

Poate fi necesar un studiu de senzitivitate pentru a identifica timpul
corespunzator încărcarii de vârf în intervalul de 0,2 sec.
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3.2 Explozie internă de gaz

METODA PRESIUNII STATICE ECHIVALENTE

𝑝𝑑 = 3 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑝𝑑 = 3 +
𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡
2

+
0.04

Τ𝐴𝑣 𝑉 2

pd presiunea statică nominală echivalentă pentru proiectarea structurii [kN/m2]

pstat presiunea statică distribuită uniform la care cedeaza componentele de ventilație
[kN/m2]

Av aria elementelor de ventilație [m2]

V volumul încăperii (considerate de forma dreptunghiulara) [m3]

Raportul dintre suprafața componentelor de ventilație și volumul incaperii trebuie să
respecte următoarea formulă:

0.05𝑚−1 ≤ Τ𝐴𝑣 𝑉 ≤ 0.15𝑚−1

29 Acțiuni accidentale identificate

Presiunea rezultata din explozie se obtine folosind valoarea maxima obtinuta cu relatiile
urmatoare:



METODA DINAMICĂ (echivalent TNT)

η factorul de randament (sau de eficiență) al exploziei
Wg masa de gaz în amestecul gaz-aer (egală cu masa aerului și a amestecului de gaze inflamabile)

EC căldura de ardere a materialului combustibil
ETNT energia de detonare a TNT

Limitările metodei bazate pe echivalentul TNT
Pentru presiuni de explozie sub 1 bar, metoda de evaluare prin echivalentul TNT va supraestima presiunea
Abaterea este mică pentru descrierea efectelor la mare distanță, însă este mare pentru descrierea efectelor la 
mică distanță
Poate fi utilă ca aproximare brută dacă se utilizează un factor de randament de 20% și o valoare
corespunzătoare pentru V (sau masă corespunzătoare de hidrocarburi)

Masa gazului (sau a norului de vapori) este transformată într-o masă echivalentă de TNT
Masa echivalentă de TNT este estimată din conținutul energetic din amestecul gaz-
aer care explodează

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝜂
𝑊𝑔 × 𝐸𝑐

𝐸𝑇𝑁𝑇

𝑊𝑇𝑁𝑇 ≅ 0.16𝑉 𝑘𝑔 V [m3] minimul dintre volumul total al regiunii congestionate si volumul amestecului gaz-aer

3.2 Explozie internă de gaz
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Această secțiune descrie strategiile de reducere a
riscului și metodele de proiectare pentru cinci tipuri de
acțiuni accidentale (identificate)

Prezentarea contine următoarele secțiuni:
1. Introducere
2. Impact

2.1 Metoda statică echivalentă 
2.2 Metoda dinamică simplificată 
2.3 Metoda dinamică completă 

3. Explozii
3.1 Explozie externă
3.2 Explozie internă (acumulare de gaz)

4. Focul ca eveniment excepțional
5. Cutremurul ca eveniment excepțional
6. Concluzii

Acțiuni accidentale identificate



4. FOCUL CA EVENIMENT EXCEPȚIONAL

32

Structurile trebuie să fie concepute astfel încât să posede o
rezistența minimă necesară la foc, care se bazează de obicei pe
conceptul de timp minim de rezistență la foc. Acest concept
limitează, la un nivel acceptabil, probabilitatea pierderilor de vieți
omenești și/sau avarierea extinsă a structurilor

Părțile 1-2 din EN 1993 și EN 1994 prezintă metode de proiectare în
caz de incendiu pentru structuri din otel si compuse

Focul poate fi considerat eveniment excepțional atunci când nu este
acoperit direct de reglementările in construcții
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Un exemplu de foc ca eveniment excepțional este un foc localizat în
jurul unui stâlp, scenariu care nu a fost insa luat in considerare la
proiectare

Scenariu
Dimensiunea 

caracteristică a 
focului

Densitatea de flux 
termic

Densitatea 
sarcinii termice

Viteza de 
dezvoltare a 

focului

A 2 m 250 kW/m2

(clădire de birouri)
511 MJ/m2

(clădire de birouri)
300 sec 

(clădire de birouri)

B 1 m 500 kW/m2

(clădire de birouri)

511 MJ/m2

(office building)
300 sec

(clădire de birouri)

C 2 m 250 kW/m2

(centru comercial)

730 MJ/m2

(centru comercial)

150 sec
(centru comercial)

D 1 m 500 kW/m2

(centru comercial)
730 MJ/m2

(centru comercial)
150 sec

(centru comercial)

Când structura este proiectată la foc respectând prevederile din
Eurocode, este puțin probabil ca incendiul să ducă la cedarea
elementelor portante și să provoace pierderea stabilității

4. FOCUL CA EVENIMENT EXCEPȚIONAL
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Aplicarea modelelor de foc localizat poate fi făcută luând în
considerare Anexa C a EN 1991-1-2

Puțin probabil să apară un incendiu generalizat – sau flashover
În funcție de dimensiunea focului și a compartimentului de foc, un foc localizat poate sau nu
sa afecteze plafonul compartimentului

0.40.0148 1.02= −fL Q D

Lungimea flăcării

Dacă Lf ≥ H → focul trece prin tavan

H – înălțimea compartimentului

Q – densitatea de flux termic degajat 

D – dimensiunea caracteristică a 
focului

2/3 5/3

( ) 020 0.25 ( ) 900z cQ z z −= + − 

Temperatura flăcării

(dacă Lf < H)

Qc componenta de convecție a
densității de flux termic degajat
(=0.8Q)

Z înălțimea flăcării de-a lungul axei
sale;

Z0 originea virtuală a focului
2/5

0 1.02 0.00524Z D Q= − +

Fluxul net de caldura la nivelul
tavanului

(dacă Lf ≥ H)

4 4( 20) [( 273) (20 273) ]     = − − + + − +net c m m f mh h
ሶℎ fluxul de căldură primit de focul expus pe

unitatea de suprafață la nivelul tavanului
αc coeficientul de transfer al căldurii prin

convecție
θm temperatura de suprafață a elementului
Φ factorul de formă
εm emisivitatea suprafeței elementului
εf emisivitatea focului
σ constanta Stephan Boltzmann

(5.67 x 10-8 W/m2K4)

4. FOCUL CA EVENIMENT EXCEPȚIONAL
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Alternativ, pot fi utilizate modele de foc avansate:
Modele cu zone - Anexa D din EN 1991-1-2 prezintă ecuațiile de bază pentru conservarea

masei și a energiei. Exemple de software care pot fi utilizate sunt CFAST Consolidated Fire and
Smoke Transport (de la NIST) sau OZONE (dezvoltat la Universitatea din Liege)

Model CFD (dinamica computerizată a fluidelor) –Anexa D din EN 1991-1-2. Un exemplu de
software care poate fi utilizat pentru analiza CFD este FDS Fire Dynamics Simulator (de la NIST)

4. FOCUL CA EVENIMENT EXCEPȚIONAL
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Secvență de evenimente excepționale
O altă situație în care incendiul este considerat o actiune excepțională
este in cazurile în care apare după o altă acțiune accidentală, cum ar fi:

În aceste situații, structura 
este deja avariată de primul 
eveniment, astfel incat
proiectarea standard la foc 
nu mai este valabilă (ex. 
protectia la foc este 
avariata/distrusa)

Kobe, 1995 – Incendiu după
cutremur

Turnurile gemene, 2001
Incendiu după impact/explozie

Incendiu după cutremur
Incendiu după impact/explozie

4. FOCUL CA EVENIMENT EXCEPȚIONAL
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REDUCEREA / PREVENIREA HAZARDULUI

Trebuie avute în vedere măsuri de prevenire a producerii incendiului, 
limitare a propagarii și reducere a efectelor acțiunii focului

Aspecte reglementate de lege:
Nu este permisă stocarea de materiale inflamabile în apropierea stâlpilor
Controlul materialelor de pe fațade
Distanța minima intre clădiri pentru a reduce posibilitatea de propagare

Sisteme de prevenire a propagarii incendiului:
Stingator de incendiu – activat manual, când apare focul
Sprinklere – sisteme activate automat atunci când se degaja fum sau se dezvolta temperaturi ridicate

4. FOCUL CA EVENIMENT EXCEPȚIONAL
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Sisteme de prevenire a propagarii incendiului: 
Pereti antifoc – izolator vertical care previne propagarea focului
Grile de ventilație – izolarea oricăror deschideri între compartimente
Compartimentare – separarea clădirii în compartimente între care focul nu se poate răspândi

Sisteme pentru detecție rapidă și avertizare timpurie: 
Detectoare de fum;
Detectoare termice;
Sisteme de alarmă;
Marcaje pentru căile de ieșire

REDUCEREA / PREVENIREA HAZARDULUI (continuare)

4. FOCUL CA EVENIMENT EXCEPȚIONAL
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Această secțiune descrie strategiile de reducere a
riscului și metodele de proiectare pentru cinci tipuri de
acțiuni accidentale (identificate)

Prezentarea contine următoarele secțiuni:
1. Introducere
2. Impact

2.1 Metoda statică echivalentă 
2.2 Metoda dinamică simplificată 
2.3 Metoda dinamică completă 

3. Explozii
3.1 Explozie externă
3.2 Explozie internă (acumulare de gaz)

4. Focul ca eveniment excepțional
5. Cutremurul ca eveniment excepțional
6. Concluzii
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5. CUTREMURUL CA EVENIMENT EXCEPȚIONAL

40

Cutremurul poate fi considerat excepțional atunci când:

Structura nu este proiectată deloc pentru o acțiune seismică, sau este proiectată pentru
cerințe seismice mai mici: hazardul este excepțional

Structura este vulnerabilă din punct de vedere seismic: avarii preexistente, sistem 
structural proiectat / executat inainte de introducerea normelor moderne de proiectare 
seismică 

Un cutremur este o eliberare bruscă de energie de deformare acumulată în scoarța Pământului,
cauzată în mare parte de ruptura faliilor geologice. Din cauza naturii sale, cutremurul este
practic imposibil de prevenit sau eliminat.

➔ reducerea și prevenirea consecințelor (de exemplu, avarii structurale/nestructurale) sunt
strict asociate cu structura clădirii și cu sistemele integrate, care ajută clădirea să răspundă
adecvat acțiunii seismice.
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Această metoda este deosebit de eficienta pentru zonele neseismice
sau pentru zonele cu o probabilitate foarte scăzută de producere a unei
miscari seismice

Configurația clădirii (dimensiunea și forma unei clădiri, precum și elementele structurale și
nestructurale) determină modul în care forțele seismice sunt distribuite în structura,
magnitudinea lor relativă și alte probleme de proiectare.

Efectele de torsiune se dezvoltă de regula din cauza distribuției
asimetrice a maselor inerțiale și/sau rigidităților

Sistemele simetrice vor avea ca rezultat o rigiditate echilibrată și efecte
de torsiune reduse

Sunt recomandate sisteme structurale regulate în plan și in elevatie

METODA PRESCRIPTIVĂ
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METODA PRESCRIPTIVĂ (continuare)

Clădirile cu configurație regulată au, în general:
Valori mici ale raportului înălțime – suprafață in plan
Înălțime egală pentru niveluri
Planuri simetrice
Secțiuni și elevații uniforme
Rezistență mare la torsiune
Deschideri reduse și redundanță statica
Trasee directe pentru transmiterea încărcărilor
Proiectarea elementelor secundare/nestructurale pentru a evita desprinderea/ 
căderea lor.
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Controlul vibrațiilor: Clădirile în general nu intră în rezonanță la șocuri dinamice și
disipează vibrațiile prin absorbția lor

Pentru a îmbunătăți răspunsul:  
Izolarea bazei poate fi utilizată pentru a detașa (izola) clădirea de teren, astfel încât energia seismică care 
poate fi transferată suprastructurii să fie mult redusă. Clădirile înalte sau clădirile construite pe terenuri moi nu sunt 
adecvate pentru izolarea bazei

Sisteme pasive de amortizare: cea mai comună aplicație este un dispozitiv de amortizare a masei acordate
(TMD - o masă, un resort și un amortizor care sunt atașate la o structură). Energia seismică este disipată de forța
de inerție a amortizorului.

Sisteme active de amortizare. Amortizoarele cu masă acordată activ anulează vibrațiile dependente de 
viteză prin contracararea forțelor de excitație ale unui sistem principal perturbat. Fiecare TMD constă dintr-un 
actuator, un sistem de control și o unitate electronică de putere. Toate componentele TMD sunt reciproc
echilibrate, astfel încât forța TMD-ului acționează exact în direcția opusă forței de excitație.

Sisteme semi-active de control, care se folosesc de cele mai bune caracteristici ale sistemelor de control 
pasiv și activ. Termenul „semi-activ” este utilizat pentru a indica faptul că funcționarea acestor sisteme necesită o 
cantitate mică de energie externă. Forțele de control sunt dezvoltate prin reglarea corespunzătoare a 
caracteristicilor de amortizare sau rigiditate.

METODA PRESCRIPTIVĂ (continuare)
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Pentru a îmbunătăți răspunsul clădirii la cutremur proiectanții pot apela 
la:

Selectarea proprietăților de rezistență și rigiditate trebuie făcută ținând cont de echilibrul dintre
capacitatea de deformarea și capacitatea de rezistență.
Ductilitate, care permite disiparea unei părți a energiei prin deformații plastice:

Elemente ductile - cedează numai după dezvoltarea unor deformații plastice semnificative.
Elemente ne-ductile/ductilitate redusa, cum ar fi elementele din otel cu sectiuni zvelte (clasa
3/4) sau elemente cu legaturi laterale insuficiente (flambaj prin incovoiere-rasucire) care 
cedează fără deformații plastice / cu deformatii plastice reduse. 

Cerințele de ductilitate se pot referi atât la elemente cât și la nodurile lor 
Pentru elemente, principalele cerințe vizează zveltețea și prevenirea instabilității (de ex., 
flambajul prin încovoiere-răsucire la grinzile solicitate la încovoiere) înainte de a atinge 
rezistența lor plastică. La nivelul secțiunii, se folosesc secțiunile transversale ductile sau semi-
ductile (clasa 1, clasa 2)
Pentru noduri, sunt recomandate configurații simetrice, deoarece acestea pot oferi un răspuns 
histeretic mai stabil pe parcursul ciclurilor de incarcare. De asemenea, componentele care pot 
ceda fragil (de ex., suduri, șuruburi) trebuie să fie prevăzute cu suprarezistență.

METODA PRESCRIPTIVĂ (continuare)
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În urma unui cutremur, problema principala o reprezintă starea
sistemului structural și posibilitatea de a suferi un colaps extins sub
încărcări gravitaționale in cazul producerii unor replici dupa un
cutremur sau al altor evenimente (FEMA P-2090, 2021):

În cazul în care structura nu este robustă, există un risc de avarii suplimentare sau
colaps progresiv în cazul unei replici sau al altor evenimente.
Capacitatea reziduală după un cutremur poate fi definită ca:

sistemul de rezistență la forțele laterale - accelerația spectrală minimă care
corespunde colapsului local sau global în urma unei replici.
capacitatea portantă a sistemului de rezistență la încărcări gravitaționale - nivelul
minim al încărcărilor gravitaționale care corespunde prăbușirii locale sau globale după
un cutremur major

STRATEGII DE PROIECTARE
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PROCEDURA DE EVALUARE A ROBUSTETII SEISMICE

Pasul 1: Proiectarea/evaluarea pentru situațiile de proiectare 
persistentă/seismică

Structura este proiectata la cerintele din normele in vigoare (doar pentru cladiri noi).
Raspunsul poate fi evaluat folosind o analiza statica neliniara (metoda N2, EN 1998) si
recomandarile din EN 1993-1-14 (2020) referitoare la modelarea materialelor si a
elementelor structurale
Relația generală încărcare-deformație a unei componente structurale poate fi
caracterizată conform prevederilor din Anexa L a prEN 1998-1-2:2019. Astfel, modelul
pentru componente se definește prin:

o rigiditate elastica efectiva, Ke, care ia in considerare atât deformațiile din încovoiere cât și de forfecare.
punctul de curgere, care este definit prin rezistența la curgere efectivă, Qy∗, și deformația la curgere
corespunzătoare, δy∗.
intervalul post-elastic, în care componenta structurală prezintă o consolidare înainte de atingerea rezistenței
maxime, Qmax∗ (răspuns maxim).
deformația plastică pre-maximă, δp∗, definește deformația plastică până la răspunsul maxim al componentei
structurale.
răspunsul post-maxim este reprezentat de deformația plastică post-maxim, δpc∗, a componentei.
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PROCEDURA DE EVALUARE A ROBUSTETII SEISMICE

Pas 1: Proiectarea/evaluarea pentru situațiile de proiectare
persistentă/seismică

Performanța seismică globală poate fi prezentată sub forma unei curbe forță tăietoare
de bază - deplasarea la vârful structurii Fb - dtop.

Nivelurile de performanță (PL) sunt definite prin deplasarea maximă corespunzătoare,
de exemplu PL1 (avarie limitată), PL2 (avarie moderată) și PL3 (avarie severă). În funcție
de nivelul de hazard, este de așteptat un anumit nivel de avariere 

Fb 

dtop 
PL1 PL2 PL3 
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PROCEDURA DE EVALUARE A ROBUSTETII SEISMICE
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Pas 2: Evaluarea capacitații reziduale după 
un cutremur

După evaluarea cerințelor locale și globale de ductilitate
(Pasul 1), sunt introduse modificări ale articulațiilor plastice
pentru elementele avariate (elemente cu deformații plastice),
rezultând un model neliniar modificat. Rezistența reziduală a
unui stâlp se presupune în mod conservativ egala cu zero
dacă este atins răspunsul maxim în timpul mișcării seismice
Efectele P-∆ trebuie luate în considerare (în special atunci
când deformațiile laterale reziduale după cutremur sunt
semnificative).
Răspunsul structurii la o replica seismică (dupa un cutremur
major) poate fi evaluat folosind o analiză neliniară (de
exemplu, analiza static neliniară - pushover). Analiza se face
pe modelul modificat (avariat).
Rezistența structurii la colaps progresiv (datorat încărcărilor
gravitaționale) poate fi facută folosind o analiza statica
neliniara (pushover) sau dinamica neliniara.
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Această secțiune descrie strategiile de reducere a
riscului și metodele de proiectare pentru cinci tipuri de
acțiuni accidentale (identificate)

Prezentarea contine următoarele secțiuni:
1. Introducere
2. Impact

2.1 Metoda statică echivalentă 
2.2 Metoda dinamică simplificată 
2.3 Metoda dinamică completă 

3. Explozii
3.1 Explozie externă
3.2 Explozie internă de gaze

4. Focul ca eveniment excepțional
5. Cutremurul ca eveniment excepțional
6. Concluzii
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6. CONCLUZII

50

Au fost prezentate strategii de proiectare la robustețe în cazul
acțiunilor accidentale identificate

Strategiile de proiectare necesită identificarea / definirea
acțiunilor

Au fost luate în considerare cazurile de impact, explozie, foc ca
eveniment excepțional și cutremur ca eveniment excepțional.

Pentru unele acțiuni, nivelul de risc poate fi redus sau chiar
eliminat prin măsuri preventive sau de protecție

Pentru proiectarea explicită la acțiuni accidentale identificate
se utilizează metode analitice și/sau numerice

Nivelul de complexitate al metodelor este strâns legat de clasa
de consecințe a structurii în cauză
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Acțiuni accidentale neidentificate

1. INTRODUCERE

2

1. Introducere

2. Alegerea 
strategiei de 
proiectare

3. Identificarea 
avariilor locale
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Acțiunile accidentale neidentificate sunt acțiuni accidentale care nu
sunt luate în considerare in proiectare în mod direct deoarece nu pot fi
identificate de catre proiectant, beneficiar, sau alte parti implicate

Prin definiție, acțiunile accidentale neidentificate nu pot fi
caracterizate și specificate

În consecință, strategiile de proiectare vizează limitarea extinderii
avariilor, oricare ar fi cauza inițială (actiune accidentala)

Selectarea strategiei de proiectare depinde de clasa de consecințe
(CC) a structurii considerate

2. STRATEGII DE PROIECTARE
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Pentru structurile CC1:
Fără cerințe specifice

Pentru structurile CC2 – grup de risc
redus (CC2a):

Metoda prescriptivă pentru asigurarea
legăturilor orizontale

Pentru structurile CC2 – grup de risc
ridicat (CC2b):

Metoda prescriptivă pentru asigurarea
legăturilor orizontale si verticale sau …
Metoda căilor alternative de transfer (ALP) sau …
Metoda elementelor cheie sau …
Metoda segmentării

2. STRATEGII DE PROIECTARE
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Pentru structurile CC3:
Rămân valabile strategiile de proiectare
propuse pentru CC2, grupul de risc ridicat
(CC2b), dar…
Poate fi necesară o analiză de risc și utilizarea
unor metode mai avansate, ex. analize
dinamice neliniare

2. STRATEGII DE PROIECTARE

7 Acțiuni accidentale neidentificate



Acțiuni accidentale neidentificate

1. Introducere
2. Alegerea strategiei de proiectare
3. Identificarea avariilor locale
4. Metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor (ALPM)

4.1 ALPM - Generalitati
4.2 ALPM- Metode prescriptive
4.3 ALPM- Metode analitice
4.4 ALPM- Metoda numerică simplificată
4.5 ALPM- Metoda numerică completă (avansata)
4.6 ALPM- Estimarea răspunsului dinamic pe baza răspunsului static

5. Metoda elementelor cheie
6. Metoda segmentării

6.1 Segmente cu margini slabe
6.2 Segmente cu margini puternice

7. Concluzii

8

1. Introducere

2. Alegerea 
strategiei de 
proiectare

3. Identificarea
avariilor locale

4. Metodele căilor
alternative de 
transfer al 
încărcărilor (ALPM)

5. Metoda
elementelor cheie

6. Metoda
segmentării

7. Concluzii

CUPRINS



Conform EN1991-1-7, avariile locale care trebuie luate în
considerare pentru structurile in cadre pentru clădiri, inclusiv cele
din CC2b și CC3, constau in eliminarea teoretică a fiecărui stâlp
sau a fiecărei grinzi care susține un stâlp

Acest lucru ar putea duce la un volum semnificativ de muncă!

Numărul necesar de scenarii de eliminare a stâlpilor care trebuie
luate în considerare poate fi însă redus, în special pentru clădirile
cu structură regulată

3. AVARII LOCALE
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3. IDENTIFICAREA AVARIILOR LOCALE

Primul nivel deasupra cotei +/- 0.0

Ultimul nivel al clădirii

Un nivel situat la mijlocul înălțimii

Un nivel situat sub o îmbinare de 
continuitate sau o schimbare de 
secțiune la stâlpi

(DoD 2016)
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3. IDENTIFICAREA AVARIILOR LOCALE

In EN1991-1-7 nu se menționează dacă această eliminare teoretică
a stâlpului trebuie să fie considerată instantanee sau
«cvasi-statică»

Luarea în considerare a unei eliminări „cvasi-statice” permite :

utilizarea unor instrumente de calcul mai simple  nu este necesar să se țină
seama de efectele dinamice

să se indice în mod corespunzător capacitatea unei structuri de a activa căi
alternative de transfer al încărcărilor

Luarea în considerare a unei eliminări bruște a stâlpului oferă o
limită superioară pentru răspunsul structurii
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4.1 ALPM-GENERALITĂȚI

Strategiile de proiectare au scopul de a asigura structurii căi
alternative de transfer al încărcărilor, care să permită
redistribuirea acestora în cazul unei avarii locale a unui element
portant principal (ex. stâlp)

Acest obiectiv poate fi atins printr-o ductilitate, capacitate de
deformare și redundanță corespunzătoare și/sau aplicarea
cerințelor prescriptive in proiectare, cum ar fi asigurarea
legăturilor (orizontale/verticale)

EN 1991-1-7  strategia de proiectare din ALPM se bazează pe
limitarea extinderii cedărilor localizate:

Favorizează creșterea redundanței structurale

Poate fi aplicata prin analize bazate pe eliminarea teoretică a
unui stâlp
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În conformitate cu EN 1991-1-7, aplicarea metodei căilor alternative de
transfer al încărcărilor trebuie să demonstreze că avariile locale nu se
extind într-o măsură disproporționată (față de cauza inițială)

Limita admisa a extinderii avariei locale: 
15% din suprafața etajului …
100 m²

oricare dintre acestea este mai mică, pentru fiecare din cele două 
niveluri

4.1 ALP-GENERALITĂȚI
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(A) Avarii locale

(B) Elementul eliminat în mod teoretic
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Scenariu considerat: eliminarea
unui stâlp

O structură care pierde un stâlp 
poate fi împărțită în două părți
principale:

partea direct afectată (DAP), care 
reprezintă partea de clădire direct afectată
de pierderea stâlpului (grinzile, stâlpii și
nodurile grindă-stâlp care sunt deasupra
stâlpului în cauză);
partea indirect afectată (IAP), care include 
restul structurii

În roșu: partea direct afectată DAP
În albastru: partea indirect afectată IAP

Stâlpul care 
se consideră 
eliminat

4.1 ALP-GENERALITĂȚI
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Răspunsul unui cadru după eliminarea unui stâlp poate fi împărțit în mai 
multe faze succesive, care, de la caz la caz, se pot dezvolta sau nu

dA

Nlo

Nlo,design

Nlo,design

1

4.1 ALP-GENERALITĂȚI

Faza 1 Structura sub combinația accidentală de încărcări


Stâlpul care urmează să fie eliminat este încărcat cu forța axială Nlo,design
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Robustețea poate fi asigurată doar prin planșeul de beton armat, în 
cazul în care acesta există (planșee conectate sau nu de grinzile 
metalice)

Nlo,design

dA

Nlo

1

4.1 ALP-GENERALITĂȚI

Comentariu: În cazul în care robustețea nu este suficientă, atunci vor trebui activate alte
contribuții la rezistența structurală, ceea ce necesită capacități de deformare mari, pe
care planșeul nu le poseda. În acest caz, «Faza 3» din placa trebuie ignorată

2

Faza 2 Începutul eliminării stâlpului


Întâi se observă un răspuns elastic
Apoi se activează mecanismul plastic din placă

3 Faza 3 Apar deplasări semnificative


Se dezvoltă acțiunea catenară până când se produce 
cedarea fragilă din cauza lipsei de ductilitate (ex. 
armătură)
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Dacă robustețea nu este asigurată doar prin planșeul de beton armat, se 
poate activa mecanismul plastic în grinzile și planșeele din DAP

dA

Nlo

Nlo,design

1

4.1 ALP-GENERALITĂȚI

2

Faza 2: Începutul eliminării stâlpului


- Mecanisme plastice de placă (Johansen) în planșeu

- Mecanisme plastice in grinzile DAP (metalice sau 
compuse oțel-beton dacă planșeele sunt legate cu grinzile 
metalice) 
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Dacă robustețea nu este asigurată doar prin planșeul de beton armat, se 
poate iniția deformarea plastică în planșeele din DAP + efecte de arc în 
grinzi

dA

Nlo

Nlo,design

1 2

4.1 ALP-GENERALITĂȚI

Faza 2: Începutul eliminării stâlpului


- Mecanisme plastice de placă (Johansen) în planșeu

- Mecanisme plastice in grinzile DAP (metalice sau 
compuse oțel-beton dacă planșeele sunt legate cu 
grinzile metalice) 

În plus, în unele cazuri specifice (definite ulterior), se pot
dezvolta efecte de arc în grinzile DAP în urma dezvoltării
mecanismelor plastice
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Dacă robustețea încă nu este suficientă, se poate activa acțiunea 
catenară în grinzi

dA

Nlo

Nlo,design

1

2

4.1 ALP-GENERALITĂȚI

Comentariu: În final, trebuie luate în considerare cele două contribuții principale la robustețe: mecanismele plastice și 
acțiunea catenară în grinzile DAP

Faza 2: Începutul eliminării stâlpului


- Mecanisme plastice de placă (Johansen) în planșeu

- Mecanisme plastice în grinzile DAP (metalice sau compuse 
oțel-beton dacă planșeele sunt legate cu grinzile metalice) 

- mecanism de arc al grinzilor

Poate să aiba loc o scădere a rezistenței ca urmare a fenomenului de “salt al
echilibrului” (snap-through) în grinzi; daca se produce, aceasta este urmată
de o reducere a capacitatii din cauza cedării fragile a armăturilor din placă
(dacă acestea sunt prezente)

3

Faza 3 Apar deplasări semnificative


Acțiunile catenare se dezvoltă în grinzile metalice sau 
compuse din DAP
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Vizualizarea răspunsului structural global

dA

Nlo

4.1 ALP-GENERALITĂȚI

Nlo,design

1

Faza 1: Structura se afla sub 
combinația accidentală de 
încărcări

 Stâlpul care urmează să fie eliminat 
este supus unei încărcări axiale Nlo,design

2

Faza 2: Începutul eliminării stâlpului

 Întâi, se observă un răspuns elastic
 Apoi, se formează o primă articulație

plastică
 În final, se formează un mecanism

plastic complet în DAP

3

Faza 3: Apar deplasări semnificative
Dezvoltarea efectelor de ordinul 2
 Apar forțe axiale în grinzi

(membranare/forțe catenare)
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Experimental testing and numerical modelling of steel moment-frame connections under column loss, 
Florea Dinu, Ioan Marginean, Dan Dubina, Engineering Structures 151 (2017) 861–878.



Trebuie verificate și alte posibile
moduri de cedare relevante:

Flambajul stâlpilor DAP adiacenți
stâlpilor eliminați

Mecanism plastic global în IAP sub
acțiunea forțelor membranare
transferate în structură de la DAP
la IAP

Flambajul în compresiune al
grinzilor din zona superioară a
DAP, ca urmare a dezvoltării
efectelor de arc

4.1 ALP-GENERALITĂȚI

F

Instabilitatea stâlpuluiMecanism plastic

Instabilitatea grinzii, ca urmare a 
efectului global de arc al structurii
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Pentru a implementa metoda căilor alternative de transfer al
încărcărilor, pot fi adoptate diferite metode de proiectare,
caracterizate prin niveluri diferite de complexitate

Sunt considerate următoarele metode:

4.2 ALP - Metode prescriptive

4.3 ALP - Metode analitice

4.4 ALP - Metoda numerică simplificată

4.5 ALP - Metoda numerică completă

4.6 ALP - Estimarea răspunsului dinamic din răspunsul static

4.1 ALP-GENERALITĂȚI
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4.2 ALP-METODE PRESCRIPTIVE

Scopul acestor metode este de a oferi structurii un nivel minim de
robustețe și rezistență la colaps progresiv

Aceste metode sunt denumite si metode de proiectare indirecte

Metoda legăturii este o metodă de proiectare prescriptivă care:
asigură nivele minime de continuitate și rezistență între elementele structurale
utilizează legături orizontale și verticale
selectează elementele de legătură pe baza nivelului de risc și a claselor de consecințe
este recomandat pentru structurile cu risc scăzut/mediu

Această metodă este luată în considerare în EN 1991-1-7 și prevede:
utilizarea de legături orizontale pentru clădirile CC2a
utilizarea de legături orizontale și verticale pentru 
clădirile CC2b
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Legăturile orizontale trebuie să fie situate la nivelul fiecărui etaj (inclusiv acoperiș):
Pe perimetrul fiecărui plan de etaj
Legături interioare pe doua direcții rectangulare pentru legarea stâlpilor (și a diafragmelor)
Pot fi folosite grinzi metalice, bare de armătură și fibre în planșeele din b.a., tabla cutată în planșeele 
compuse

Elementele și îmbinările trebuie proiectate să reziste unui nivel minim al forțelor de 
legătură de întindere

𝑇𝑖 = 0.8 𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘 𝑠𝐿 ≥ 75 𝑘𝑁

𝑇𝑝 = 0.4 𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘 𝑠𝐿 ≥ 75 𝑘𝑁

Legături interne

Legături 
perimetrale

gk încărcarea permanentă aplicată pe suprafața planșeului luat în considerare
qk încărcarea variabilă aplicată pe suprafața planșeului luat în considerare
s distanța medie dintre legăturile adiacente (s = (s1 + s2)/2
L lungimea legăturii
ψ factorul de combinare relevant al efectelor acțiunilor pentru situațiile de

proiectare accidentală, (EN 1990)

CERINȚE PENTRU STRUCTURILE ÎN CADRE (EN 1991-1-7)
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Pentru a permite posibila activare a legăturii dintre elemente, este 
necesar un nivel minim de ductilitate

În EN1991-1-7, nu sunt furnizate indicații clare în acest sens

Manualul de proiectare FAILNOMORE acoperă acest gol:
Dacă sunt folosite îmbinări cu suprarezistență la capetele grinzii, este recomandată folosire
secțiunilor transversale de clasă 1 pentru moment încovoietor pozitiv și negativ
Dacă sunt folosite îmbinări cu rezistență totală, ductilitatea este cerută atât îmbinării cât și grinzii
Dacă sunt folosite îmbinări cu rezistență parțială sau noduri simple, capacitatea de ductilitate /
deformare este ceruta la nivelul îmbinării

Pentru a asigura o capacitate minimă de deformare, atunci când
cerința de ductilitate/deformare se referă la noduri, se recomandă
aplicarea criteriilor deja discutate în prezentarea “Proiectarea pentru
robustețe”
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Pentru a asigura un nivel minim de continuitate/redundanță în
planșeu, se definesc forțele minime de proiectare pentru rezistența
legăturilor la întindere calculate prin metoda prescriptivă

Aceste forțe nu indică nivelul real al forțelor de întindere care ar
putea să apară în cazul eliminării complete a stâlpului (după cum
se va sublinia și prin exemplele de calcul)

În cele din urmă, nu se poate stabili o legătură solidă între
capacitatea elementelor de legătură și rezistența reală la colaps
progresiv

Eficiența acestei metode ramâne discutabilă
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O metodă îmbunătățită a fost recent dezvoltată de B. Izzuddin de la
Imperial College London

Permite o estimare mai bună a forțelor de întindere la care trebuie
să reziste elementele de legare pentru a preveni pierderea stâlpului

Poate fi adaptat la orice sistem structural printr-o calibrare
adecvată a câtorva coeficienți

𝑇 ≥ η. 𝜌.
𝑖𝑓
ത𝛼

. 𝑃

T forța de întindere din elementul de
legătură luat în considerare

h coeficient de amplificare care ține cont
de posibilele efecte dinamice

r factor de reducere pentru a ține cont de
diferite efecte, cum ar fi ecruisarea si
interacțiunea dintre forța de întindere și
momentul încovoietor

if factor de intensitate a forței de legătură
în funcție de sistemul în cauză

ത𝛼 =
𝛼

0.2
coeficient care ține cont de

capacitatea de rotire α (în rad)

pentru diferite tipologii structurale;

P încărcare echivalentă pentru a ține cont
de încărcările aplicate pe planșeul luat în
considerare
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Planșeele compuse sunt soluții structurale eficiente pentru activarea
căilor alternative de transfer al încărcării în cazul unui scenariu de
pierdere a stâlpului

Acestea permit activarea forțelor de membrană în placă, necesitând o
capacitate de deformare mult mai mică la nivelul capetelor grinzilor

Se recomandă utilizarea unei rețele de grinzi din oțel pe cele două direcții,
având tălpile superioare ale grinzilor legate de placă

Pentru placa compusă, se vor respecta prevederile din EN1992-1-1
(Secțiunea 9.10.2), unde sunt date cerințe minime pentru a asigura o legare
corespunzătoare la nivelul planșeului

Manualul de Proiectare conține și detalii specifice pentru planșeele din
elemente prefabricate din beton



Ref.: CEN/TC250/SC4 2020
“N 2040 Other Flooring Types Using Precast Concrete Elements”

Exemplu de sistem de legare în plăci 
prefabricate

Cerințe Eurocode 2 pentru planșee

Sistem adecvat de legături
Legături perimetrale
Legături interne 
Legături orizontale pentru stâlpi și 
pereți
Legături verticale, dacă sunt
necesare (clădiri din panouri prefabricate
cu 5 sau mai multe etaje)

Criterii pentru dispunerea
elementelor de legătură
Forțe de proiectare pentru
elementele de legătură

Continuitatea și lungimea 
minimă de ancorare necesare 
pentru elementele de legătură
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Legăturile verticale trebuie să fie prevăzute pentru structurile
CC2b

Pentru cădirile în cadre, stâlpii trebuie să fie capabili să reziste
la o forță de întindere corespunzătoare celei mai mari reacțiuni
verticale de proiectare provenită din încărcările permanente și
variabile aplicate în condiții normale de proiectare la stâlpul de
la oricare nivel

În practică, elementele structurale care trebuie verificate sunt
îmbinările de continuitate ale stâlpilor

Îmbinările de continuitate ale stâlpilor trebuie să fie proiectate
pentru cele mai mari reacțiuni de la capetele grinzilor aplicate
la nivelul unui etaj

Reacțiunile de la capete trebuie calculate pentru cazul normal
de proiectare și nu pentru cazul de încărcare accidentală

Verificarea îmbinărilor de continuitate supuse la întindere nu
este acoperită în mod explicit în Eurocoduri

Îmbinare de 
continuitate

R1

R2
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4.3 ALP- METODE ANALITICE

În Manualul de Proiectare sunt propuse următoarele metode de
evaluare a robusteții :

Metode analitice simplificate pentru structuri cu îmbinări simple
Metode analitice simplificate pentru structuri cu noduri cu rezistență parțială

Metode analitice simplificate pentru structuri cu noduri cu rezistență totală

Metoda avansată

Cele simplificate sunt descrise pe scurt în continuare

Cea avansată este detaliată în Manualul de proiectare (Anexa A.8)

Toate regulile de aplicare relevante sunt prevăzute în Manualul de 
Proiectare
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METODĂ SIMPLIFICATĂ PENTRU STRUCTURI CU 
ÎMBINĂRI SIMPLE

Plăcile planșeelor luate în considerare la fiecare
etaj (lucrează ca diafragme)

Se pot avea în vedere două posibilități:

Fie robustețea este asigurată de plăci
(mecanisme plastice + acțiuni catenare
în planșee)

Sau robustețea este asigurată de DAP
(acțiuni catenare în grinzi)

Verificare în IAP: stâlpii adiacenți celui eliminat

4.3 ALP- METODE ANALITICE
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METODĂ SIMPLIFICATĂ PENTRU STRUCTURILE CU NODURI CU 
REZISTENȚĂ PARȚIALĂ

Plăcile planșeelor considerate la fiecare etaj (lucrează ca diafragme)

Se pot avea în vedere două posibilități:

Fie robustețea este asigurată de plăci (mecanisme plastice +
acțiuni catenare în planșee)

Sau robustețea este asigurată de planșee + grinzile DAP
(mecanisme plastice în planșee și grinzi + efectul de arc)

Sau robustețea este asigurată de grinzile DAP (mecanisme
plastice + acțiuni catenare în grinzi)

Verificare în IAP: stâlpii adiacenți celui eliminat

4.3 ALP- METODE ANALITICE

Necesită modele
avansate
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METODĂ SIMPLIFICATĂ PENTRU STRUCTURILE CU NODURI CU 
REZISTENȚĂ TOTALĂ

Plăcile planșeelor considerate la fiecare etaj (lucrează ca diafragme)

Se pot avea în vedere două posibilități:

Fie robustețea este asigurată de plăci (mecanisme plastice +
acțiuni catenare în planșee)

Sau robustețea este asigurată de planșee + grinzile DAP
(mecanisme plastice în planșee și grinzi + efectul de arc)

Sau robustețea este asigurată de grinzile DAP (mecanisme
plastice + acțiuni catenare în grinzi)

Verificare în IAP: stâlpii adiacenți celui eliminat

4.3 ALP- METODE ANALITICE

Necesită modele
avansate
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4.4 ALP - METODA NUMERICĂ SIMPLIFICATĂ
Starea limită de robustețe

Scenariu de pierdere bruscă a stâlpului
Prevenirea prăbușirii etajelor de deasupra
Sunt permise deformații mari
Limita de ductilitate

Mecanism de evaluare ierarhic (pe mai multe niveluri) pe baza
ductilității

Răspuns static neliniar
Evaluare dinamică simplificată

Evaluarea ductilității

Ține cont de ductilitate, redundanță, absorbția energiei și efecte
dinamice

O abordare practică

Nu necesită o analiză dinamică neliniară detaliată
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Idealizarea structurii
Deschiderea afectată de pierderea stâlpului
Etajul (etajele) de deasupra stâlpului eliminat
Un singur etaj deasupra stâlpului pierdut
Grindă metalică/compusă desupra stâlpului
eliminat

Răspunsul la niveluri superioare 
poate fi asamblat folosind modele
de nivel inferior

Aproximarea planșeului printr-o 
rețea (grilaj) se poate face folosind 
modele individuale de grinzi

Daca stâlpii se consideră rigizi, se 
poate asambla răspunsul SDOF al 
mai multor planșee
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SDOF= sistem cu un grad de libertate



Răspuns static neliniar
Efectul eliminării bruște a unui stâlp poate fi considerat similar cu aplicarea bruscă a
sarcinii gravitaționale (Po) pentru o structură dată
Răspunsul dinamic maxim estimat cu precizie din răspunsul static neliniar sub
încărcarea gravitațională amplificată (λdPo)
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Răspuns static neliniar
Ia în considerare: consolidarea, acțiunea catenară și efectul de arc
Modelele detaliate și simplificate pot fi utilizate la nivelul dorit de idealizare structurală
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Metoda dinamică simplificată
Răspunsul dinamic maxim al structurii trebuie luat
în considerare atunci când se evaluează cerințele
de ductilitate rezultate
Se utilizează o metodă simplificată pentru a 
estima răspunsul dinamic maxim
Nu este nevoie de analize dinamice neliniare
sofisticate
Mai precisă decât metoda tradițională a factorului
de amplificare dinamică
Răspunsul dinamic “pseudo-static” (P,ud) este 
construit din răspunsul static neliniar(P,us)
Mai multe detalii în secțiunile următoare
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Evaluarea ductilității
Deplasarea dinamică maximă (ud) obținută din
răspunsul pseudo-static la (P=Po) se compară cu
limita de ductilitate (uf)
Limita de ductilitate (uf) se determină ca valoare
minimă a (ud) pentru care cerința de deformație
depășește capacitatea de ductilitate în oricare
dintre noduri
Deformațiile nodurilor pot fi determinate pe baza
deplasărilor de la cel mai de jos nivel al
subsistemului considerat
Cerințele de ductilitate în diferitele componente
ale nodului pot fi apoi obținute din deformațiile
totale ale nodului și comparate cu ductilitatea
diferitelor componente
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4.5 ALPM-Metoda numerica completa (avansata)

Soluțiile de proiectare bazate pe utilizarea programelor numerice avansate
(FEM, AEM, DEM)* capabile să analizeze majoritatea fenomenelor care
caracterizează răspunsul clădirilor în condiții de încărcare accidentală

Eficacitatea depinde în mare măsură de capacitatea proiectantului de a
identifica și gestiona factorii-cheie care afectează răspunsul structural

Trebuie acordată atenție fenomenelor asociate cu deplasările si
deformatiile mari, disiparea energiei (linii și articulații plastice) și cedări
asociate legilor de comportare adoptate pentru materiale.

Metoda FE este cea mai frecvent adoptată in proiectare (si cercetare)

Complexitatea modelelor FE depinde în principal de ‘dimensiunea’
problemei investigate și de nivelele de aproximare / detaliere adoptate
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FEM finite element method (metoda elementului finit)

AEM applied element method (metoda elementului aplicat)

DEM discrete element metod (metoda elementului discret / distinct) )

*



În faza de modelare FE trebuie acordată atenție:

Modelelor de materiale
Modelele neliniare pentru materiale sunt cele mai potrivite pentru a investiga scenariile cu
deplasări/deformatii mari asociate colapsului progresiv
Modelarea complexă - modelarea acumulării avariilor în material permite identificarea
cedărilor locale precum și posibila desprindere/separare/rupere a unor componente
În funcție de problema investigată, trebuie luată în considerare dependența de temperatură
și influența vitezei de încărcare asupra proprietăților materialului

Tipuri de elemente finite (tip bară, de suprafață, solide sau elemente speciale, cum ar fi
elemente pentru masă, resorturi…)

Ordinea și tipul elementelor finite alese sunt legate de raspunsul structural, de metoda de
analiză și de modul de reprezentare a materialului

Modele de noduri
Nodurile pot fi modelate fie într-un mod „complex” (utilizând elemente solide sau de tip
placă), fie într-un mod simplificat (utilizând elemente de grindă, condiții de margine,
resorturi)
Modelele simplificate, cum ar fi cele adoptate in metoda componentelor, pot fi adoptate, cu
condiția ca parametrii de rigiditate, rezistență și capacitate de deformare să fie modelați cu o
precizie adecvată
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Condiții de margine

Acestea trebuie să reflecte în mod realist condițiile reale de rezemare/prindere care oferă un
sistem static si cinematic stabil
Să fie în concordanță cu gradele de libertate ale tipului de element finit utilizat

Interacțiunea dintre părți/componente/elemente

Interacțiunea dintre diferitele părți sau componente necesită, de obicei, definirea contactelor
Programele FE disponibile permit proiectantului să selecteze diferite tipuri de contact
Calibrarea acestora necesită identificarea precisă a unui set de parametri
Încorporarea contactelor între părțile din model permite o simulare mai realistă a răspunsului
structural, dar vine cu un cost de proiectare și un timp de calcul mai mari

Tipul de analiză

Analiza liniară este mai ușor de utilizat și poate fi realizată folosind programe de calcul comerciale,
DAR nu poate activa sursele principale de neliniaritate care apar în cazul scenariilor de colaps
progresiv
Este preferată analiza neliniară, care însă necesită utilizarea unor instrumente avansate de
proiectare
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4.6 ALP-ESTIMAREA RĂSPUNSULUI DINAMIC PE 
BAZA RĂSPUNSULUI STATIC

Răspunsul dinamic maxim poate fi determinat în mod simplificat pe baza răspunsului
static neliniar

Punct de plecare: pierderea bruscă a stâlpului seamănă cu aplicarea bruscă a unei
sarcini gravitaționale pe DAP

După pierderea stâlpului, structura accelerează din repaus dacă încărcarea gravitațională
depășește rezistența structurală statică, astfel că diferența dintre lucrul mecanic efectuat de
încărcare și energia de deformare stocată este transformată în energie cinetică
Pe măsură ce deformația crește, rezistența statică depășește încărcarea aplicată, iar energia de
deformare stocată devine mai mare decât lucrul mecanic efectuat de încărcarea gravitațională,
ceea ce duce, în consecință, la o reducere continuă a energiei cinetice până când structura este
readusă în repaus la o deplasare dinamică maximă
Având în vedere că răspunsul este dominat de un singur mod de deformare, răspunsul dinamic
maxim este atins atunci când energia cinetică este readusă înapoi la zero sau, cu alte cuvinte,
atunci când lucrul mecanic efectuat de încărcările gravitaționale devine identic cu energia
absorbită de structură
Acest lucru stă la baza conceptului de răspuns pseudo-static
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Deplasarea dinamică maximă asociată
aplicării bruște a încărcării gravitaționale
lP0 poate fi determinată din echilibrul
energetic dintre lucrul mecanic efectuat de
încărcare și energia internă înmagazinată.

Pentru un sistem cu un singur grad de
libertate, echilibrul dintre lucrul mecanic (Wn)
și energia internă (Un) poate fi obținut prin
integrarea suprafețelor hașurate din figură

𝑊𝑛 = 𝛼λ𝑛𝑃𝑜𝑢𝑑,𝑛

𝑃𝑛 = λ𝑛𝑃𝑜 =
1

𝑢𝑑,𝑛
න
0

𝑢𝑑,𝑛

𝑃d𝑢𝑠

aria de sub curba statica neliniară (𝑃, 𝑢𝑠) până la 𝑢𝑑,𝑛

Răspunsul «pseudo-static» poate fi obținut prin
reprezentarea grafică a încărcării
gravitaționale (Pn) în funcție de deplasarea
dinamică maximă (ud,n) pentru diferite niveluri
de încărcare (ln).

𝑈𝑛 = න
0

𝑢𝑑,𝑛

𝛼𝑃d𝑢𝑠 𝑊𝑛 = 𝑈𝑛
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5. METODA ELEMENTELOR CHEIE

Această strategie de proiectare este o alternativă la ALPM

Se bazează pe proiectarea Elementului-cheie, adică a elementului
structural (sau a unei părți a unei structuri) a cărui cedare ar
conduce la un colaps disproporționat

Proiectarea elementelor cheie se realizează pentru un anumit nivel al
încărcării

Elementele cheie trebuie să fie proiectate pentru a ajunge la
rezistența lor completă, fără cedarea elementului în sine sau a
nodurilor sale

Nu este permisă redistribuirea capacității

Această metodă de proiectare este adesea singura metodă rațională
atunci când se realizează reabilitarea clădirilor existente
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ETAPELE PROIECTĂRII

Identificarea elementelor cheie

Proiectarea elementelor cheie pentru a rezista la o acțiune  
accidentală specifică

Combinație accidentală conform EN 1990
EN1991-1-7 recomandă aplicarea în orice direcție a unei incarcari de 34 kN/m2

Acțiunea accidentală aplicată elementelor cheie și oricărei componente
atașate

Codified accidental load (34 kN/m2)

Direcția orizontală:
Lateral pe grinda de transfer

Direcția verticală
În jos, pe partea de sus a planșeului
În sus, pe partea inferioară a grinzii și a planșeului

Element cheie  Grindă de transfer

EXEMPLU

5. METODA ELEMENTELOR CHEIE
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6. METODA SEGMENTĂRII

Propagarea cedării ca urmare a unei avarii inițiale poate fi împiedicată
sau limitată prin izolarea părții afectate (care cedează) de structura
rămasă, folosind segmentare/compartimentare

Această metodă face ca prăbușirea accidentală a unei
părți/compartiment/segment să se facă independent, fără a afecta
siguranța celorlalte părți/compartimente/segmente

Strategiile de segmentare se bazează, în general, pe folosirea fie a unor
elemente de margine slabe, fie a unor elemente de margine puternice

Metoda este preferabilă atunci când avaria inițială este deosebit de mare

Segmentarea poate fi combinată cu metoda căilor alternative de transfer
al încărcărilor, unde în cadrul segmentelor individuale se pot asigura căi
alternative
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SEGMENTE CU LIMITE SLABE 
Această metodă permite ca cedarea unui anumit segment să aibă loc fără ca cedarea să se propage către
alte segmente adiacente

Segmentarea poate fi obținută prin eliminarea continuității între segmentele/compartimentele adiacente
sau prin reducerea rigidității astfel încât să facă față deformațiilor și deplasărilor mari de la limitele
segmentului, limitând astfel forța transmisă structurii adiacente

Atunci când căile alternative de transfer al încărcărilor nu sunt posibile/practice sau sunt prea costisitoare,
poate fi mai avantajoasă segmentarea prin eliminarea selectivă a continuității

SEGMENTE CU LIMITE PUTERNICE
Segmentarea obținută prin utilizarea unor elemente de margine puternice are rolul de a preveni o cedare
incipientă, oferind o rezistență locală ridicată, capabilă să reziste unor forțe relativ mari

În acest mod, segmentarea poate deveni o cale alternativă de transfer al încărcărilor, la care rezistența la
cedare/avariere locală este realizată la deformații relativ mici, sau poate opri prăbușirea unei părți din
structură

Această formă de segmentare poate fi luată în considerare în cazul structurilor înalte, cum ar fi cazul
clădirilor multietajate, folosind grinzi rigide sau grinzi cu zăbrele dispuse perimetral la intervale regulate.
Structurile astfel obținute pot acționa împreună cu legăturile verticale pentru a asigura redistribuirea
încărcărilor în urma cedării/avarierii locale, a opri resturile căzute și a crește stabilitatea structurii adiacente

6. METODA SEGMENTĂRII
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7. CONCLUZII

În această sectiune a fost prezentată filozofia de proiectare
pentru robustețe în cazul acțiunilor accidentale neidentificate

Acțiunile accidentale neidentificate se referă la acțiuni
accidentale care nu sunt luate în considerare în mod specific de
standarde sau indicate de client sau de alte părți interesate, sau
la orice alte acțiuni care rezultă din cauze greu de definit

Din cauza incertitudinilor privind natura, magnitudinea și
punctul de aplicare (regiunea) a unei acțiuni accidentale
neidentificate, performanța structurală dorită este, de obicei,
imposibil de asigurat

În prezent, strategiile de proiectare luate în considerate pentru
a atinge un nivel adecvat de robustețe structurală urmăresc, în
principal, limitarea extinderii unei avarii localizate, indiferent de
cauza inițiatoare

60 Acțiuni accidentale neidentificate
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1. INTRODUCERE

1. Introducere

2. Acțiuni 
accidentale 
identificate

3. Acțiuni
accidentale
neidentificate

Exemple de calcul

Scop: Ilustrarea și demonstrarea aplicabilității recomandărilor
propuse pentru proiectarea/verificarea robusteții structurilor în
cadre din oțel și compuse oțel-beton
Structurile incluse în aceste exemple de calcul sunt 
proiectate inițial pentru starea limită ultimă (SLU) și starea
limită de serviciu (SLS) :

situația de proiectare persistentă- structuri în zone neseismice

situația de proiectare persistentă și seismică- structuri în zone
seismice (cu cerințe suplimentare pentru starea de limitare a degradărilor DL)

Proiectarea pentru robustețe se face folosind două abordări
principale:

Acțiuni accidentale identificate

Acțiuni accidentale neidentificate

2



TIPURI DE STRUCTURI

Proiectarea pentru robustețe necesită în primul rând
clasificarea structurii în ceea ce privește consecințele în cazul
acțiunilor accidentale

Toate structurile studiate sunt incluse în Clasa de consecințe
2b (Grupul de risc ridicat)

Nume de referință Tipul structurii
SS/NS Structură din oțel în zonă neseismică
CS/NS* Structură compusă în zonă neseismică

SS/S Structură din oțel în zonă seismică
CS/S Structură compusă în zonă seismică

* Structura are două variante – una cu stâlpi din oțel și una cu stâlpi compuși. În ambele cazuri, grinzile sistemului gravitațional și
planșeele sunt proiectate în soluție compusă.

3 Exemple de calcul



ACȚIUNI ACCIDENTALE IDENTIFICATE

Impact Explozie externă Explozie internă Foc localizat Cutremur

Structură

Metoda 
statică 

echivalentă

Metoda 
dinamică 

simplificată

Metoda 
dinamică 
completă

Metoda 
echivalentă 

SDOF

Metoda 
dinamică 
completă

Metoda 
statică 

echivalentă

Metoda 
dinamică 
(metoda de 

evaluare prin 
echivalentul 

TNT)

Modele de 
foc localizat

Metoda 
prescriptivă

Analiză 
numerică 
avansată 

(multi-
hazard)

SS/NS

CS/NS

SS/S

CS/S

Tipuri de metode pentru acțiunile accidentale identificate și aplicarea acestora

Strategii recomandate pentru clasa de consecințe 2b (cerințele minime)

Strategii suplimentare

4 Exemple de calcul



ACȚIUNI ACCIDENTALE NEIDENTIFICATE

Tipuri de metode pentru acțiunile accidentale neidentificate și aplicarea acestora

Metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor (ALP)
Metoda 

elementelor cheie
Metoda 

segmentării

Structură

Metoda 
prescriptivă 

(Metoda legării)

Metoda analitică Evaluarea 
simplificată a 

răspunsului dinamic

Metoda numerică 
completă

Metoda normativă Limite cu segmente 
slabe / 

Limite cu segmente 
puternice

SS/NS

CS/NS

SS/S

CS/S

5 Exemple de calcul

Strategii recomandate pentru clasa de consecințe 2b (cerințele minime)

Strategii suplimentare



GEOMETRIE ȘI SISTEME STRUCTURALE
Zona neseismică:

6 niveluri cu o înălțime de 4.0 m fiecare;
6 travei de 8.0m pe direcția Y;
3 deschideri de 12.0 m pe direcția X

Zona seismică
6 niveluri cu o înălțime de 4.0 m fiecare;
6 travei de 8.0m pe direcția Y; 
3 deschideri de 12.0 m pe direcția X –
cadre interioare;
6 deschideri de 6.0 m pe direcția X –
cadre perimetrale

6 Exemple de calcul

Nucleu central 
contravântuit

Cadru rigid

Elemente 
articulate

Nucleu central 
contravântuit

Cadru rigid

Elemente 
articulate

Cadre 
necontravântuire



ACȚIUNI CONSIDERATE PENTRU PROIECTARE

Încărcări

Structuri
SS/S și CS/S CS/NS SS/NS

Locație
Județul Timiș, RO Luxembourg Aachen, Germania

Încărcarea permanentă - Planșee:  gk = 5 kN/m2

- Fațadă (susținută de grinzile perimetrale): gk= 4 kN/m
Încărcarea utilă - Încărcarea pentru clădiri de birouri: qk = 3 kN/m2

- Încărcarea din timpul construcției qk = 1 kN/ m2 (planșee uzuale și acoperiș).
Vântul

Viteza vântului vb,0 = 25 m/s vb,0 = 24 m/s vb,0 = 25 m/s
Presiunea echiv. a vântului qb = 0.4 kN/m2 qb = 0.36 kN/m2 qp = 0.9 kN/m2*

Categoria de teren III III “Binnenland”*
Încărcarea din zăpadă sk = 1.5 kN/m2 sk = 0.5 kN/m2 sk = 0.85 kN/m2**

* Evaluarea simplificată a presiuni vântului, conform din EN 1991-1-4/fila NA. NA.B.3 utilizate în mod obișnuit în Germania. Aceasta
înlocuiește conceptul de categorie de teren. “Binnenland” poate fi tradus cu „regiune interioară” și este folosit pentru a face deosebirea
față de regiunile insulare și de coastă
** Zona 2 pentru zăpadă conform DIN EN 1991-1-3/NA

Situația de proiectare persistentă – pentru toate structurile

7 Exemple de calcul



SITUAȚIA PROIECTĂRII ANTISEISMICE – PENTRU STRUCTURILE  SS/S și CS/S (EUROCODE 8)
Spectrul de răspuns elastic: Tipul 1
Categoria de teren: B
Accelerația de vârf a terenului, ag =0,25 g
Factorul de comportare q = 4.8 (cadru dual CBF+MRF)

MĂSURI SUPLIMENTARE PENTRU STRUCTURILE ANTISEISMICE:
Deschiderile contravântuite au fost mutate la exterior (vezi figurile)
MRF-urile au fost adăugate pe toate laturile perimetrale (vezi figurile) 
Un sistem dual rezistent la cutremur are ca cerință o contribuție minimă 
de 25% din partea cadrelor MRF la capacitatea totală . Această condiție
a condus la următoarele:

Secțiunile transversale ale grinzilor și ale stâlpilor din cadrele MRF 
au trebuit să fie mărite pentru a îndeplinii condițiile de cadre duale
Au fost introduși stâlpi intermediari pe laturile perimetrale scurte
(X). Deschiderile interioare au rămas neschimbate.

8 Exemple de calcul

ACȚIUNI CONSIDERATE PENTRU PROIECTARE



Secțiunile transversale ale elementelor

Grinzi Direcție1 Nivel

Secțiune
Marca de 

oțel

UF

SS/S CS/S
Rezistență Săgeată2

SS/S CS/S SS/S CS/S

Grinzi perimetrale
X 1-6 IPE550 IPE550 S355 0.278 0.278 0.023 0.178
Y 1-6 IPE600 IPE600 S355 0.302 0.302 0.153 0.157

Grinzi interioare
X 1-6 IPE550 IPE400 S355 0.546 0.627 0.85 0.971
Y 1-6 IPE550 IPE450 S355 0.909 0.874 0.928 0.94

Grinzi din nucleul 
central

X
1-3 3H800* 3H800* S460 0.936 0.936 - -
4-5 HEM800 HEM800 S460 0.953 0.953 - -
6 HEM700 HEM700 S460 0.789 0.789 - -

Y
1-3 HEM500 HEM500 S460 0.859 0.859 - -
4-6 HEB500 HEB500 S460 0.878 0.878 - -

1Vezi Figura pentru orientarea axelor
2Limita de săgeată: L/250 pentru grinzi secundare, L/350 pentru grinzile principale
3H800 este o secțiune sudată, h=814 mm, b=380 mm, tf=50 mm și tw=30 mm..

Grinzi compuse cu interacțiune completă conectate de placa de beton
de 12cm cu ajutorul conectorilor Nelson Ø=19mm, h=100 mm la 160
mm

9 Exemple de calcul – CS/S

Nucleu central 
contravântuit

Cadru rigid

Elemente 
articulate

Cadre
necontravântuire



Secțiunile transversale ale elementelor

Stâlpi Secțiune
Clasa de 

oțel
UF

SS/S CS/S
Stâlpi de colț HE550B S355 0.49 0.48
Stâlpi perimetrali HE500B S355 0.71 0.71
Stâlpi din nucleul central HD400X463 S355 0.95 0.95

Contravântuiri Nivel Secțiune Clasa de oțel
UF

SS/S CS/S

Direcția Y 

1-3 HEA320 S355 0.41 0.41
4 HEA260 S355 0.43 0.43
5 HEA220 S355 0.46 0.46
6 HEA200 S355 0.39 0.40

Direcția X 
1-3 HEB340 S355 0.41 0.41
4-5 HEA320 S355 0.27 0.29
6 HEA260 S355 0.26 0.26

10 Exemple de calcul – CS/S

Nucleu central 
contravântuit

Cadru rigid

Elemente 
articulate

Cadre
necontravântuire



Noduri

Poziție

Grindă - stâlp

Tip de 
îmbinare

Rezistența 
la 

încovoiere 
Mj,Rd(kNm)

Rezistența 
la forfecare 

(kN)

Mod de 
cedare la 

încovoiere
UF*

𝑴𝑗,𝑹𝒅

𝑴𝒑𝒍,𝒃
∗∗

A/1, A/7

IPE600-HEB550

Cu placă de 
capăt 

extinsă

1173 1516
Placa de 

capăt
solicitată

la 
încovoiere

0.29 0.94

A/1, A/7, A/2-6

IPE600-HEB500
1169 1387 0.26 0.94

1/A - 1/D

IPE550-HEB500
957 1409 0.15 0.97

Notă:
* Factorul de utilizare este pentru SLU, doar pentru situația de proiectare persistentă
** Mpl,b este rezistența plastică a grinzii

Poziție Nivel
Tip de 

îmbinare
Rezistența la 
forfecare (kN)

Mod de cedare UF*

A/1-7, D/1-7
IPE550-IPE600

1-6

Cu corniere

196

Grinda secundară 
solicitată la 
presiune pe 

gaură

0.72

B/1-7, C/1-7
IPE550-IPE550

1-6 196 0.72

B/2, B/5, C/2, C/5 
IPE550-HEM500

1-3 196 0.67

B/2, B/5, C/2, C/5
IPE550-HEB500

4-6 196 0.65

Notă:
* Factorul de utilizare este prezentat doar pentru situația de proiectare persistentă la
SLU

Îmbinări articulateÎmbinări rezistente la moment încovoietor

(170)(550)

Notă: Valorile din paranteză
sunt pentru grinzile IPE550

11 Exemple de calcul – SS/S



2. Acțiuni accidentale identificate

1. Introducere

2. Acțiuni 
accidentale 
identificate

3. Acțiuni
accidentale
neidentificate

Impact
Metoda statică echivalentă

Metoda dinamică simplificată

Metoda dinamică completă

Explozie externă
Analiză folosind sisteme echivalente cu un singur grad de libertate

Analiza dinamică completă

Explozie internă
Metoda statică echivalentă

Metoda dinamică (metoda de evaluare prin echivalentul TNT )

Seism
Analiză numerică avansată (multi-hazard)

12 Exemple de calcul



IMPACT
Metoda statică echivalentă

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva impactului în urma coliziunii accidentale a unui
vehicul, folosind metoda statică echivalentă.

ACȚIUNI ACCIDENTALE NEIDENTIFICATE 

ACȚIUNI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE ACCIDENTALĂ

Încărcări permanente DL 
Încărcări utile LL 
Acțiunea de impact AEd

COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE 
ACCIDENTALĂ 𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

13

AC ACC. IDENTIFICATE 
Exemple de calcul – CS/S

SCENARII DE IMPACT 
Stâlpii perimetrali de la primul nivel în lungul benzilor de circulație;
În acest exemplu sunt expuse ambele fațade, cea lungă (de-a lungul
benzii de circulație verticale) și ce a scurtă (de-a lungul benzii de circulație 
orizontale).



IPOTEZE DE IMPACT

Stâlpi expuși: parter (C1-C5)
Elevația punctului de aplicare: 1.5m;
Forțele de impact:

C1 C4Fdx

FdyFdy

Fdx

Fdy

Fdx C5

C1

C2

C3

Fdx

Fdy

Fdy

Fdx

Fdx

Fdy

Cazul
Fdx

(kN)

Fdy

(kN)

C1
1000 500
500 1000

C2 1000 500
C3 1000 500
C4 1000 500
C5 1000 500

ANALIZA STRUCTURALĂ

Analiza liniară elastică se realizează pe un model 3D complet, folosind programul SAP2000.
Secțiunile transversale ale elementelor sunt cele care rezultă din proiectarea inițială.
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AC ACC. IDENTIFICATE 
Exemple de calcul – CS/S

FORȚE DE IMPACT

Calculate folosind Tabelul 4.1 din EN 1991-1-7, luând în considerare categoria Autostrăzi, drumuri
naționale din zonă urbană.



Cazul Secțiunea

Forța 
de 

impact[
kN]

Axa
Reazem
inferior

N 

[kNm]

M 
[kNm]

U.F. [-]

Critical 
impact 
force 
**[kN]

C1 HEB550

1000 Majoră Încastrat 1048 670 0.478 2700
500 Minoră Încastrat 1053 230 0.656 800
500 Majoră Încastrat *
1000 Minoră Încastrat 1074 625 1.313 -

C2 HEB500
1000 Majoră Încastrat 2218 677 0.899 1250
500 Minoră Încastrat 2216 342 1.044 -

C3 HEB500
1000 Majoră Încastrat 2229 681 0.9 1250
500 Minoră Încastrat 2238 342 1.048 -

C4 HEB500
1000 Majoră Încastrat 591 755 0.63 1300
500 Minoră Încastrat 647 339 0.74 700

C5 HEB500
1000 Majoră Încastrat 1687 787 0.864 1800
500 Minoră Încastrat 1696 340 0.954 550

* Scenariul este mai puțin solicitant, deoarece stâlpul a fost deja verificat pentru
aceeași încărcare de impact aplicată pe axa slabă a secțiunii.

** Forța de impact ce conduce la cedarea stâlpului (UF=1).

Șase din cele nouă scenarii de impact satisfac
criteriul de rezistență ➔ o proiectare adecvată.

Trei din nouă scenarii de impact au ca rezultat
depășirea capacității. Cu toate acestea, în loc să
se consolideze stâlpii (creșterea secțiunii
transversale), se pot lua următoarele măsuri:

Acțiunea accidentală poate fi prevenită sau
eliminată pentru atenuarea impactului
Mărci superioare de oțel pentru stâlpi
Orientarea stâlpilor pentru a crește
rezistența la impact.
Utilizarea unei metode mai avansate

REZULTATE
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Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva impactului în urma coliziunii accidentale a unui vehicul
folosind metoda dinamică simplificată.

IMPACT 
Metoda dinamică simplificată

ACȚIUNI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE ACCIDENTALĂ

Încărcări permanente DL 
Încărcări utile LL 
Acțiunea de impact AEd

COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE 
ACCIDENTALĂ 𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑
SCENARII DE IMPACT

În acest exemplu, este detaliat un singur scenariu, adică stâlpul C1 (UF = 1.31), care are cel mai mare UF 
rezultat în urma aplicării metodei statice echivalente.

Direcția impactului: de-a lungul axei slabe: m=3.5 tone (masa vehiculului); vr= 90 km/h (viteza
vehiculului)
Secțiunea stâlpului este HEB550, din oțel S355 și are o înălțime de 4,0 m, cu următoarele condiții de 
margine: 

baza stâlpului este încastrată
partea de sus a stâlpului are toate gradele de libertate blocate, cu excepția deplasării verticale
care este liberă.

ACȚIUNI ACCIDENTALE IDENTIFICATE 
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• vr - viteza de impact
• m - masa de impact
• k - rigiditatea obiectului de impact

𝑭 = 𝒗𝒓 𝒌 ⋅𝒎

• vr= 90 km/h = 25 [m/s]
• m = 3500 kg
• K= 300 [kN/m] = 300000 [N/m]

𝐹 = 𝑣𝑟 𝑘 ⋅ 𝑚 = 25 300000 ⋅ 3500
= 810 𝑘𝑁

analiza dinamică, forța se aplică folosind o funcție tip rampă cu creștere instantanee și o durată de: 
Δt = 0.108 s

Durata totală a analizei dinamice este de o secundă, pentru a verifica dacă stâlpul rămâne stabil
după ce se termină funcția de tip rampă.

Comportarea neliniară este modelată folosind articulații plastice potențiale la fiecare capăt al 
stâlpului și în punctul de impact folosind o lege de interacțiune P-M2-M3. Articulațiile plastice sunt 
modelate folosind fibre.

ANALIZA STRUCTURALĂ

Se realizează o analiză dinamică neliniară pe un singur stâlp (izolat din structură) folosind 
programul SAP2000.

Analiza se efectuează în două etape:
Prima etapă: Încărcarea verticală atribuită nodului de la partea superioară a stâlpului se obține
din analiza statică în combinația accidentală (DL + 0.5×LL). Încărcarea se aplică static ca o forță
axială de compresiune.
A 2-a etapă: Forța de impact se aplică transversal pe direcția axei slabe utilizând o analiză
dinamică neliniară și o analiză de impact dur: 

➔

𝜟𝒕 = 𝒎/𝒌
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DIF =
𝑓𝑑𝑦
𝑓𝑦

= 1 +
6.0

𝑓𝑦
ln

ሶ𝜀

5 × 10−5

DIF =
𝑓𝑑𝑢
𝑓𝑢

= 1 +
7.0

𝑓𝑢
𝑙𝑛

ሶ𝜀

5 × 10−5

Viteza de deformare (ε ̇) se obține printr-o procedură iterativă. 

Prima iterație, raportul dintre deformarea specifică și timpul până la punctul de curgere se 
calculează pe baza rezultatelor analizei. 

Ulterior, analiza se efectuează din nou cu proprietățile modificate ale materialului utilizând unui
DIF, urmată de recalcularea DIF pe baza noilor rezultate.

Dacă noul DIF ≈ DIF-ul din pasul anterior ➔ nu sunt necesare iterații suplimentare.

DIF (pentru fy) = 1.118

Efectele vitezei de încărcare rezultate din aplicarea acțiunii de impact sunt luate în considerare
folosind un factor de creștere dinamică (DIF) aplicat rezistenței materialului. 

Formula factorului DIF pentru oțelul laminat la cald cu o rezistență la curgere de până la 420 N/mm2

poate fi exprimată în conformitate cu metoda (CEB 1988).
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REZULTATE

Stâlpul poate susține forța de impact, dar cu deformații plastice incipiente :
la punctul de impact= 0.054% def. plastică specifică
la capătul de jos = 0.073% def. plastică specifică
și 0.036% def. plastică specifică la capătul superior
al stâlpului.

CONCLUZII

Conform schemei logice prntru proiectarea pentru robustețe, din blocul B.6, rezultatul pentru acest 
exemplu este SFÂRȘITUL procesului de proiectare, deoarece toate cerințele sunt considerate 
îndeplinite (de exemplu, avariile nu sunt critice).

Forma deformată a stâlpului (stânga) și deplasarea laterală
vs. timp (dreapta)Definiția fibrelor (stânga) și dezvoltarea deformației specifice 

maxime în fibrele secțiunii transversale (dreapta)
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Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva impactului în urma coliziunii accidentale a unui vehicul
folosind metoda dinamică completă

IMPACT 
Metoda dinamică completă

SCENARII DE IMPACT
În acest exemplu, este detaliat un singur scenariu, adică stâlpul C1 (UF = 1.31), impact asupra stâlpului pe direcția
slabă, care are cel mai mare UF rezultat în urma aplicării metodei statice echivalente

IPOTEZE PENTRU ANALIZĂ

Direcția impactului: de-a lungul axei slabe: m=3.5 tone (masa vehiculului); vr= 90 km/h (viteza vehiculului )

ACȚIUNI ACCIDENTALE IDENTIFICATE 

ANALIZA STRUCTURALĂ
Pentru a analiza un răspunsul structural complex (coliziunea obiectelor urmată de separarea elementelor și posibilul colaps) impactul cu
un vehicul a fost modelat în mod explicit. O analiză dinamică neliniară a fost efectuată pe un model 3D complet
folosind programul de analiză - ELS.
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AC ACC. IDENTIFICATE 
Exemple de calcul – CS/S

ACȚIUNI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE ACCIDENTALĂ

Încărcări permanente DL 
Încărcări utile LL 
Acțiunea de impact AEd

COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE ACCIDENTALĂ
𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑
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Specimen experimental înainte și după turnarea plăcii de b.a.

ELS utilizează un solver neliniar pe baza AEM (Metoda 
Elementului Aplicat) și permite detectarea și calcularea automată
a curgerii, ecruisării, cedării materialelor, separării elementelor, 
contactului la impact, comportamentului critic/post-critic, 
propagării fisurilor, efectului de membrană și a efectului P-Δ. 

Pentru efecte inerțiale, încărcarea permamentă și utilă au fost 
definite prin mase concentrate.

Analiza se efectuează în două etape.

Pasul 1: sunt aplicate încărcările permanente și utile 
pe structură folosind o analiză statică neliniară.

Pasul 2: corpul de impact intră în coliziune cu stâlpul
C1 într-o analiză dinamică neliniară.

Corpul ce intră în coliziune (adică
vehiculul) poate aluneca numai pe
planul orizontal, la o înălțime de 1.5 m,
având o masă de 3.5 tone. Viteza inițială
a obiectului este de 25 m/s Model calibrat

MODELARE ȘI ANALIZĂ STRUCTURALĂ

IPOTEZE DE MODELARE PENTRU IMPACT
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Comparație între rezultatele analizelor dinamice

Deformații mai mici în cazul 
analizei dinamice complete.

IPOTEZE DE MODELARE PENTRU IMPACT

Corpul este compus dintr-o placă de contact, o placă cu masa 
alocată și resorturi axiale între ele. Înălțimea zonei de contact 
dintre vehicul și stâlp este considerată egală cu 0.6 m. 
Rigiditatea de 300 kN/m este modelată prin resorturi elastice.

REZULTATE

Au rezultat deformări plastice limitate în stâlpul afectat, cu 
o deformare laterală maximă de 10,6 mm 
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Explozie externă
Metoda echivalentă cu un singur grad de libertate 

ACȚIUNE ACCIDENTALĂ
Acțiune exploziei Aed.

DEFINIREA SCENARIULUI DE EXPLOZIE
Stâlpul perimetral situat în mijlocul fațadei lungi a clădirii.
Distanța R = 20 m
Încărcătură explozivă W = 100 kg of TNT

ANALIZA STRUCTURALĂ
Analiză liniară elastică utilizând metoda dinamică
simplificată.
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PARAMETRII DE ÎNCĂRCARE DIN EXPLOZII (1)

Distanța scalată și unghiul de incidență se calculează pe baza:

Sarcinii explozive;

Distanței față de centrul exploziei;

Înălțimii exploziei (de la suprafața terenului).

- Masa echivalentă TNT a sarcinii explozive ➔ 𝑊 = 100 𝑘𝑔

- Distanța față de centrul exploziei ➔ 𝑅 = 20 𝑚

- Înălțimea exploziei ➔ 𝐻𝑐 = 1 𝑚

- Distanța scalată ➔ 𝑍 =
𝑅

𝑊
1
3

=
20

100
1
3

= 4.309
𝑚

𝑘𝑔
1
3

- Distanța față de sursa exploziei ➔ 𝑅ℎ = 𝑅2 + 𝐻𝑐
2 = 202 + 12 = 20.025 𝑚

- Unghiul de incidență ➔ 𝛼𝑖 = 𝑡𝑎𝑛−1
𝐻𝑐

𝑊
1
3

= 𝑡𝑎𝑛−1
1

100
1
3

= 12.158𝑜
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PARAMETRII DE ÎNCĂRCARE DIN EXPLOZII (2)

Apoi, folosind diagrama pentru explozii în aer liber, sunt determinați parametrii de încărcare din explozii : 

(JRC, 2013)

- Presiunea incidentă ➔
𝑃𝑠𝑜 = 56.44 𝑘𝑃𝑎

- Impulsul incident ➔
𝐼𝑠 = 313.71 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

- Presiunea reflectată ➔
𝑃𝑟 = 137.37 𝑘𝑃𝑎

- Impulsul reflectat ➔
𝐼𝑟 = 688.09 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

- Durata de sosire ➔ 𝑡𝑎= 30.29 𝑚𝑠.𝑊
1
3 = 140.59𝑚𝑠

- Durata fazei pozitive ➔
𝑡0= 16.49 𝑚𝑠

- Lungimea undei de explozie ➔
𝐿𝑤 = 0.4

𝑚

𝑘𝑔
1
3

- Viteza frontului undei de șoc ➔ 𝑈 = 413.93
𝑚

𝑠
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(JRC, 2013) (JRC, 2013)

PARAMETRII DE ÎNCĂRCARE DIN EXPLOZII (3)

Având în vedere presiunea incidentă definită anterior (Pso), viteza sunetului (Cr) și presiunea dinamică maximă
(q) se obțin utilizând graficele :

- Viteza sunetului ➔ 𝐶𝑟 = 0.38
𝑚

𝑚𝑠

- Presiunea dinamică maximă ➔ 𝑞 = 8.5 𝑘𝑃𝑎
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PARAMETRII DE ÎNCĂRCARE DIN EXPLOZII (4)

Se calculează apoi intervalele fictive reduse de timp:

- Durata fictivă de timp pentru unda incidentă ➔ 𝑡0𝑓 = 2
𝐼𝑠
𝑃𝑠𝑜

= 2 ×
313.71

56.44
= 11.12 𝑚𝑠

- Durata fictivă de timp pentru unda reflectată ➔ 𝑡𝑟𝑓 = 2
𝐼𝑟
𝑃𝑟
= 2 ×

688.09

137.37
= 10.02 𝑚𝑠

- Înălțimea elementului ➔ ℎ𝑠 = 4 𝑚

- Lățimea peretelui ➔ 𝑤𝑠 = 4𝑚

- Coeficient aerodinamic de presiune ➔ 𝐶𝐷 = 1

- Dimensiunea minimă  (înălțime versus lățime) ➔ 𝑠𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 ℎ𝑠 ,
𝑤𝑠

2
= 𝑚𝑖𝑛 4,

4

2
= 2 𝑚

- Dimensiunea maximă (înălțime versus lățime) ➔ 𝑙𝑑 = 𝑚𝑎𝑥 ℎ𝑠 ,
𝑤𝑠

2
= 𝑚𝑎𝑥 4,

4

2
= 4𝑚

- Raport 
(minim / maxim)

➔ 𝑟𝑠.𝑙 =
𝑠𝑑
𝑙𝑑

=
2

4
= 0.5

- Durata de eliberare ➔ 𝑡𝑐 =
4𝑠𝑑

1 + 𝑟𝑠 .𝑙 𝐶𝑟
=

4 × 2

1 + 0.5 × 0.38
= 14.04 𝑚𝑠

- Presiunea maximă ce acționează asupra 
peretelui

➔ 𝑃 = 𝑃𝑠𝑜 + 𝑞. 𝐶𝐷= 56.44 + 8.5 × 1 = 64.94 𝑘𝑃𝑎

În cele din urmă, sunt determinate durata de eliberare și presiunea maximă ce acționează asupra peretelui :

(JRC, 2013)



PARAMETRII DE ÎNCĂRCARE DIN EXPLOZII (5)

Notă: Pentru proiectare se consideră cea mai defavorabilă situație - cea mai mare valoare pentru presiune
(presiune reflectată) și cea mai mică durată de timp (durată fictivă pentru unda reflectată) rezultând o
valoare acoperitoare pentru încărcarea de tip presiune-impuls.

(JRC, 2013)(JRC, 2013)
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UTILIZAREA SISTEMULUI CU UN SINGUR GRAD 
DE LIBERTATE (SDOF)

În această fază, stâlpul este transformată într-un sistem
SDOF echivalent.

Primul pas constă în calcularea încărcării datorate presiunii
reflectate pe stâlp. Pentru calcul, s-a presupus o lățime
tributară de 5m pentru panoul din fața stâlpului.

Deoarece analiza este statică, factorul DLF este
utilizat pentru a lua în considerare efectele dinamice. 
Prima iterație se efectuează cu ajutorul unui DLF de
1.4 pentru a amplifica încărcarea. Suplimentar, un
factor DIF de 1.2 poate fi aplicat rezistenței la 
curgere datorită efectului vitezei de încărcare.

Pentru a determina răspunsul sistemului SDOF în
termeni de rezistența finală Rm, diferiți factori de 
transformare (pentru încărcare KL, masă KM, etc.) sunt
utilizați pentru grinzi și plăci pe o direcție.

- Încărcarea distribuită de 
explozie ce acționează 
asupra stâlpului

➔

- Încărcarea concentrată de 
explozie ce acționează 
asupra stâlpului

➔
𝐹𝑝 = 𝐹𝑑ℎ𝑐 = 686.85× 3.5= 2404 𝑘𝑁
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UTILIZAREA SISTEMULUI CU UN SINGUR GRAD DE 

LIBERTATE (SDOF) (2)

Pe baza datelor anterioare, se obține perioada naturală de vibrație și
raportul dintre durata de timp reflectată și perioada de vibrație. În
funcție de acest raport, se poate efectua o a doua iterație pentru
DLF.

- Masa efectivă ➔ 𝑀𝑒 =
𝐺𝑐 . ℎ𝑐 . 𝐾𝑀

𝑔
=
1.834× 3.5 ×0.50

9.81
= 327.3 𝑘𝑔

- Rigiditatea efectivă ➔ 𝐾𝑒 = 𝐾𝑐𝐾𝐿 = 47471.8 × 0.64 = 30382
𝑘𝑁

𝑚

- Perioada naturală de vibrație ➔ 𝑇𝑐 = 2𝜋
𝑀𝑒

𝐾𝑒
= 2× 𝜋

327.3

30382
= 0.0206

- raportul între durata fictivă a 
undei reflectate și perioada 
naturală 

➔

𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
= 0.49

- A doua iterație ➔
𝐷𝐿𝐹 = 1.6

- Momentul maxim aplicat ➔
𝑀𝑚𝑎𝑥 =

𝐹𝑝 . ℎ𝑐

8
𝐷𝐿𝐹 =

2747.4 × 3.5

8
× 1.6

= 1683 𝑘𝑁𝑚

- Rezistență ➔
𝑅𝑚 =

8 2𝑀𝑅𝑑

ℎ𝑐
=
8× 2 ×550.4

3.5
= 2516 𝑘𝑁
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REZULTATE

Raportul dintre rezistența maximă și încărcarea concentrată este 
utilizat pentru a determina cerința de ductilitate µ folosind figura 
alăturată. . 

Prin urmare, folosind următoarele rapoarte:

O cerință de ductilitate μ1=1.05 (χM/χE) a fost obținută, iar după 
determinarea deplasării elastice, a fost obținută o deplasare maximă 
de 87 mm. 

Procesul se efectuează în mod similar pentru durata maximă de 
răspuns.

(DoD, 2008)

Raport
𝑅𝑚
𝐹𝑃

= 1.05
𝑡𝑟𝑓
𝑇𝑐

= 0.49
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REZULTATE (2)
Cerința de ductilitate va fi comparată cu capacitatea pentru a evalua dacă
avariile sunt acceptabile.
Folosind relațiile de impuls - presiune și limitele de răspuns, se poate
stabili un obiectiv de proiectare.
Prin urmare, pentru acest exemplu, a fost ales obiectivul B1 (daune
superficiale) și a fost obținut un raport 𝜇1

𝜇𝑚𝑎𝑥
= 1.05. 

În consecință, avariile pot fi considerat acceptabile (depășire de doar 5%). 
Conform graficului pentru proiectare pentru robustețe, din blocul B.6, 
rezultatul pentru acest exemplu este SFÂRȘITUL procesului de 
proiectare, deoarece toate cerințele sunt îndeplinite.

(CSA S850-12)
Tipul de element B1 B2 B3 B4

mmax qmax mmax qmax mmax qmax mmax qmax

Încovoie
re

Grindă cu secțiune ductilă† 1 - 3 3 12 10 25 20
Grindă cu secțiune cu
ductilitate limitată †,‡

0.7 - 0.85 3 1 - 1.2 -

Platbandă încovoiată după
axa slabă

4 1 8 2 20 6 40 12

Compre
siune

Grindă-stâlp cu secțiune
ductilă †,§

1 - 3 3 3 3 3 °

Grindă-stâlp cu secțiune
ductilitate limitată †,§

0.7 - 0.85 3 0.85 3 0.85 3

Stâlp (cedare axială)** 0.9 - 1.3 - 2 - 3 -
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ACȚIUNI ACCIDENTALE IDENTIFICATE

Explozie externă
Metoda dinamică completă

ACȚIUNE ACCIDENTALĂ
Acțiune exploziei Aed.

DEFINIREA SCENARIULUI DE EXPLOZIE

Pentru o comparație relevantă, scenariul exploziei este același ca și în cazul medoei
SDOF echivalent

Parametrii de încărcare:

Distanța R =  20 m;

Încărcătură explozivă W = 100 kg of TNT;

Lățimea tributară a stâlpului = 5 m (2,5 m pe fiecare parte);

Presiunea exploziei se consideră că acționeză pe stâlp  la nivelul 1 și 2.
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ANALIZA STRUCTURALĂ

Analiza numerică a fost efectuată în programul ELS
(Extreme Loading for Structure), utilizând un model 3D 
complet (modelul a inclus întreaga structură) folosind o 
modelare cu element aplicat (AEM).

Model numeric 3DCALCUL

Analiza se efectuează în două etape:
Prima etapă: sunt aplicate încărcările permanente și utile pe structură
folosind o analiză statică neliniară.

A doua etapă: încărcătura este detonată, iar încărcarea din explozie se 
aplică într-o analiză dinamică neliniară:

Pasul de timp pentru această analiză este de 1E-6 s
Este luată în considerare numai faza pozitivă a exploziei; 
Nu s-a ținut cont de reflexia undei de șoc la contactul cu terenul.

Punct de 
detonare
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REZULTATE

Deplasarea orizontală maximă la jumătatea înălțimii stâlpului
este de 24 mm.

Valoarea maximă a deformației specifice plastice este de 1%.

Deformația orizontală în timp la mijlocul
înălțimii stâlpului

Istoricul def. specifice
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CONCLUZII

Metoda dinamică completă vs. Metoda echivalentă SDOF:
Deplasarea rezultată din analiza dinamică neliniară completă este
mai mică decât valoarea obținută prin metoda tabelară (24 mm față
de 87 mm), vezi blocul B.6 din schema logică a proiectării pentru
robustețe;

analiza neliniară permite evaluarea distribuției deformațiilor plastice
din element;
modelul 3D complet poate reproduce condițiile reale de margine și
interacțiunile dintre elemente;
metoda dinamică completă și modelarea 3D pot reproduce 
aplicarea secvențială a presiunii de explozie pe suprafață (timpi
diferiți de sosire de-a lungul lungimii stâlpului).

De reținut că, în cazul unor explozii la mică distanță, efectele
asupra structurii pot fi amplificate de presiunea verticală
ascendentăaplicată asupra planșeelor adiacente, care duce la 
efecte dinamice mai mari și la un risc sporit de colaps progresiv
(Dinu et al. 2018)).
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ACȚIUNI ACCIDENTALE IDENTIFICATE

Explozie internă
Metoda statică echivalentă

ACȚIUNI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE 
ACCIDENTALĂ

Încărcări permanente DL 
Încărcări utile LL 
Acțiunea datorată exploziei de gaz AEd

COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI PENTRU 
SITUAȚIA DE PROIECTARE ACCIDENTALĂ
𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

SCENARIUL DE EXPLOZIE DE GAZ
Compartimentul este situat la parter. 
Peretele exterior este realizat cu suprafete vitrate din sticlă și este luat în considerare ca 
suprafață de ventilație, în timp ce ceilalți 3 pereți interiori sunt realizați din materiale mai
puternice (fără ventilație).

Compartiment
închis

Stâlp
verificat
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CALCUL

Suprafața de ventilație și volumul încăperii au fost calculate ținând cont de faptul că peretele de 
sticlă este plasat pe fațada clădirii, pe întreaga înălțime a nivelului. 

Presiune statică echivalentă pentru explozia internă de gaz este valoarea maximă dintre

Presiunea statică uniform distribuită la care componentele de ventilare cedează , 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡, este

considerată 3 𝑘𝑁/𝑚2 .

Astfel, presiunea de proiectare în caz de situație accidentală este:  

𝑝𝑑 = 7.06 𝑘 Τ𝑁 𝑚2

𝑝𝑑 = 3 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑝𝑑 = 3 +
𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡
2

+
0.04

Τ𝐴𝑣 𝑉 2
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L 12 m lungime
B 8 m lățime
H 4 m înălțime
Av 48 m2 suprafață de ventilație
V 384 m3 volumul compartimentului



ANALIZA STRUCTURALĂ

O analiză elastică liniară este realizată pe un model 3D complet folosind software-ul
SAP2000. Secțiunile elementelor sunt cele rezultate din proiectarea inițială (situațiile
persistentă și seismică de proiectare).

REZULTATE

Secțiune Axă
Reazem
inferior

N
(kN)

M
(kNm)

UF
Deplasare

laterală
(mm)

HEB500 Minoră Încastrat 612 72 0.279 0.57

CONCLUZII

Capacitatea portantă a stâlpului nu este depășită (BLOCUL 
B.4 ➔ sf. proc. de proiectare din schema logică a proiectării 
pentru robustețe). 

Cu toate acestea, pot fi utilizate metode mai sofisticate pentru
a cuantifica mai exact parametrii de răspuns.
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ACȚIUNI ACCIDENTALE IDENTIFICATE

Explozie internă
Metoda dinamică – metoda de evaluare prin echivalentul TNT 

ACȚIUNEA ACCIDENTALĂ
Presiunea datorată exploziei de gaz AEd

SCENARIU DE EXPLOZIE A GAZULUI

A fost luat în considerare un compartiment de 48 m3, pentru care se consideră o concentrație
de metan de 6% din întregul volum.

Masa metanului poate fi calculată utilizând 𝑊𝑔 = 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 ∙ γ𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛 ∙ 6/100

Notă: 
- Procedura propusă este o simplificare a situației reale. Volumul gazului este înlocuit în calcule cu o 

masă de TNT echivalentă. Mai departe, se utilizează procedura aplicată în cazul exploziei externe
(efectul de frangilitate a pereților, scurgerile de presiune din compartiment etc., sunt neglijate). 
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CALCUL

Masa de TNT echivalentă se determina cu urmatoarea relație: 

unde:

ANALIZA STRUCTURALĂ

Se efectuează o analiză liniară elastică (SDOF) utilizând metoda dinamică simplificată.
Se presupune că încărcătura se află în mijlocul compartimentului, la o distanță de la 
centrul exploziei până la stâlp de 4 m pe direcția transversală.

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝜂
𝑊𝑔 × 𝐸𝑐

𝐸𝑇𝑁𝑇
 

η 0.2 [-] factorul de randament (sau de eficiență) al exploziei

Ec 55 MJ/kg căldura de ardere a metanului

Wg 1.91 kg masa de vapori în amestecul de gaz-aer

ETNT 4.2 MJ/kg energia de detonare a TNT
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WTNT = 5.0 kg



PARAMETRII DE ÎNCĂRCARE

La fel ca la explozia externă, parametrii de încărcare 
sunt în funcție de distanța fașă de centrul exploziei.

Ulterior, se obține viteza sunetului Cr și presiunea
dinamică maximă q urmată de the duratele fictive de 
timp reduse, timpul de eliberare și and presiunea 
maximă ce acționează asupra peretelui.

METODA SDOF

S-a presupus o lățime tributară de 4m pentru panoul 
din fața stâlpului.

Un DLF de 1,4 a fost utilizat pentru încărcare și DIF de 
1,2 a fost aplicat rezistenței la curgere.

Presiunea incidentă 𝑃𝑠𝑜 = 198.87 𝑘𝑃𝑎

Impulsul incident 𝐼𝑠 = 198.46 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

Presiunea reflectată 𝑃𝑟 = 663.44 𝑘𝑃𝑎

Impulsul reflectat 𝐼𝑟 = 514.65 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

Durata de sosire 𝑡𝑎 = 3.87𝑚𝑠.𝑊
1
3 = 6.62 𝑚𝑠

Durata fazei pozitive 𝑡0 = 3.7𝑚𝑠.𝑊
1
3 = 6.33 𝑚𝑠

Lungimea undei de 
explozie

𝐿𝑤 = 0.85
𝑚

𝑘𝑔
1
3

Viteza frontului undei 
de șoc

𝑈 = 557.06
𝑚

𝑠

Viteza sunetului 𝐶𝑟 = 0.47
𝑚

𝑚𝑠

Presiunea dinamică maximă 𝑞 = 100 𝑘𝑃𝑎

Durata fictivă de timp 
pentru unda incidentă

𝑡0𝑓 = 2
𝐼𝑠
𝑃𝑠𝑜

=
396.96 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

198.87 𝑘𝑃𝑎
= 1.996 𝑚𝑠

Durata fictivă de timp 
pentru unda reflectată 

𝑡𝑟𝑓 = 2
𝐼𝑟
𝑃𝑟

=
1029.3 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

663.44 7𝑘𝑃𝑎
= 1.551 𝑚𝑠

Durata de eliberare 𝑡𝑐 =
4𝑠𝑑

1 + 𝑟𝑠.𝑙 𝐶𝑟
=

4 × 2

1+ 0.5 0.47
= 11.348 𝑚𝑠

Presiunea maximă 
ce acționează 
asupra peretelui

𝑃 = 𝑃𝑠𝑜 + 𝑞. 𝐶𝐷= 198.87 + 100 × 1
= 298.87 𝑘𝑃𝑎
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METODA SDOF

După mai multe iterații, au fost obținute următoarele rapoarte:

REZULTATE

Un raport al cerinței de ductilitate 𝜇1 = 0.9 a fost obținut pentru deplasarea în afara planului. 
A fost selectat obiectivul de proiectare B1 (avarii superficiale) care corespunde unei capacități
𝜇𝑚𝑎𝑥 = 1.

Raport
𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
= 0.08

Raport
𝑅𝑚
𝐹𝑃

= 0.27

CONCLUZII

Daca însă se folosește metoda echivalentului TNT, se constată că
explozia produce avarii locale, dar acestea nu sunt critice pentru 
stabilitatea structurii (cerința de ductilitate fiind 0.9, sub 1). 

În consecință, potrivit schemei logice de proiectare pentru robustețe, 
din blocul B.6, rezultatul pentru acest exemplu este SFÂRȘITUL 
procesului de proiectare, îndeplinind toate cerințele impuse.
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ACȚIUNI ACCIDENTALE IDENTIFICATE

Cutremur
Analiză numerică avansată (multi-hazard) 

ACȚIUNI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE ACCIDENTALĂ

Încărcări permanente DL 
Încărcări utile LL 
Acțiune seismică AEd corespunzătoare la SLU

COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI PENTRU SITUAȚIA 
DE PROIECTARE SEISMICĂ
𝐷𝐿 + 0.3 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

SCENARIUL DE HAZARD

După producerea unui cutremur, structura poate suferi, sau chiar cedări locale, inclusiv cedarea unor
stâlpi, structura devenind mai vulnerabilă la solicitări ulterioare. În cele ce urmează, se aplică această
procedură pentru a testa capacitatea structurii de a rezista colapsului progresiv în urma pierderii unui
stâlp după un cutremur puternic.
Pasul 1: Analiza seismică – structura este supusă unui cutremur la nivelul de proiectare
Pasul 2: Scenarii de pierdere a stâlpului: se considera că într-un scenariu este pierdut un singur stâlp A1, 
A2, A4, B1, B’..
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ANALIZA STRUCTURALĂ

Analiza seismică se efectuează cu ajutorul analizei static 
neliniare (push-over).
Evaluarea avariilor se face pentru diferite nivele de 
performanță determinate cu ajutorul metodei N2 (EN 1998). 

După aplicarea încărcărilor gravitaționale, structura este
supusă unui model de forțe laterale monoton crescătoare.

Trebuie utilizate cel puțin două modele de forțe laterale:
Uniform
Variabil

Rezultatele sunt raportate pentru distribuția cu cerințele
mai mari.
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CERINȚELE SEISMICE

Pentru a evalua cerințele seismice aferente
SLU, structura este supusă unor forțe laterale
crescătoare până la atingerea deplasării la vârf
țintă Dt. 

La ULS, nu se dezvoltă articulații plastice în
cadrele necontravântuite perimetrale, nici pe 
direcția X, nici pe direcția Y, ci numai în cadrele
contravântuite.

MECANISMUL PLASTIC LA DEPLASAREA ȚINTĂ SLU

Cadru contravântuit longitudinal
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PIERDEREA STÂLPULUI ÎN URMA CUTREMURULUI

Evaluarea rezistenței la colaps progresiv se face utilizând metoda căilor alternative de transfer al 
încărcărilor (ALP) și metoda dinamică neliniară (NDP), în conformitate cu recomandările din UFC 4-
023-03. 

Încărcările gravitaționale sunt aplicate în prima etapă; apoi, în a doua etapă, elementul este
îndepărtat aproape instantaneu (durata eliminării este de 0.005 secunde).

Cazul A4Cazul A2Cazul A1

MECANISMUL PLASTIC DUPĂ ÎNDEPĂRTAREA STÂLPULUI 
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REZULTATE

Cazul B1Cazul B'

MECANISMUL PLASTIC DUPĂ ÎNDEPĂRTAREA STÂLPULUI

RĂSPUNSUL ÎN TIMP PENTRU SCENARIILE DE PIERDERE A 
STÂLPULUI
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CONCLUZII

Structura are capacitatea de a rezista colapsului progresiv chiar și cu pierderea unui stâlp după un 
cutremur– Blocul B.5 ➔ Sfârșitul procesului de proiectare–schema logică de proiectare pentru 
robustețe. 

Nivelul de deteriorare al elementelor (dat de nivelul de deformație plastică în articulațiile plastice) 
este redus.
Pentru a evalua comportarea structurii și nivelul de siguranță, pot fi utilizate și alte obiective de 
performanță (de exemplu, prevenirea prăbușirii).
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3. Acțiuni accidentale neidentificate

1. Introducere

2. Acțiuni 
accidentale 
identificate

3. Acțiuni
accidentale
neidentificate

Metoda căilor alternative de transfer al 
încărcărilor (ALP):

Metoda prescriptivă (Metoda legării)

Metoda analitică

Evaluarea simplificată a răspunsului dinamic 

Metoda numerică completă

50 Exemple de calcul



Acest exemplu arată aplicarea metodei legării pentru grinzi și îmbinările acestora (tiranți orizontali).

GRINZI SECUNDARE INTERNE DUBLU ARTICULATE (IPE550, toate 
pe direcția scurtă)

Deschiderea dintre tiranți (grinzii secundare) 𝑠 = 2,66 𝑚

Deschiderea tirantului (grinzii secundare) 𝐿 = 12 𝑚

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 × 𝑔𝑘 +𝛹 × 𝑞𝑘 × 𝑠 × 𝐿; 75𝑘𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 × 5 + 0.5 × 3 × 2.66 × 12; 75𝑘𝑁 = 166 𝑘𝑁

Forța de întindere de proiectare pentru tiranții interiori, Ti:

ACȚIUNI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE ACCIDENTALĂ

Încărcări permanente DL 
Încărcări utile LL 

COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE 
ACCIDENTALĂ 𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

ACȚIUNI ACCIDENTALE NEIDENTIFICATE
Metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor (ALP)

Metoda prescriptivă (metoda legării)
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GRINZI PRINCIPALE INTERNE DUBLU ARTICULATE (IPE550, TOATE PE 
DIRECȚIA LUNGĂ)

Distanța între tiranți (grinzi principale) 𝑠 = 12 𝑚

Deschiderea tirantului (grinzii principale) 𝐿 = 8 𝑚

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 𝑔𝑘 +𝛹.𝑞𝑘 𝑠. 𝐿; 75𝑘𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 5+ 0.5× 3 12× 8; 75𝑘𝑁 = 499.2 𝑘𝑁

Forța de întindere de proiectare pentru tiranții interiori, Ti

Rezistențele la forfecare a îmbinării și factorii de utilizare pentru
îmbinările tiranților interiori

Element
Forța de legătură 

(kN)
Rezistența la 
forfecare (kN)

Mod de cedare UF (-)

Grinzi secundare interne articulate 166 392 Grinda sec., presiune pe gaură 0.42

Grinzi principale interne articulate 499.2 392 Grinda sec., șuruburile solicitate la forfecare 1.27

Valoarea factorului de utilizare de 0.42 pentru îmbinările grinzilor secundare interne articulate arată ca 
proiectarea este adecvată.
Pentru îmbinările grinzilor principale interne articulate, UF-ul de 1,27 necesită reproiectare. În consecință, 
a fost adăugat un alt rând de șuruburi (3 rânduri în total). Aceasta a mărit capacitatea de forfecare la 588 
kN, ceea ce duce la o valoare a UF de 0.85 pentru îmbinare.

CONCLUZII: Proiectarea inițială a îmbinărilor la sarcini gravitaționale la SLU poate fi insuficientă pentru
cerințele forțelor de legare în cazul elementelor cu arii tributare aferente mari.
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Acest exemplu oferă informații despre proiectarea la acțiuni accidentale neidentificate cu ALP folosind 
metoda analitică.

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

XY

Isometric

ELEMENTE DE VERIFICAT
Grinda B1/B3 – IPE550
Grinda C2w/C3w – IPE600

IPOTEZE PENTRU NODURI
Soluția 2: noduri cu rezistență parțială

ACȚIUNI ACCIDENTALE NEIDENTIFICATE 
Metodele căilor alternative de transfer al încărcărilor (ALP)

Metoda analitică

COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE ACCIDENTALĂ

SCENARIU CONSIDERAT: pierderea stâlpului pentru locația B2, parter
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ACȚIUNI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE ACCIDENTALĂ

Încărcări permanente DL 
Încărcări utile LL 



Soluția 2 – metoda alternativă folosind noduri cu rezistență parțială
Nodurile cu rezistență parțială pot fi o alternativă la nodurile articulate pentru a crește robustețea structurii. 
Pentru a investiga acest lucru, nodurile grindă-stâlp cu șuruburi pe axa slabă a stâlpului (prinse pe inima
stâlpului) vor fi înlocuite cu noduri cu placă de capăt egală

A1/A2 B1/B3 C2w/C3w

Piesa sudată
dispusă pe stâlp
după axa slabă
pentru noduri cu 
placă de capăt
egală
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Metoda analitică simplificată cu noduri cu rezistență parțială ia în considerare
următoarele efecte:

Contribuția din mecanismul plastic al grinzilor;

Contribuția planșeului;

Contribuția din efectul de arc

Dacă suma contribuțiilor de mai sus nu este suficientă, se pot dezvolta deformații mai mari și efectele de
membrană în grinzi sunt activate în mod similar ca în cazul soluției cu noduri simple. Deoarece acest lucru
necesită o capacitate de rotire mai mare în noduri, proiectarea pentru robustețe va fi realizată în acest caz,
alternativ prin optimizarea celor trei contribuții menționate mai sus, astfel încât să nu apară efecte de
membrană

CONTRIBUȚIA PLANȘEULUI

Clasa t c Oțelul Asx
(inf. și sup.)

Asy
(inf. și sup.)

MRd
(sagging/ 
hogging)

Modul de 
cedare

C30/37 20 cm
20 

mm
B500S

3.93
cm²/m

3.93 
cm²/m

26.9 kNm
Curgerea
armăturii

Placa este proiectată pentru a îndeplini cerințele SLS / SLU. Armătura din oțel este dimensionată după
armarea constructivă minimă în funcție de to EN 1992-1 Chap. 9.
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CONTRIBUȚIA PLANȘEULUI

Sistemul static al plăcii de beton după pierderea stâlpului

Momentul încovoietor în planșeul de beton 
după pierderea stâlpului (MEd = -172.5 kNm)

Aplicarea combinației accidentală de încărcări
(1 x G + 0.5 x Q) de 6.5 kN/m² 

Contribuția plăcii de beton este exprimată prin 
intermediul forței concentrate verticale Pslab (din punctul
de deasupra stâlpului pierdut) necesară pentru 
dezvoltarea unui mecanism plastic.
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CONTRIBUȚIA PLANȘEULUI (2)

Model de mecanism din plastic non-circular

Model circular de mecanism plastic

principiul lucrului mecanic
virtual

mecanismul de plastic se 
dezvoltă la o forță de 313.6 kN 

mecanismul de plastic se 
dezvoltă la o forță de 330.4 kN 

Npl,slab= min(313.6 kN;330.4 kN)
= 313.6 kN
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CONTRIBUȚIA MECANISMULUI PLASTIC ÎN GRINZIILE METALICE

𝑁𝑝𝑙 =
2.𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,1

− + 2.𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,1
+

𝐿0,1
+
2.𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,2

− + 2.𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,2
+

𝐿0,2
Joint B1/B3 Joint C2/C3

Mpl,Rd,1
+

(pozitiv)

Mpl,Rd,1
-

(negativ)

Mpl,Rd,2
+

(pozitiv)

Mpl,Rd,2
-

(negativ)

306.1 kNm 224.7 kNm 416.6 kNm 305.6 kNm

Rezistențe la moment a nodurilor

Noduri cu rezistență parțială ➔ forța verticală asociată dezvoltării mecanismului plastic datorită formării de articulații
plastice în noduri pentru ambele direcții.

𝑁𝑝𝑙 = 269 kN
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CONTRIBUȚIA EFECTULUI DE ARC

𝑁 = 𝑁𝑠𝑙𝑎𝑏 +𝑁𝑝𝑙 +𝑁𝑎𝑟𝑐ℎ = 313.6 + 269.0 + 0.0 = 582.6 𝑘𝑁

Nod Pozitiv / negativ Modul de cedare
B1/B3 pozitiv (+) Inima stâlpului în compresiune
B1/B3 negativ (-) Inima stâlpului în compresiune
C2/C3 pozitiv (+) Inima stâlpului în compresiune
C2/C3 negativ (-) Inima stâlpului în compresiune

REZISTENȚA TOTALĂ ESTE ATUNCI:

Narch este forța verticală concentrată necesară pentru a depăși efectul de arc.

Efectele de arc sunt activate dacă modul de cedare a planșeului nu este dat de o componentă în compresiune (adică
un nod sau o grindă). În aceste condiții, poate fi mobilizat efectul de arc în grinzile părții direct afectate, imediat ce s-a 
format mecanismul plastic. 

Deoarece toate nodurile cedează în compresiune, nu poate fi activat niciun efect de arc, astfel încât Narch = 0 kN

Contribuția plăcii, mecanismul grinzii și efectul de arc pot fi cumulate, deoarece activarea lor necesită capacități
limitate de deformare
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VERIFICAREA STRUCTURII CU NODURI CU REZISTENȚĂ PARȚIALĂ

➔ odată cu apariția forțelor de membrană Nmembrane în grinzi, se vor înregistra deplasări verticale semnificative
în partea direct afectată. Astfel de forțe de membrană nu pot fi cumulate cu contribuțiile care provin din placă
și din efectele de arc, deoarece acestea dispar odată ce sunt atinse deformații mari.

𝑁 = 𝑁𝑠𝑙𝑎𝑏 +𝑁𝑝𝑙+𝑁𝑎𝑟𝑐ℎ = 313.6 + 269.0 + 0.0 = 582.6 𝑘𝑁 < 694.2 𝑘𝑁 (𝐹𝑜𝑟ț𝑎 î𝑛 𝑠𝑡â𝑙𝑝𝑢𝑙 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡)

REPROIECTAREA STRUCTURII CU NODURI CU REZISTENȚĂ PARȚIALĂ
În cadrul acestui exemplu de calcul, structura din oțel a fost păstrată neschimbată (structura proiectată cu
forțele interne obținute din modelul cu noduri articulate). Modelarea nodurilor semi-rigide ca articulații este o
ipoteză validă și sigură în cazul în care aceste articulații au destulă ductilitate și capacitate de rotire.

Există mai multe moduri de a îndeplini cerințele de robustețe, cum ar fi:

Reproiectarea plăcii pentru a crește contribuția mecanismul plăcii;
Consolidarea nodurilor pe una sau ambele direcții pentru a crește contribuția mecanismului grinzii;
Consolidarea componentelor solicitate la compresiune pentru a activa efectul de arc.

Contribuția Nmembrane necesită capacități semnificative de deformare la nivelul nodurilor cu 
rezistență parțială.

Modul de cedare al nodurilor este dat de inima stâlpului solicitată la compresiune sub efectul
momentului încovoietor (fragil) ➔ îmbinările trebuie reproiectate.
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REPROIECTAREA STRUCTURII CU NODURI CU REZISTENȚĂ PARȚIALĂ (2)

MODIFICĂRI PENTRU NODURILE C2/C3 AND B1/B3

Dispunerea de plăci de continuitate pe stâlp (aceeași
grosime ca și tălpile grinzii);

Dispunerea de plăci suplimentare pe inimă;

Redistribuirea poziției șuruburilor;

Sudurile de la talpă schimbate de la 6 la 7 mm

Șuruburile M24 crescute la M27 (doar pentru C2/C3 ).

Nodurile

B1/B3

Nodurile
C2/C3

Modificările din îmbinare permit creșterea rezistenței la 
moment încovoietor al nodului, deci și a rezistenței 
mecanismului de grindă.
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REPROIECTAREA STRUCTURII CU NODURI CU REZISTENȚĂ PARȚIALĂ (3)
. CONTRIBUȚIA PLĂCII

Deoarece nu s-au făcut modificări la placă, contribuția acestei componente
rămâne neschimbată (Nslab = 313.6 kN) Nodul B1/B3 Nodul C2/C3

Mpl ,Rd,1
+ (pozitiv) Mpl ,Rd,1

- (negativ) Mpl ,Rd,2
+ (pozitiv) Mpl ,Rd,2

- (negativ)
368.9 kNm 285.4 kNm 451.3 kNm 451.3 kNm

CWS CWS EPB EPB

CONTRIBUȚIA MECANISMULUI DE GRINDĂ
Npl este acum egal cu 334.7 kN

CONTRIBUȚIA EFECTULUI DE ARC
Se donsideră doar efectul de arc care provine de la 
cadrul scurt (IPE600 cu C2/C3 joints) 

Deplasarea verticală a grinzii Δbeam 36.9 mm

Deplasarea verticală datorită rotirii nodurilor Δjoints 63.3 mm

Deplasarea verticală totală datorită mecanismului de grindă Δpl 1369.4 kN

Suma forțelor de întindere în nod când se formează mecanismul Ft 1369.4 kN

Rigiditatea efectivă la compresiune a nodului keff,c 9.461 mm

Scurtarea elastică a nodului solicitat la compresiune δc,el 0.689 mm

Lungimea barei comprimate când se formează mecanismul plastic LD 8017.0 mm

Rezistența la compresiune a nodului Fc 1783 kN

Scurtarea plastică a nodului solicitat la compresiune în momentul 

cedării

δc,pl 0.897 mm

Înclinarea barei comprimate în momentul cedării θ 0.062 rad

Rezistența barei comprimate la flambaj Nb,Rd 231.7 kN

Narch = 51.0 kN

𝑵 = 𝑵𝒔𝒍𝒂𝒃 +𝑵𝒑𝒍+𝑵𝒂𝒓𝒄𝒉 = 𝟑𝟏𝟑. 𝟔 + 𝟑𝟑𝟒. 𝟕 + 𝟓𝟏. 𝟎 = 𝟔𝟗𝟗.𝟑 𝒌𝑵

Prin cumularea tuturor celor trei contribuții, rezistența totală este:

CONCLUZII
Rezistența este acum mai mare decât forța axială verticală de 694.2 kN, astfel încât structura reproiectată poată fi 
acum considerată robustă.
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ACȚIUNI PENTRU SITUAȚIA DE PROIECTARE 
ACCIDENTALĂ

Încărcări permanente DL 
Încărcări utile LL 
Nu se ia în considerare nicio acțiune accidentală specifică

COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI PENTRU SITUAȚIA DE 
PROIECTARE ACCIDENTALĂ 

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

IPOTEZĂ DE CALCUL
Metoda numerică simplificată adoptată pentru exemplul curent permite stabilirea cerinței maxime de 
ductilitate și verificarea raportului cerință/capacitate. Cu toate acestea, pentru determinarea răspunsului
structurii pentru un scenariu de pierdere a stâlpului a fost efectuată o analiză statică neliniară.
Stâlpul considerat a fi îndepărtat se află la parter - C1.

ACȚIUNI ACCIDENTALE NEIDENTIFICATE
Metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor (ALP)

Evaluarea simplificată a răspunsului dinamic 
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ANALIZA STRUCTURALĂ

Pentru aplicarea acestei metode a fost efectuată o 
analiză statică neliniară 3D folosind programul
SAP2000.
Încărcarea gravitațională a fost atribuită în funcție de 
combinația menționată anterior. Încărcarea
gravitațională a fost aplicată numai pe zona legată de 
stâlp – două cadre marginale pe direcția X și un cadru
pe direcția Y. 

Analiza a fost realizată în control de deplasare până la 
până la cedare. 
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Scenario C1

PD

Pseudo-static

au fost luate în considerare în analiză neliniaritățile geometrice și de material (articulațiile plastice)

REZULTATE
Curba forță-deplasare rezultată din analiza statică neliniară pentru scenariul C1 este PD
(albastră) în figura alăturată. Pe axa verticală, forța a fost normalizată cu ajutorul
multiplicatorului încărcarii gravitaționale λ (λ = 1 pentru o încărcare obținută din 1.0 DL + 
0.5 LL). 
După efectuarea echilibrului energetic (Izzuddin et al. 2008), curba pseudo-statică a fost
determinată și comparată cu PD.
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Acest exemplu oferă informații despre proiectarea la acțiuni accidentale neidentificate cu ALP și analiza dinamică neliniară.

Vizualizarea modelului
3D

ACȚIUNI ACCIDENTALE NEIDENTIFICATE
Metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor (ALP)

Metoda numerică completă

Scenarii de pierdere a 
stâlpilor

Efectele dinamice
cauzate de pierderea
stâlpului sunt luate în
considerare implicit 

prin intermediul duratei 
de eliminare.
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COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI PENTRU SITUAȚIA DE 
PROIECTARE ACCIDENTALĂ

Încărcări permanente DL 
Încărcări utile LL 
Nu se ia în considerare nicio acțiune accidentală specifică

COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI PENTRU SITUAȚIA DE 
PROIECTARE ACCIDENTALĂ

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

SCENARII DE PIERDERE A STÂLPILOR
Sunt luate în considerare 7 locații de eliminare a stâlpilor,
a se vedea figura alăturată, toate la parter.

ANALIZA STRUCTURALĂ
Model 3D folosind programul de analiză Extreme loading for structure 
- ELS



Forță-deplasare, experimental vs. numeric 
(CODEC)

Forță-deplasare, experimental vs. numeric
(Equaljoints)

CALIBRAREA MODELULUI NUMERIC
Două încercări experimentale au fost utilizate pentru calibrarea modelului numeric:

Proiectul CODEC :
Încercarea experimentală a unui sistem 3D metalic sub efectul eliminării stâlpului
Testul este relevant pentru răspunsul local al îmbinărilor și al comportamentului
global (tranziția de la răspunsul flexural la cel catenar, capacitatea finală)

Proiectul Equaljoints:
Încercare monotonă și ciclică a îmbinărilor precalificate seismic grindă-stâlp
Relevant pentru răspunsul îmbinărilor grindă-stâlp de dimensiuni mari ale unor
sisteme similare
De reținut că nodurile au fost încercate doar la moment încovoietor

Model 3D testat în CODEC (culori hartă 
eforturi unitare)

Configurația nodului încercat în Equaljoints
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ANALIZĂ

Pasul 1: Toate încărcările gravitaționale sunt atribuite
planșeelor utilizând o analiză statică neliniară

Pasul 2: Durata de eliminare a stâlpului este de 0,001 secunde

REZULTATE
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Eliminarea stâlpului C4 ➔ colaps
progresiv pe întreaga zonă afectată

Pentru cazurile C/D1, D1, D2, D3, D4, structura are 
capacitatea de a rezista colapsului progresiv
(Forma deformată este afișată pentru scenariul D2)

Rezultatele prezentate aici au fost obținute folosind nivelul de încărcări
gravitaționale:   𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 (λ = 1). 
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Diagrama momentului de încovoiere înaintea eliminătii stâlpului D2 [tf, m]

Diagrama forței axiale înainte și valori
maxime în timpul scenariului de 

eliminare a stâlpului D2 [tf]
Rezultatele prezentate aici au fost obținute folosind nivelul de încărcări
gravitaționale:   𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 (λ = 1). 
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Diagrama momentului de încovoiere după eliminarea stâlpului D2 [tf, m]
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Rezultatele au fost obținute folosind nivelul de încărcări gravitaționale :  

DL + 0.5 × LL (multiplicator al încărcărilor gravitaționale λ = 1)

Pentru evaluarea rezervei de rezistență împotriva colapsului progresiv în cazurile C/D1, D1, D2, D3, D4, au 
fost majorate încărcările gravitaționale cu ajutorul multiplicatorului de încărcare gravitațională λ. 

Analizele dinamice au fost repetate pentru fiecare factor λ.

Rezultatele sunt prezentate pentru scenariul D4

Pentru scenariul D4 colapsul progresiv este inițiat
pentru λ = 1.4 din cauza cedării nodurilor grindă-stâlp

pentru grinzile cu secțiune IPE600

Cedarea nodurilor grindă-stâlp declanșează colapsul 
progresiv (scenariul D4, λ = 1.4))
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REMARCI

În cazul eliminării stâlpului C4, unde toate grinzile adiacente sunt articulate, structura nu are capacitatea de a 
susține încărcările aplicate, astfel că se declanșează colapsul progresiv. ➔ Structura trebuie reproiectată;. 

Toate celelalte scenarii au ca rezultat un răspuns sigur al structurii (se dezvoltă deformații plastice, dar
colapsul progresiv este prevenit);

În cazul în care pe structură sunt prezente încărcări gravitaționale mai mari, se poate declanșa colapsul
progresiv, a se vedea cazul D4, λ = 1.4.

REPROIECTAREA se poate face folosind diferite strategii. Cea mai eficientă strategie se bazează pe activarea forțelor catenare.

Punctul slab este capacitatea îmbinării dintre grindă și stâlp➔ strategia de întărire: consolidarea îmbinării

Pentru a compara eficiența intervenției, se efectuează o
analiză statică neliniară pe structura cu îmbinările inițiale
și o analiză pe structura cu îmbinările rigidizate (EPS).
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Rigidizarea plăcii de capăt atât în partea de sus, 
cât și în partea de jos a capetelor grinzii. 

Curbe Pushdown 
pentru întreaga 
structură

Curbe Pushdown pentru un 
cadru cu un nivel

Placă de 
capăt 
rigidizată
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CONCLUZII 
Stâlpul eliminat face parte dintr-un cadru rezistent seismic :

Atunci când pierderea stâlpului afectează cadrul perimetral proiectat să reziste la acțiunea
seismică, avarierea este limitată la zona direct afectată, iar colapsul progresiv este împiedicat.

Structura are capacitatea de a face o punte peste stâlpul eliminat și de a redistribui încărcările
(căi alternative de transfer al încărcărilor disponibile). 

Stâlpul eliminat nu face parte dintr-un cadru rezistent seismic (de exemplu, structura internă
cu grinzile articulate):

Atunci când pierderea stâlpului afectează cadrele interioare, la care grinzile sunt articulate (B4 
și C4), avaria se propagă iar colapsul progresiv se dezvoltă pe întreaga zonă afectată.

Îmbinările articulate nu pot rezista solicitărilor mari din forță axială rezultate în urma pierderii
stâlpului. 

Pentru a limita avariile și pentru a preveni colapsul progresiv, alternativele la consolidarea
îmbinării articulate (care pot fi însă dificil de realizat) sunt:

utilizarea îmbinărilor rezistente la moment în loc de îmbinări articulate (reproiectare);

utilizarea acțiunii compuse a grinzii cu placa de beton;

stâlpii proiectați ca elemente cheie;

hazardul care conduce la pierderea stâlpului redus sau eliminat
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Acest exemplu oferă informații despre proiectarea la acțiuni accidentale neidentificate cu ALP și analiza dinamică neliniară.

Vizualizarea modelului 3D

ACȚIUNI ACCIDENTALE NEIDENTIFICATE
Metodele căilor alternative de transfer al încărcărilor (ALP)

Metoda numerică completă

Scenarii de pierdere a 
stâlpilor

COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI PENTRU SITUAȚIA DE 
PROIECTARE ACCIDENTALĂ

Încărcări permanente DL 
Încărcări utile LL 
Nu se ia în considerare nicio acțiune accidentală specifică

COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI PENTRU SITUAȚIA DE 
PROIECTARE ACCIDENTALĂ

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

Efectele dinamice
cauzate de pierderea
stâlpului sunt luate în
considerare implicit 

prin intermediul duratei 
de eliminare.

SCENARII DE PIERDERE A STÂLPILOR
Sunt luate în considerare 7 locații de eliminare a stâlpilor,
a se vedea figura
Toate locațiile sunt la parter

ANALIZA STRUCTURALĂ
Model 3D elaborat în programul de analiză Extreme loading for 
structure - ELS
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CALIBRAREA MODELULUI NUMERIC
Modelul a fost calibrat folosind rezultatele experimentale obținute în proiectul CODEC.
Încercarea experimentală a unui sistem 3D cu stâlpi metalici și grinzi compuse din oțel-beton sub efectul 
eliminării stâlpului.
Testul este relevant pentru răspunsul local al îmbinărilor și al comportamentului global (tranziția de la 
răspunsul flexural la cel catenar, capacitatea finală) după eliminarea stâlpului.

Model 3D testat în CODEC – mod de 
cedare

Specimenul experimental înainte și după turnarea
betonului

Detalii îmbinareModel de placă
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ANALIZĂ

Pasul 1: Sarcinile gravitaționale sunt aplicate pe plansee prin o analiză statică
Pasul 2: Durata eliminării stâlpului este 0.001 secunde – analiză dinamică neliniară

REZULTATE
Rezultatele sunt comparate cu cele obținute pentru structura SS/S 

Rezultatele analizei dinamice neliniare arată că structura CS/S are capacitatea de a rezista colapsului 
progresiv pentru toate scenariile, inclusiv scenariul C4 (critic pentru structura SS/S)

Forța verticală vs deplasarea verticală, CS/S vs SS/S Forma deformată a structurii
Vedere a unui nivel curent cu deformațiile 

plăcii de beton (partea inferioară); CONCLUZII
Interacțiunea dintre cadrul din oțel și placa de beton oferă o capacitate suplimentară de a rezista colapsului progresiv.

Interacțiunea betonului cu oțelul este benefică în special pentru cadrele la care grinzile sunt articulate.
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ACȚIUNI ACCIDENTALE IDENTIFICATE

Impact Explozie externă Explozie internă Foc localizat Cutremur

Structură

Metoda 
statică 

echivalentă

Metoda 
dinamică 

simplificată

Metoda 
dinamică 
completă

Metoda 
echivalentă 

SDOF

Metoda 
dinamică 
completă

Metoda 
statică 

echivalentă

Metoda 
dinamică 
(metoda de 

evaluare prin 
echivalentul 

TNT)

Modele de 
foc localizat

Metoda 
prescriptivă

Analiză 
numerică 
avansată 

(multi-
hazard)

SS/NS

CS/NS

SS/S

CS/S

Tipuri de metode pentru acțiunile accidentale identificate și aplicarea acestora

Strategii recomandate pentru clasa de consecințe 2b (cerințele minime)

Strategii suplimentare
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ACȚIUNI ACCIDENTALE NEIDENTIFICATE

Tipuri de metode pentru acțiunile accidentale neidentificate și aplicarea acestora

Metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor (ALP)
Metoda 

elementelor cheie
Metoda 

segmentării

Structură

Metoda 
prescriptivă 

(Metoda legării)

Metoda analitică Evaluarea 
simplificată a 

răspunsului dinamic

Metoda numerică 
completă

Metoda normativă Limite cu segmente 
slabe / 

Limite cu segmente 
puternice

SS/NS

CS/NS

SS/S

CS/S
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Strategii recomandate pentru clasa de consecințe 2b (cerințele minime)

Strategii suplimentare
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