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REZUMAT.  În lucrare se prezintă câteva tipuri de şarpante utilizate la construcţiile din lemn, precum şi analiza 
statică a grinzilor folosind software-ul AXIS VM. Panta unui acoperiş trebuie să fie cu atât mai mare, cu cât 
materialul din care se execută este mai puţin impermeabil. 

Cuvinte cheie: răşinoase, foioase, căprior, şarpantă construcţii din lemn. 

ABSTRACT. The paper presents several type of wood framing used in construction and static analysis of beam 
using AXIS VM software. The slope of the roof shall be the grater, the more material that made is less waterproof. 

Keywords: softwoods, hardwood, rafter, framing, wood construction. 

1. LEMNUL UTILIZAT ÎN CONSTRUCŢII 

Lemnul este un anasamblu de celule moarte orga-
nizate în masa lemnoasǎ din interiorul arborelui. 
Celula, elementul principal al subtanţei lemnoase, 
trebuie sǎ rǎspundǎ la multiple funcţii şi deci este de 
mai multe tipuri. 

Principalele funcţii şi principalele celule asociate 
acestora, pentru cele mai importante specii lemnoase 
sunt: funcţia de rezistenţǎ, funcţia de nutriţie, funcţia 
de comunicare cu celulele adiacente ortogonale, 
funcţia de protecţie. 

Funcţia de rezistenţǎ este utilǎ pentru a susţine 
dezvoltarea arborelui necesarǎ unei suprafeţe cât mai 
mari de captare a razelor solare. 

Funcţia de nutriţie, prevede transformǎrile 
chimice ale substanţelor şi stocarea rezervelor în caz 
de oprire a aporturilor energetic din diferite motive. 

Funcţia de comunicare cu celulele adiacente orto-
gonale, este importantǎ deoarece permite crearea 
unui sistem de reţea tridimensionalǎ, cu zone de în-
crucişare între celulele longitudinale şi transversale. 

Funcţia de protecţie, se întâlneşte în mod expres 
în zona exterioarǎ a arborelui, prin celulele locali-
zate în coaja acestuia. 

Din punct de vedere al organizǎrii celulelor lemnoa-
se, în secţiune transversal a masei lemnoase, se pot 
întâlni douǎ clase de specii: rǎşinoase şi foioase. 

În România se utilizeazǎ pentru construcţiile din 
lemn, din categoria rǎşinoaselor: molidul şi bradul, 
iar din categoria foioaselor: stejarul şi fagul. Ca-
racteristicile mecanice ale molidului şi bradului sunt 
aproape identice. Deosebirea dintre cele douǎ specii, 
constǎ în faptul cǎ bradul nu prezintǎ canale rezinifere, 
şi deci nici pungi de rǎşinǎ. Stejarul este superior 
bradului şi molidului, în privinţa rezistenţei sale la 
atacul ciupercilor şi insectelor. Stejarul este mai 

adecvat construcţiilor supuse la intemperii. Fagul are 
o durabilitate natural scǎzutǎ, şi îl face mai puţin 
utilizat în construcţii. 

Una din proprietǎţile lemnului utilizat în construcţii 
este umiditatea. Atunci când umiditatea lemnului este 
cuprinsǎ între 0 și 25%, apa se gǎseşte în totalitate în 
pereţii celulelor şi se numeşte apǎ legatǎ. Când 
umiditatea variazǎ între 25% și 30% (în funcţie de 
specia lemnoasǎ), celulele devin saturate cu apǎ, iar 
umiditatea lemnului este denumitǎ umiditate de 
saturaţie a fibrei. Peste punctul de saturaţie a fibrei, apa 
se gǎseşte în cavitǎţile celulei şi se numeşte apǎ liberǎ. 

Comportarea sortimentelor din lemn dupǎ prelu-
crare se aflǎ într-o corelaţie strânsǎ cu fluctuaţiile 
umiditǎţii lemnului. 

Uscarea este de obicei necesarǎ pentru a se 
reduce umiditatea lemnului între  limitele specificate 
ale mediului în care acesta va fi situat. 

2. ŞARPANTE UTILIZATE  
LA CONSTRUCŢIILE DIN LEMN 

Acoperişurile se impart în douǎ grupe: acoperi-
şuri tip şarpantǎ (au o pantǎ mare a învelitorii) şi 
acoperişuri plate, tip terasǎ (au o pantǎ redusǎ de 
scurgere a apelor meteoritice). 

Acoperişurile tip şarpantǎ au în componenţǎ urmǎ-
toarele elemente: învelitoarea, şarpanta şi accesoriile. 

Invelitoarea constituie partea de protecţie a aco-
perişului împotriva intemperiilor şi are rolul de a 
asigura scurgerea apelor de pe acoperiş. 

Şarpanta reprezintǎ partea de rezistenţǎ a acope-
rişului şi este alcǎtuitǎ din ansamblul elementelor 
portante. Elementele accesorii sunt streaşinile, 
burlanele şi jgheaburile, care au rolul de a colecta apele 
de pe acoperiş. Dupǎ modul de rezemare pe elementele 
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structurale ale construcţiei, existǎ şarpante cu cǎpriori, 
şarpante cu scaune, şarpante cu macaz, şarpante mixte. 

În figura 1 se prezintǎ şarpanta cu popi înclinaţi, 
rezemaţǎ pe zid longitudinal median, pentru  
6,50 m < L < 7,50 m. 

 

 
 

Fig. 1. Şarpantǎ cu popi înclinaţi rezematǎ pe zid longitudinal 
median, 6,50 m < L < 7,50 m: 

1 – fururǎ; 2 – scoabǎ; 3 – cleşti; 4 – talpǎ; 5 – etrieri;  
6 – carton asfaltat; 7 – contravântuire. 

 
În figura 2 se prezintǎ şarpanta pe zid longitudi-

nal median, cu pane înclinate pentru 6,50 m < L < < 
7,50 m. 

 

 
 

Fig. 2. Şarpantǎ pe zid longitudinal median, cu pane înclinate 
pentru 6,50 m < L < 7,50 m: 

1 – cleşti; 2 – contrafişǎ longitudinalǎ; 3 – panǎ intermediarǎ 
înclinatǎ; 4 – scoabǎ; 5 – panǎ de streaşinǎ. 

În figura 3 se prezintǎ şarpanta pe zid longitudi-
nal median pentru 7,00 m < L < 9,00 m. 

 

 
 

Fig. 3. Şarpantǎ pe zid longitudinal median  
pentru 7,00 m < L < 9,00 m: 

1 – talpǎ; 2 – carton asfaltat; 3 – etrieri; 4 – scoabe metalice. 
 

În figura 4 se prezintǎ şarpanta pe zid longitudi-
nal median, pentru 9,00 m < L < 13,00 m. 

 

 
 

Fig.4. Şarpantǎ pe zid longitudinal median,  
pentru 9,00 m < L < 13,00 m: 

1 – contravântuire; 2 – cleşte; 3 – panǎ; 4 – cǎprior. 

3. ANALIZA STATICĂ CU SOFTUL  
AXIS VM 

Cu ajutorul sistemului de program de calcul static 
şi dimensional (AXIS VM) se pot realiza analize 
statice (liniare sau neliniare), analize modale (de 
ordinal I, II), analize dinamice (liniare, neliniare). 

În figura 5 se prezintǎ grinda analizatǎ din punct 
de vedere static. 
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Fig. 5. Analiza staticǎ a grinzii analizate. 
 

În figura 6 se prezintǎ diagrama deformaţiilor 
reale pentru grinda studiatǎ. 

 

 
 

Fig. 6. Diagrama deformaţiilor reale pentru grinda studiatǎ. 
 

În figura 7 se prezintǎ diagrama deformaţiilor 
relative faţǎ de capetele deplasate. 

 

 
 

Fig. 7. Diagrama deformaţiilor relative  
faţǎ de capetele deplasate. 

 
În figura 8 se prezintǎ diagrama deformaţiilor 

relative la capǎtul stâng deplasat. 

 
 

Fig. 8. Diagrama deformaţiilor relative la capǎtul stâng deplasat. 
 

În figura 9 se prezintǎ diagrama deformaţiilor 
relative la capǎtul drept deplasat. 

 

 
 

Fig. 9. Diagrama deformaţiilor relative la capǎtul drept deplasat. 

4. CONCLUZII 

Lemnul este un material natural cu diferite 
proprietǎţi mecanice în funcţie de cele douǎ clase de 
specii lemnoase: rǎşinoase şi foioase. Utilizarea pro-
gramului de calcul static şi dimensional (AXIS VM) 
este o oportunitate pentru calculul deplasǎrilor şi a 
deformaţiilor pentru structurile din lemn. 

Avantajele şarpantelor utilizate la construcţiile din 
lemn sunt: execuţie uşoarǎ şi rapidǎ, îmbinǎri simple, 
greutate proprie relativ simplǎ, exploatare sigurǎ. 
Dezavantajele şarpantelor utilizate la construcţiile din 
lemn sunt: durabilitatea redusǎ şi pericolul de incendiu. 
Înlǎturarea acestor dezavantaje se realizeazǎ prin 
tratamente de protecţie a lemnului. 
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