
ANALIZA CU ELEMENTE FINITE ŞI OPTIMIZAREA GEOMETRICĂ A UNEI STRUCTURI METALICE 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2015 ● aprilie-iunie 35

ANALIZA CU ELEMENTE FINITE  
ŞI OPTIMIZAREA GEOMETRICĂ  

A UNEI STRUCTURI METALICE FORMATE DIN 
GRINZI CU ZĂBRELE DE TIP TRAPEZOIDAL 

Conf. dr. ing. Camelia CERBU1, Ing. Paul UNGUREANU2 

1Universitatea „Transilvania” din Braşov, 2SC Autoliv Romania SRL 

REZUMAT. Obiectivul principal al acestui articol este proiectarea unei structuri din oţel având rolul de acoperiș 
pentru hală, formată din șase grinzi cu zăbrele de tip trapezoidal. Mai întâi, se stabilesc forma și dimensiunile 
grinzii cu zăbrele de tip trapezoidal. Barele grinzii trapezoidale au fost dimensionate după ce în prealabil s-a făcut 
un calcul de pre-încărcare ţinând cont atât de forţele permanente (greutatea grinzii, greutatea tablei din oţel) cât 
și de forţele temporare (de exemplu, greutatea zăpezii). Structura de oţel proiectată este analizată utilizând 
elemente finite de tip truss (bară dublu articulată). Această lucrare prezintă rezultatele analizei cu elemente finite 
sub forma distribuţiilor de deformaţii și tensiuni. Rezultatele FEA sunt comparate cu cele obţinute din calculul de 
rezistenţă. Pentru a optimiza geometria structurii de oţel, s-a analizat influenţa pantei acoperișului (unghiul α din 
geometria grinzii cu zăbrele de tip trapezoidal) asupra distribuţiei tensiunilor, deformaţiilor și asupra deplasării 
maxime. 

Cuvinte cheie: grinzi cu zabrele de tip trapezoidal, rezistenta, dimensionare, elemente finite dublu articulate. 

ABSTRACT: The main objective of this paper is the design of a steel structure having the role of hall roof, 
consisting of six trapezoidal trusses. Firstly, the shape and the main dimensions of the trapezoidal truss were 
established. The bars of the trapeizodal truss were dimensioned after previously it was made a pre-load 
calculation taking into account both the permanent forces (truss weight, weight of the steel sheet) and temporary 
forces (eg. snow weight). The designed steel structure is analysed by using truss finite elements. This work 
presents the results of the finite element analysis in the form of strains and stress plots. The FEA results are 
compared with the ones obtained from strength calculus. In order to optimize the geometry of the steel structure, 
it was analysed the influence of roof slope (angle α in the geometry of the trapezoidal truss) on the distribution of 
the stresses, strains and maximum displacement. 

Keywords: trapezoidal trusses, strength, dimensioning, truss finite elements. 

1. INTRODUCERE 

Există numeroase aplicații ale grinzilor cu zăbrele 
ca elemente utilizate în construcții de hale metalice, 
structuri de acoperiș, grinzi 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 trapezoidal. 

Grinzile cu zăbrele sunt formate din bare drepte 
asamblate în nodurile structurii cu articulații, nituri, 
buloane sau suduri. Sarcinile exterioare sunt de tipul 
forțelor concentrate aplicate în noduri. 

Grinzile cu zăbrele de tip trapezoidal sunt utili-
zate de obicei la acoperișuri datorită unghiului de 

înclinare din construcția acesteia (panta) de 6 10-   
[2, 4, 5] necesară scurgerii apei pluviale. Aceste 
tipuri de structuri spațiale sunt fomate din sub-struc-
turi plane numite ferme plane care se modelează cu 
elemente finite plane dublu articulate. 

 

a. 

 

b. 

Fig. 1. Aplicații ale grinzilor cu zăbrele de tip trapezoidal. 
 

În această lucrare se prezintă câteva aspecte 
privind proiectarea și analiza cu metoda elementelor 
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finite a unei structuri metalice formată din șase 
grinzi cu zăbrele de tip trapezoidal. Structura din 
oțel are rol de acoperiș pentru o hală cu deschiderea 
de 15 m și lungimea de 30 m. 

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 trapezoidal 
[2, 4, 5], s-au stabilit următoarele valori pentru 
dimensiunile (fig. 2) grinzii cu zăbrele: 15 mL = – 
deschiderea grinzii cu zăbrele; 6000 mmd =  – 
distanta între grinzile cu zăbrele; ( )1 15 1 17h L= ¸

= 1000 882= ¸    900mmh = ; 8=   – panta 
acoperișului; 1955 mmH =  din calcule, se recoman-
dă ( )1 5 1 9 3000 1666H L= ¸ = ¸ ; 1500 mma = , 

se recomandă ( )0,6 0,8a H= ¸ =  1173 1564¸ ). 
 

 
 

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

 
Fig. 3. Schema de încărcare reală. 

2.2. Calculul forţelor axiale 

Mai întâi se estimează forța distribuită care 
solicită grinda cu zăbrele în conformitate cu 
metodologiile de calcul [2]: 

 
( ) 3

3 2

0,1 0,11 0,16 0,06 2 10

2,43 10 N mm ,

tot tablă grindă pană

contrav zapadă

g g g g

g g
-

-

= + + +
+ + =

= + + + + =

= ⋅

 (1) 

în care se admite că încărcarea cu zăpada este distri-
buită dupa aceeași lege ca și încărcarea permanentă 
în ipoteza că panta acoperișului este mică ( 8 )=  . 

În relația de mai sus s-au utilizat următoarele 
notații: tablăg  – greutatea proprie a tablei pentru 
acoperiș de tip TR 106 cu grosimea 0,75 mm 

2( 10 kg m ) = ; grindăg  – greutatea specifică esti-

mată 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 trapezoidală, 
toate forțele concentrate din nodurile curente, ex-
ceptând nodurile marginale, sunt egale între ele [2]: 

 
32,43 10 1500 6000

21870  N,
i totF g a d -= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
=

 (2) 

unde 3, 5, 7, 9, 11i=  reprezintă numărul nodului. 

În nodurile marginale forțele concentrate sunt: 

 
32,43 10 750 6000

2
10935 N.

i tot
a

F g d -= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =

=
 (3) 

Pentru calculul forțelor axiale din bare (tabelul 1) 
s-a utilizat metoda izolării nodurilor. 

 
Tabelul 1. Forțele axiale din barele grinzii cu zăbrele 

Bare inferioare N02 = 0 

N24 = 199360,98 N 

N46 = 226723,45 N 

Bare superioare N13 = –134085,4 N 

N35 = –134085,4 N 

N57 = –228047,43 N 

N79 = –228047,43 N 

N9,11 = –212635,78 N 

Montanți N01 = –109350 N 

N23 = –21870 N 

N47 = –21870 N 

N6,11 = 37286,79 N 

Bare diagonale N12 = 154886,68 N 

N25 = –88257,07 N 

N45 = 35000,4 N 

N49 = –1444,63 N 

N69 = –24703,06 N 

2.3. Calculul de dimensionare a 
barelor grinzii 

S-au dimensionat barelor care formează grinda cu 
zăbrele de tip trapezoidal prin calcule de rezistență 
la solicitări axiale (tracțiune și compresiune). În 
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cazul barelor solicitate la compresiune s-a făcut 
calcul de flambaj în cazul barelor zvelte pentru care 
coeficientul de zveltețe 1 > . 

 

 

a. 

 

b. 

Fig. 4. Modele geometrice de grindă cu zăbrele  
de tip trapezoidal. 

 

În urma calculelor de dimensionare ale barelor,  
s-au stabilit două modele constructive pentru grinda 
cu zăbrele de tip trapezoidal: Model 1 (fig. 4,a); 
Model 2 (fig. 4,b). 

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 com-
presiune 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 și forțe tăietoare 
sau momente de încovoiere pe lângă eforturi axiale 
dacă legătura dintre barele grinzii cu zăbrele se reali-
zează 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 
repetarea de șase ori a unei grinzi cu zăbrele. Astfel, 
modelul tridimensional se poate reduce prin modelarea 
unei singure grinzi cu zăbrele cu elemente finite de 
tip bară plană dublu articulată (Truss 2D). 

3. REZULTATE 

3.2. Tensiuni și deformaţii. Deplasări 

Pentru ambele modele constructive prezentate în 
secțiunea 2.3, se prezintă rezultatele referitoare la 
tensiuni și deplasări ca urmare a analizei cu elemente 
finite de tip bară dublu articulată. 

În figurile 5 și 6 se prezintă distribuția tensiunilor 
în grinda cu zăbrele de tip Model 1 cu elemente 
finite de tip Truss 2D și respectiv Truss 3D. În aceeași 
manieră, în figurile 7 și 8 se prezintă rezultatele în 
tensiuni pentru Model 2. 

 

 
 

Fig. 5. Distribuția tensiunilor în grinda cu zăbrele de tip Model 1 
cu elemente finite de tip Truss 2D. 

 

 
 

Fig. 6. Distribuția tensiunilor în cazul Modelului 1  
cu elemente finite de tip Truss 3D. 

 

 
 

Fig. 7. Distribuția tensiunilor în grinda cu zăbrele de tip Model 2 
cu elemente finite de tip Truss 2D. 

 

 
 

Fig. 8. Distribuția tensiunilor în cazul Modelului 2  
cu elemente finite de tip Truss 3D. 

 

Distribuția deplasărilor se prezintă doar pentru 
modelările cu elemente finite de tip bară plană dublu 
articulată (Truss 2D) în figurile 9 și 10, pentru 
Model 1 și, respectiv, Model 2. 
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Fig. 9. Distribuția deplasărilor în cazul Modelului 1  
cu elemente finite de tip Truss 2D. 

 

 
 

Fig. 10. Distribuția deplasărilor în cazul Modelului 2  
cu elemente finite de tip Truss 2D. 

3.2. Efectul unghiului α asupra 
tensiunilor și deplasărilor 

Figura 11 prezintă efectul variației unghiului 

6 ,10=    (panta acoperișului) asupra valorii maxi-
me a tensiunii în cazul celor două modele constructive 
care au fost analizate. 

 

 
 

Fig. 11. Efectul unghiului α asupra variației valorii maxime  
a tensiunii echivalente Von Mises. 

 

 
 

Fig. 12. Efectul unghiului α asupra variației valorii maxime a 
deplasării v  a structurii. 

În aceeași manieră, figura 12 prezintă efectul 

variației unghiului 6 ,10=    asupra valorii maxi-

me a deplasării maxime maxv . 
Se remarcă faptul că creșterea unghiului   (panta 

acoperișului) de la 6  la 10  conduce la reducerea 
atât a valorii maxime a tensiunii (fig. 11) precum și a 
deplasării maxime la mijlocul grinzii (fig. 12). 

În figurile 11 și 12, s-au aproximat prin funcții poli-
nomiale de gradul 2, rezultatele obținute din analiza cu 
elemente finite referitoare la variația tensiunii maxime 
și a deplasării maxime în funcție de unghiul . 

4. CONCLUZII 

Analiza stărilor de tensiuni care se dezvoltă în 
structura mecanică din oțel formată din grinzi cu 
zăbrele de tip trapezoidal, arată că tensiunea maximă 
este de 138,9 MPa care este mai mică decât 
tensiunea admisibilă de 160 MPa corespunzătoare 
oțelului din care este fabricată structura. 

Analizând figurile 5 și 7 se observă că pentru 

8=  , tensiunile maxime corespunzătoare Modelu-
lui 1 (132.4 MPa) sunt mai mici cu 4,61% decât cele 
corespunzătoare Modelului 2. De asemenea, depla-
sările maxime în cazul Modelului 1 sunt mai mici cu 
1.23% decât cele din cazul Modelului 2 (fig. 9 și 10). 

În cazul Modelului 1, creșterea unghiului   de la 
8o la 9o (panta acoperișului) coduce la scăderea cu 
2,34% a tensiunii maxime (fig. 11) și cu 7,85% a 
deplasării maxime (fig. 12). Din contră, micșorarea 
de la 8o

  la 7o
 a pantei acoperișului conduce la 

creșterea cu 3,22% a tensiunii maxime și cu 15,13% 
a deplasării maxime. 

În cazul Modelului 2, creșterea unghiului   
(panta acoperișului) de la 8o

 la 9o
 conduce la 

scăderea cu 4,24% a tensiunii maxime și cu 8,93% a 
deplasării maxime. Micșorarea de la 8o la 7o a pantei 
acoperișului conduce la creșterea cu 6,48% a 
tensiunii maxime și cu 10,59% a deplasării maxime 
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