
CERINŢE PRIVIND ATESTAREA CONFORMITĂŢII 
REAZEMELOR ANTISEISMICE CU ALUNECARE  

Cătalin Zaharia 

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – 
ICECON SA. 

 
REQUIREMENTS FOR CERTIFICATION OF CONFORMITY FOR  ANTI - SEISMIC 
SLIDING BEARINGS - ABSTRACT: Anti-seismic sliding bearings.  There are two construction 
types: sliding on curved surfaces and sliding on  plane surfaces. The main performance requirements 
are: load capacity, capacity for horizontal deplacement, rotation capacity, maximum abrasion 
resistance, insulation characteristics, wear resistance. 
Certification of conformity of devices anti-seismic sliding bearings  is complying with the 
requirements of SR EN 15129: 2010, Annex ZA, systems for attesting conformity is 1 (for buildings 
and engineering works where requirements are critical relative to individual devices) and 3 (for 
buildings and construction works where requirements related to individual devices are not critical). 
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REZUMAT: Dispozitive antiseismice cu alunecare. Există în două tipuri constructive: cu 
alunecare pe suprafeţe curbe şi cu alunecare pe suprafeţe plane. Cerinţele principale de 
performanţe sunt următoarele: capacitate portantă, capacitate de deplasare orizontală, capacitate 
de rotire, rezistenţă maximă la frecare pentru deplasările de serviciu, caracteristici de izolare, 
rezistenta la uzura. 
Certificarea de conformitate a dispozitivelor antiseismice cu alunecare se face respectând 
cerinţele standardului SR EN 15129:2010, anexa ZA, sistemele de atestare de conformitate fiind 1 
(pentru clădiri şi lucrări de construcţii unde cerinţele relative la dispozitivele individuale sunt 
critice) şi 3 (pentru clădiri şi lucrări de construcţii unde cerinţele relative la dispozitivele 
individuale nu sunt critice). 

Cuvinte cheie: cerinţe, certificare, dispozitive antiseismice cu alunecare 

1. CERINŢE GENERALE 

Izolatorii seismici trebuie să preia încărcările 
gravitaţionale ale structurii fără a dezvolta efecte 
semnificative de curgere lentă şi să reziste acţiunilor 
ne-seismice, cum ar fi încărcarea din vânt şi 
deplasările induse de variaţia de temperatură. Aceştia 
trebuie să asigure structurii o valoare redusă a 
frecvenţei proprii de vibraţie orizontală, printr-o 
rigiditate orizontală redusă sau alte mijloace. Aceştia 
trebuie să fie capabili să urmărească deplasările 
orizontale mari produse de acţiunea seismică, fiind în 
acelaşi timp capabile să preia în siguranţă încărcările 
gravitaţionale ale structuri şi eforturile verticale 
produse de acţiunea seismică. Aceştia trebuie să 
asigure un nivel de amortizare suficient pentru a 
controla adecvat deplasările orizontale produse de 
acţiunea seismică, cu excepţia cazului în care 
amortizarea este asigurată de dispozitive suplimentare.  
 
Izolatorii trebuie proiectaţi şi produşi astfel ca să 
poată urmări mişcările de translaţie şi de rotaţie 

impuse de acţiunea seismică şi de alte acţiuni, fiind în 
acelaşi timp capabili să preia eforturile verticale 
produse de încărcarea gravitaţională, acţiunea seismică 
şi alte acţiuni variabile. Aceştia trebuie să funcţioneze 
corect dacă sunt supuşi acţiunilor mediului pe durata 
de serviciu de proiectare. În cazul în care există 
posibilitatea ca izolatorii să fie supuşi unor condiţii de 
mediu şi de aplicare excepţionale, cum ar fi imersiunea 
în apă, expunerea la ulei sau substanţe chimice, sau 
instalarea într-o zonă cu un risc ridicat de incendiu, 
trebuie luate măsuri suplimentare. 

Izolatorii trebuie să îndeplinească regulile de la art.4 
al standardului SR EN 15129:2010, adică: 
- Cerinţe fundamentale: cerinţa de ne-cedare şi 
cerinţa de limitare a avariilor  
- Siguranţă crescută a unui sistem structural 
- Cerinţe funcţionale 
- Cerinţe structurale şi mecanice 
 
Dispozitivele şi legăturile lor la structură trebuie 
calculate şi executate astfel încât caracteristicile lor 
de funcţionare să fie conforme cu cerinţele de calcul: 
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cerinţe pentru starea limită ultimă (SLU); cerinţe 
pentru starea limită de serviciu (SLS). 
 
Dispozitivele şi legăturile lor la structură trebuie 
calculate şi executate pentru a funcţiona în conformitate 
cu cerinţele şi toleranţele de calcul pe parcursul duratei 
de viaţă prevăzute, în condiţii mecanice, fizice, chimice, 
biologice şi de mediu aşteptate.    
 

2. CERINŢE PENTRU REAZEMELE 
ANTISEISMICE CU ALUNECARE PE 

SUPRAFEŢE CURBE 

Curba suprafeţei principale de alunecare a 
Elementelor de Alunecare pe Suprafaţă Curbă 
asigură o forţă de restaurare la deplasarea d. Energia 
este disipată prin frecarea datorată deplasării pe 
suprafaţa principală de alunecare. Rotirile structurii 
sunt preluate de suprafaţa de alunecare secundară. 
Cerinţele privind atestarea conformităţii reazemelor 
antiseismice cu alunecare sunt specificate în 
standardul SR EN 15129:2010. 
 
Elementele de Alunecare pe Suprafaţă Curbă trebuie 
să îndeplinească cerinţele generale indicate la punctul 
8.1 precum şi cerinţele de performanţă indicate în 
8.3.1.2. ale standardului menţionat (cele menţionate 
în capitolul Cerinţe generale). Materialele utilizate în 
fabricaţie trebuie să fie conforme cerinţelor de la 
8.3.2. adică: 
- Materiale de alunecare - Trebuie utilizate numai 

materiale corespunzătoare suprafeţelor curbe pentru 
aparate de reazem prin alunecare structurale, ca în 
SR EN 1337-2 sau în ETA-uri echivalente.  

- Suprafeţe de contact – Oţelul austenitic conform SR 
EN 10088-2, 1.4401 + 2B sau 1.4404 +2B sau plăci 
suport cu minimum 100 µm de cromare dură conform 
SR EN ISO 6158 pot fi utilizate pentru suprafeţele de 
contact. Grosimea foilor din oţel austenitic trebuie să fie 
de minimum 2,5 mm. Caracteristicile de suprafaţă ale 
suprafeţei primare de alunecare trebuie definite de 
producător şi considerate în încercările de comportare la 
alunecare. 

- Lubrifianţi - Dacă suprafaţa de alunecare este lubrifiată, 
lubrifiantul trebuie să fie conform 5.8 din SR EN 1337-
2:2004. 

- Plăcile suport - Plăcile din oţel conforme SR EN 
10025, de fontă conform SR ISO 1083, în oţel-
carbon turnat conform SR ISO 3755 sau oţel 
inoxidabil conform SR EN 10088 trebuie folosite 
pentru plăcile suport, după caz. Substratul pentru 
suprafeţele de alunecare placate cu crom dur trebuie 
să fie din oţel de nuanţă şi calitate S 355 J2G3 sau 
din oţel cu granulaţie fină de aceeaşi calitate sau 
superioară conform seriei SR EN 10025. 

 
2.1. Cerinţe de performanţă pentru Elementele de 

Alunecare pe Suprafaţă Curbă 
 
Generalităţi 
Cerinţele de performanţă definesc caracteristici 
cuantificabile care trebuie determinate pentru elementele 

de alunecare pe suprafaţă curbă prin intermediul 
încercărilor tip. Toate valorile limitative solicitate 
sunt indicate. Încercările care trebuie folosite şi 
pentru încercările de control al producţiei în fabrică 
sunt indicate la 8.3.4.2. 
 

În cazul în care cerinţele pentru elementele de 
alunecare pe suprafaţă curbă sunt de asigurare a 
numai trei funcţiuni, spre exemplu transmiterea 
încărcărilor verticale, flexibilitate laterală şi forţe de 
restaurare şi nu de disipare a energiei, materialele, 
cerinţele de proiectare şi procedurile de încercare 
trebuie să fie conform SR EN 1337-2 sau ETA-uri 
echivalente pentru reazeme structurale. 
 
Capacitate portantă 
Elementele de alunecare pe suprafaţă curbă fără 
deplasare laterală trebuie să fie în măsură să preia o 
încărcare verticală egală cu 2NSd, unde NSd reprezintă 
încărcarea permanentă plus încărcarea (încărcările) utile 
din combinaţia neseismică, conform EN 1990:2002, A.1 
(pentru clădiri) sau A.2 (pentru poduri). 
 

Dispozitivul nu trebuie să prezinte nici un fel de 
deteriorare iar materialul de alunecare ale suprafeţelor 
primare şi secundare nu trebuie să prezinte nici un semn 
de curgere progresivă sau de deteriorare datorită 
rezistenţei mecanice inadecvate, îmbinării. 
 
Capacitatea de deplasare orizontală 
Izolatorii trebuie să fie capabili să preia o deplasare 
orizontală egală cu γbdEd, unde γb este un coeficient 
parţial de siguranţă pentru elementele de alunecare pe 
suprafaţă curbă. Valoare coeficientului γb trebuie să 
fie 1,0. 
 
Izolatorii nu trebuie să cuprindă nici un element 
mecanic care să servească ca dispozitiv de final de 
cursă, cum ar fi inele de oprire, pentru a evita orice 
fel de impact dintre elementele mecanice rigide care 
ar putea cauza degradări ale dispozitivului în 
eventualitatea unor deplasări mai mari de γbdEd. 
 

Capacitatea de rotire 
Într-un element de alunecare pe suprafaţă curbă, 
mişcările de translaţie induc mişcări de rotire a 
elementului de alunecare, care sunt preluate de 
suprafaţa secundară de alunecare. 
Suprafaţa de alunecare secundară trebuie să fie 
capabilă să preia rotirea elementului de alunecare 
rezultată dintr-o deplasare orizontală egală cu γbdEd. 
Conform 5.4 din EN 1337-1:2000, această deplasare 
de calcul trebuie crescută cu ± 0,005 rad sau 
± 10 mm/R2 rad – în valoare superioară – unde R2 
mm este raza de curbură a suprafeţei de alunecare 
secundare. Această ajustare se aplică numai 
calculului capacităţii de rotire. Nu este aplicabilă 
pentru calculul eforturilor. 
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Rezistenţă maximă la frecare pentru deplasările de 
serviciu 
Frecarea nu trebuie utilizată pentru compensarea 
efectelor încărcărilor externe aplicate, în afara celor 
induse de seisme (a se vedea de asemenea 6.7 din EN 
1337-2:2004). 
 
Caracteristici de izolare 
Frecarea dinamică reprezintă mecanismul prin care 
disiparea energiei este efectuată prin elementul de 
alunecare cu suprafaţă curbă. În consecinţă, acest 
parametru este de importanţă crucială în determinarea 
răspunsului unui sistem de izolare seismică. 
Oţelul austenitic de contact de pe elementul sferic nu 
trebuie să prezinte semne de flambaj, deformaţie 
permanentă sau dislocare 
 
Rezistenţă la uzură 
a) reducerea grosimii materialului de acoperire a 

unui aparat de reazem nu trebuie să depăşească 
20% din grosimea iniţială. Aceasta este măsurată ca 
diferenţa dintre grosimea materialului de acoperire 
în fiecare cele opt (8) puncte amplasate simetric 
înainte şi după efectuarea încercării pe prototipul 
aparatului de reazem şi corectate prin efectele de 
curgere lentă din timpul încercării; 

b) grosimea oricărei caneluri produsă din zgârierea 
suprafeţei din oţel austenitic trebuie să fie mai mică 
de 0,05 mm; 

c) deformaţia plăcilor de suport trebuie să se 
producă astfel încât deviaţia maximă Δz de la 
suprafaţa curbă teoretică la nivelul învelişului de 
contact de alunecare să nu depăşească maximul 
dintre 0,0003 × L sau 0,2 mm. L este diametrul 
cercului circumscris a unei singure sau mai multor 
foi de tablă de material (a se vedea figurile 3, 4 şi 5 
din SR EN 1337-2:2004 pentru clarificarea definiţiei). 

 
2.2. Cerinţe de performanţă pentru Elementele de 

Alunecare pe Suprafaţă Plană 
Cerinţe 
Elementele de alunecare ale Elementelor de 
Alunecare pe Suprafaţă Plană trebuie să fie conforme 
SR EN 1337-2 sau să fie acoperite de o ETA. 
 
Elementele de alunecare trebuie să fie combinate cu 
un element de rotire conform SR EN 1337-1. 
 
Elementele de Alunecare cu Suprafaţă Plană sunt 
considerate ca un caz limită ale Elementelor de 
Alunecare cu Suprafaţă Curbă cu raza de curbură 

R . Dacă Elementele de Alunecare cu Suprafaţă 
Plană sunt folosite în disiparea energiei, în plus de 
transmiterea încărcărilor verticale, şi de asigurarea 
flexibilităţii laterale, elementele lor de alunecare trebuie 
să fie conforme 8.3.1. din acest standard. 
 
În Elementele de Alunecare cu Suprafaţă Curbă, 
efortul de restaurare este asigurat de gravitaţie, 
datorită geometriei acestora, în timp ce Elementele 
de Alunecare cu Suprafaţă Plană nu posedă nicio 
capacitate de recentrare. 

Elementele de Alunecare cu Suprafaţă Plană trebuie 
să fie folosiţi în combinaţie cu dispozitive 
corespunzătoare care furnizează o capacitate de 
restaurare adecvată sistemului de izolare seismică. 
 
Materiale 
Materialele trebuie să fie conforme 8.3.2 din 
standardul SR EN 15129:2010. 
 

3. INCERCĂRI 

3.1. Încercări  pentru Elementele de Alunecare 
pe Suprafaţă Curbă şi Plană 

Generalităţi 
Încercările trebuie efectuate pe un element de alunecare 
pe suprafaţă curbă şi pe eşantioane de elemente de 
alunecare pentru demonstrarea îndeplinirii 
caracteristicilor de performanţă generale. 
Încercările trebuie grupate pe baza următorului criteriu: 
energia totală introdusă în elementul de alunecare pe 
suprafaţă curbă pentru fiecare grup de încercări nu 
trebuie să depăşească 1,5 ori energia disipată de un 
izolator în timpul unui cutremur cu intensitate de calcul. 
 
Dacă ciclurile de intrare şi de ieşire sunt solicitate 
pentru execuţia corectă a încercării, energia de intrare 
corespunzătoare trebuie considerată. 
Încercările trebuie executate la o temperatură de (23 
± 5) °C, cu excepţia altor temperaturi specificate în 
8.3.4 sau de către inginerul proiectant de structură. 
 
Rezultatele experimentale obţinute pe încercări de 
aparate de reazem similare (dispozitive de referinţă) 
care îndeplinesc toate cerinţele acestui paragraf pot fi 
folosite pentru noile dispozitive doar dacă: 
1) deplasarea de calcul a dispozitivului nou este în 

domeniul de ± 20 % din valoarea de calcul de 
referinţă; 

2) capacitatea portantă a noului dispozitiv este în 
domeniul de ± 20 % din valoarea de calcul de 
referinţă; 

3) coeficienţii de frecare pentru dispozitivul nou şi 
cel de referinţă sunt identici; 

4) materialul de bază pentru elementele de alunecare 
sunt identice pentru dispozitivul nou şi cel de 
referinţă; 

5) raza de curbură a suprafeţelor curbe primară şi 
secundară este în domeniul de ± 20 % faţă de 
valoarea de calcul de referinţă. 

 
Înainte de efectuarea încercărilor izolatorul trebuie 
supus unei preîncărcări de 10 min sub o forţă axială 
egală cu forţa de calcul ne-seismică NSd. La sfârşitul 
timpului de preîncărcare grosimea materialului de 
alunecare trebuie măsurată în opt (8) locaţii simetrice 
situate în elementele de alunecare primare şi secundare 
folosind un instrument de măsură cu precizia de 0,05 
mm. Această serie de măsuri reprezintă valorile 
punctului de referinţă pentru verificările ulterioare. 
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Încercări de tip 
Capacitate portantă 
Obiectivul acestei încercări este de verificare a 
capacităţii de supraîncărcare a elementelor de 
alunecare pe suprafaţă curbă. 
Modalitatea de încărcare a încercării trebuie să fie 
următoarea: la o deplasare nulă este aplicată o 
încărcare egală cu 2NSd (a se vedea 8.3.1.2.2) şi 
menţinută constantă pentru 1 min. O înregistrare 
continuă a curbei efort vertical în funcţie de 
deplasare trebuie efectuată. 
 
Efortul de rezistenţă la frecare pentru condiţiile de 
serviciu 
NOTĂ - Obiectivul acestor încercări este verificarea 
efortului lateral maxim dezvoltat de izolator în 
condiţiile de serviciu. 
Modalitatea de încărcare: La o deplasare nulă este 
aplicată o încărcare verticală egală cu efortul neseismic 
de calcul NSd şi menţinut constant pentru 30 min, apoi 
este impusă o viteză de alunecare  
v ≤ 0,1 mm/s pentru 1 min. O înregistrare continuă a 
curbei efort orizontal în funcţie de deplasare trebuie 
efectuată. 
 
Coeficient static de frecare 
Acest paragraf descrie metoda care permite 
determinarea coeficientului static de frecare a 
eşantioanelor de material, precum şi rezistenţa la 
uzură a suprafeţei curbe de alunecare primară, în 
cazul în care nu este utilizat nici un lubrifiant. 
Principiile de verificare, termeni şi definiţii precum şi 
echipamentul de încercare şi epruvetele sunt 
prezentate în anexa din SR EN 1337-2:2004. 

 

Încercările de alunecare 

Obiectivul acestor încercări este verificarea 
comportamentului dinamic al Elementelor de Alunecare 
pe Suprafaţă Curbă în termeni de rezistenţă la frecare 
(sau coeficient de frecare), capacitatea de amortizare 
precum şi stabilitatea sub încărcări ciclice repetate. În 
tabelul 15 din SR EN 15129:2010 se prezintă matricea 
de încărcare pentru verificarea comportamentului 
izolatorului la alunecare 

La sfârşitul programului de încercări prezentat în 
tabelul 15, grosimea materialului de alunecare trebuie 
măsurată sub un efort axial egal cu încărcarea 
permanentă NSd folosind un instrument de măsură cu 
precizie de 0,0 5mm, în aceleaşi opt (8) locaţii 
simetrice folosite pentru obţinerea punctelor de 
referinţă. În continuare, izolatorul trebuie demontat 
pentru un examen vizual şi instrumentat. 
 

Încercare la îmbătrânire 
NOTĂ - Obiectivul acestei încercări este verificare a 
influenţei îmbătrânirii materialului de alunecare în 
termeni de rezistenţă la frecare printr-o încercare 
accelerată la îmbătrânire. 

Încercarea la îmbătrânire trebuie efectuată pe un 
Element de Alunecare pe Suprafaţă Curbă cu un 
eşantion de elemente de alunecare încercat în avans 
în conformitate cu încercările de tip P1 din tabelul 
15, pentru determinarea variaţiei coeficientului de 
frecare dinamică. Cerinţele de încercare de tipul P3 
din tabelul 15 din SR EN 15129:2010 sunt aplicate. 
 
Înaintea încercării P3, materialul de alunecare trebuie 
expus 14 zile la o temperatură de 70 °C în condiţii 
anaerobe. 
 
După încercarea P3, coeficientul de frecare dinamică 
nu trebuie să se modifice cu mai mult de 20% 
datorită îmbătrânirii. 
 
Încercări de control al producţiei în fabrică 
Încercarea de verificare a proprietăţilor 
O unitate la scară reală din fiecare lot de producţie 
trebuie supusă încercării de control al producţiei în 
fabrică cuprinzând următoarele: 
a) Capacitatea portantă verticală. 
b) Efortul de rezistenţă la frecare sub condiţiile de 

serviciu. 
c) Procedura de încercare P1 . 
Pentru încercările de control ale producţiei în fabrică, un 
lot de producţie trebuie să fie un ansamblu de maximum 
20 de unităţi identice. Elementele de alunecare pe 
suprafaţă curbă cu deplasări de calcul diferite care sunt 
datorate intrărilor neseismice sunt considerate identice 
dacă toţi ceilalţi parametri de calcul sunt egali. 
În cazul în care capacitatea portantă a unei unităţi 
depăşeşte 20% din greutatea totală a structurii 
susţinute, numărul de unităţi de producţie supuse 
încercărilor de control al producţiei în fabrică pentru 
acel set trebuie dublat. 
 
Încercări de material 
Încercările pe materia primă şi constituenţi trebuie 
efectuate conform tabelului 16 din EN 1337-2:2004 
sau în prezenţa altor materiale de alunecare, în 
conformitate cu reglementările echivalente ale ETA 
corespunzătoare. Încercarea de frecare de durată 
scurtă corespunzătoare poate fi utilizată pentru 
evaluarea conformităţii materialelor nelubrifiate în 
suprafeţele de alunecare primare. 

4. CONCLUZII 

Certificarea de conformitate a dispozitivelor 
antiseismice cu alunecare se face respectând 
cerinţele standardului SR EN 15129:2010, anexa 
ZA, sistemele de atestare de conformitate fiind 1 
(pentru clădiri şi lucrări de construcţii unde cerinţele 
relative la dispozitivele individuale sunt critice) şi 3 
(pentru clădiri şi lucrări de construcţii unde cerinţele 
relative la dispozitivele individuale nu sunt critice). 
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