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REZUMAT. Lucrarea prezintă calculul de rezistenţă și modelarea cu elemente finite a unei structuri din oţel 
formată din șase grinzi cu zăbrele de tip dreptunghiular. Mai întâi, dimensiunile de gabarit și geometria grinzii cu 
zăbrele s-au stabilit utilizând breviare de calcul. S-a făcut un pre-calcul al încărcării totale cauzate atât de 
acţiunea sarcinilor permanente (greutatea tablei acoperișului, a grinzilor, a contravantuirilor) cât și de acţiunea 
sarcinilor temporare. Dimensionarea barelor structurii s-a facut utilizând condiţii de rezistenţă la tracţiune, 
compresiune și calcul la flambaj. Structura metalică proiectată se analizează cu elemente finite, iar rezultatele 
obţinute se compară cu cele din calcule în ceea ce privește tensiunile și deformaţiile. 

Cuvinte cheie: grinzi cu zabrele de tip dreptunghiular, rezistenţă, dimensionare, analiză cu elemente finite. 

ABSTRACT. This paper presents the strength calculation and finite element modeling of steel structures 
composed of six rectangular trusses. First, overall dimensions and geometry of the truss was established by 
using the calculation summaries. It was made a pre-calculation of the total load caused both the action of the 
permanent loads (the weight of the roof sheet metal, of the trusses, the wind bracings) and the action of the 
temporary loads. Dimensioning of the bars of the structure was done by using conditions of tensile, compressive 
and buckling calculation. Steel structure designed is analysed by using finite elements and the results are 
compared with the calculations in terms of tensions and deformations. 

Keywords: rectangular trusses, strength, dimensioning, finite element analysis. 

1. INTRODUCERE 

Articolul are ca obiectiv prezentarea calculelor de 
rezistență și a rezultatelor analizei cu elemente finite 
în cazul unei structuri din oțel formată din grinzi cu 
zăbrele de tip dreptunghiular care reprezintă structura 
de acoperiș a unei de hale. 

Deoarece grinzile cu zăbrele pot forma elemente 
de construcții rigide, economice, relative simplu de 

executat, acestea sunt larg răspândite în domeniul 
construcțiilor executate din oțel. Acestea se utilizează 
la realizarea celor mai variate tipuri de construcții: la 
hale industriale sub formă de ferme pentru susținerea 
acoperișului, contravântuiri, grinzi orizontale de 
frânare și grinzi verticale secundare la căile de rulare, 
poduri rulante, poduri de cale ferată şi rutiere etc. 

În figura 1 se prezintă două aplicații practice ale 
grinzilor cu zăbrele de tip dreptunghiular. 

 

        

a.                                                                                        b. 

Fig. 1. Aplicații ale grinzilor cu zăbrele de tip dreptunghiular. 
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Grinzile cu zăbrele de tip dreptunghiular sunt 
alcătuite din două tipuri de bare: barele de contur 
care mărginesc structura numite tălpi (inferioară / 
superioară) și barele interioare care leagă tălpile între 
ele și se numesc zăbrele (montanţi – cele verticale, 
normale la axa grinzii, bare diagonale – cele înclinate). 
Punctele de intersecţie ale barelor se numesc noduri. 

În această lucrare se prezintă câteva aspecte 
privind proiectarea și analiza cu metoda elementelor 
finite a unei structuri metalice formată din șase 
grinzi cu zăbrele de tip dreptunghiular. Structura din 
oțel are rol de acoperiș pentru o hală cu deschiderea 
de 10 m și lungimea de 30 m. 

Mai întâi s-a proiectat forma grinzii cu zăbrele și 
s-au stabilit dimensiunile de gabarit ale acesteia. 

Apoi, s-au dimensionat barele structurii după ce 
în prealabil, s-a facut un pre-calcul al încărcării 
ținând cont de forțele permanente (greutatea structu-
rii, greutatea tablei) și forțele temporare (de exemplu 
greutatea zăpezii). 

Apoi, structura proiectată a fost modelată cu 
elemente finite de tip bare dublu articulate de tip 
Truss 2D și Truss 3D. Rezultatele analizei cu ele-
mente finite au fost prezentate sub forma distribuției 
tensiunilor, deformațiilor și deplasărilor. 

2. METODA DE LUCRU 

2.1. Grinda cu zăbrele. Dimensiuni. 
Schema de încărcare 

În conformitate cu metodologiile de proiectare 
specifice pentru grinzi cu zăbrele de tip dreptunghiu-
lar se stabilesc următoarele dimensiuni (fig. 2): 
deschiderea grinzii cu zăbrele: L = 10000 mm; 
distanța între grinzile cu zăbrele: d = 600mm; 
înălțimea grinzii cu zăbrele h = (1/6÷1/10)·L = = 

1666÷1000 mm; h = 1500 mm; distanța dintre 
montanți: a = (0,6÷0,8)·h = 1000 mm; unghiurile 
barelor diagonale: α = 34o; β = 56o; lungimea 
diagonalelor: l23 = 1802,77 mm. 

 

 
 

Fig. 2. Dimensiunile și forțele aplicate grinzii cu zăbrele. 

 
 

Fig. 3. Schema de încărcare 

2.2. Calculul forţelor axiale 

Greutatea specifică proprie a panelor se stabilește 
în acord cu recomandările din literatura de speciali-
tate [2], pentru d = 6000 mm, δ = a = 1000 mm,  
g = 2,1178·10–3 N/mm2: 

 3 20,18 10 N/mm ;panăg -⋅=  (1) 

Greutatea specifică a contravântuirilor [2]: 

 3 20,06 10 N/mm ;contravg -= ⋅  (2) 

Se estimează forța distribuită totală (Fig. 3) care 
solicită grinda cu zăbrele în conformitate cu 
metodologiile de calcul [2]: 

-3 22,4078·10   N/mm ,
tot tabla grinda pana contrav

zapada

g g g g g

g

= + + + +

+ =
 (3) 

în care se admite că încărcarea cu zăpada este 
distribuită dupa aceeași lege ca și încărcarea 
permanentă. 

În relația (3) s-au utilizat următoarele notații: 

tablăg – greutatea proprie a tablei 2( 11 kg m ) = ; 

grindăg  – greutatea specifică estimată a grinzii; panăg  – 

greutatea specifică estimată a panelor pe care se 
fixează tabla; contravg  – greutatea specifică a 
contravântuirilor stabilită în conformitate cu geometria 
și dimensiunile structurii [2]; zapadăg  – greutatea 

specifică estimată a zăpezii pentru zona Brașovului 
conform STAS SR EN 1991 1-3 /2005. 

În cazul grinzii cu zăbrele de tip dreptunghiular, 
toate forțele concentrate din nodurile curente, ex-
ceptând nodurile marginale, sunt egale între ele [2]: 

 
-3 = 2,4078·10 1000·6000 =

14446,8 N,
i totF g a d= ⋅ ⋅

=
 (4) 

unde 1,  2,  11,  12i=  reprezintă numărul nodului. 

 
32,4078·10 ·500·6000=

2
7223,4 N

i tot
a

F g d -= ⋅ ⋅ =

=
 (5) 
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Tabelul 1. Forțele axiale din barele grinzii cu zăbrele 
 

Tălpi inferioare Tălpi superioare Bare diagonale Montanți 

	 	0; 	 	 43850,20 N; 78416,95 N 	 	 72234	N; 

	 	43850,20	N; 	 	 7955,90 N; 60990,95 N; 	 	 65010,5 N; 

	 	77955,70	N; 	 	 102316,9 N; 43564,59 N; 	 	 50563,49 N; 

	 	102316,70	N; N 	 	 116933,41 N; 26138,59 N; 	 	 36116,68 N; 

N 	 	116933,21	 ; 	 	 121805,4 N; 8712,59 N; 	 	 21669,8 N; 

	 	 72234 N; 
 

Datorită simetriei geometrice și de încărcare a 
structurii de grinzii cu zăbrele, reacțiunile sunt egale 
ca valoare cu jumătate din suma încărcărilor: 

  1 1
14446,8

       72234 N.
2 2

iF
Y Y'= = = =å

 (6) 

 

 
 

Fig. 4. Distribuția forțelor concentrate și a reacțiunilor. 
 

Pentru calculul forțelor axiale (tabelul 1 cu fig. 4) 
din barele grinzii cu zăbrele de tip dreptunghiulare  
s-a utilizat bine-cunoscuta metodă a izolării nodurilor 
din mecanica statică. 

2.3. Calculul de dimensionare al 
barelor  grinzii 

Barele care formează grinda cu zăbrele de tip 
dreptunghiular s-au dimensionat utilizând condiții de 
rezistență la solicitări axiale (tracțiune și compresi-
une). În cazul barelor solicitate la compresiune s-a 
făcut și calcul de flambaj în cazul barelor zvelte 
pentru care coeficientul de zveltețe 1 > . 

 

 
 

Fig. 5. Modele geometrice de grindă cu zăbrele de tip 
dreptunghiular. 

În urma calculelor de dimensionare ale barelor, s-
a stabilit modelul geometric (constructiv) pentru 
grinda cu zăbrele de tip dreptunghiular (fig. 5.). 

2.4. Modelarea cu elemente finite  
de tip bară dublu articulată 

Elementele structurale de tipul grinzilor cu zăbrele 
sunt formate din bare solicitate la tracțiune sau 
compresiune în cazul în care sarcinile exterioare sunt 
de tip forțe concentrate aplicate în noduri. Acestea se 
modelează cu elemente finite de tip bară dublu 
articulată solicitate doar axial. 

În realitate, în legături se dezvoltă atât forțe 
tăietoare cât și momente de încovoiere pe lângă 
eforturile axiale dacă legătura dintre barele grinzii cu 
zăbrele se realizează prin asamblare cu nituri, buloane. 
Ca urmare a faptului că valorile absolute ale forțelor 
axiale sunt mult mai mari decât forțele tăietoare și 
momentele de încovoiere, acestea din urmă se pot 
neglija [1, 3]. Astfel, se modelează legătura ca 
articulație și se simplifică modelul prin utilizarea 
elementelor finite de tip bară spațială dublu articulată 
(Truss 3D) care au trei grade de libertate pe fiecare 
nod – deplasările după trei direcții perpendiculare. 

Structura spațială analizată este formată prin repe-
tarea de șase ori a unei grinzi cu zăbrele. Astfel, 
modelul tridimensional se poate reduce prin modelarea 
unei singure grinzi (Fig. 5) cu zăbrele cu elemente 
finite de tip bară plană dublu articulată (Truss 2D). 

3. REZULTATE 

3.1. Tensiuni și deformaţii. Deplasări 

Tensiuni și deformații. Deplasări. Pentru modelul 
constructiv prezentat în secțiunea 2.3, se prezintă 
rezultatele referitoare la: 

− tensiuni atât pentru modelul cu elemente finite 
de tip Truss 2D (fig. 6 și fig. 8) cât și pentru cel cu 
elemente finite de tip Truss 3D (fig. 7 și fig. 9); 

− deplasările totale U atât pentru modelul cu 
elemente finite de tip Truss 2D (fig. 10) cât și pentru 
cel cu elemente finite de tip Truss 3D (fig. 11); 
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− deplasările U1 pe direcţia axei Ox pentru 
modelul cu elemente finite de tip Truss 2D (fig. 12); 

− deplasările U2 pe direcţia axei Oy pentru 
modelul cu elemente finite de tip Truss 3D. 

 

 
 

Fig. 6. Tensiunile echivalente Von Mises  
pentru modelul cu elemente finite de tip Truss 2D. 

 

 
 

Fig. 7. Tensiunile Von Mises  
pentru modelul cu elemente finite de tip Truss 3D. 

 

 
 

Fig. 8. Tensiunile S11 pentru modelul  
cu elemente finite de tip Truss 2D. 

 

 
 

Fig. 9. Tensiunile S11 pentru modelul  
cu elemente finite de tip Truss 3D. 

 

 
 

Fig. 10. Deplasările totale U pentru modelul  
cu elemente finite de tip Truss 2D. 

 
 

Fig. 11. Deplasările totale U pentru modelul  
cu elemente finite de tip Truss 3D. 

 

 
 

Fig. 12. Deplasările U1 pe direcţia axei Ox  
pentru modelul cu elemente finite de tip Truss2D. 

 

 
 

Fig. 13. Deplasările U2 pe direcţia axei Oy  
pentru modelul cu elemente finite de tip Truss3D. 

4. CONCLUZII 

În urma analizei cu elemente finite, se poate 
observa că rezultatele obținute prin simularea nume-
rică corespund cu cele rezultate din calculele de 
rezistență iar tensiunea maximă nu depașește tensiunea 
admisibilă de 150 MPa. 

De asemenea, se poate remarca că valoarea 
maximă a deplasărilor U2 pe direcţia verticală a axei 
Oy este de 11,64 mm înregistrată la mijlocul fiecărei 
grinzi cu zăbrele care formează structura. 
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