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REZUMAT. Cadrele metalice parter, utilizate la realizarea halelor metalice uşoare, sunt in general alcătuite din elemente având secţiuni 
zvelte. Pentru o utilizare eficienta a elementelor, acestea au secţiuni variabile, in concordanta cu starea de eforturi, rezultând secţiuni 
de clasă 3, eventual 4. Lucrarea prezintă studiul sensibilităţii îmbinărilor riglă-stâlp la variaţia diferitelor componente. In acest scop s-a 
realizat un studiu parametric pe un număr semnificativ de specimene, având stâlpul si grinda cu secţiune variabila, îmbinarea 
realizându-se pa capătul superior al stâlpului. Specimenele studiate au fost considerate ca fiind alcătuite din elemente realizate din 
table sudate. Pentru a obţine secţiuni de clasa 3 si/sau 4 s-au folosit grosimi diferite de tabla pentru inima si talpa elementelor. De 
asemenea au fost folosite elemente având diferite calităţi de material: S235, S355 si S460. Analiza sensibilităţii s-a realizat focalizând 
atenţia asupra capacităţii portante a îmbinării si asupra capacităţii de rotire. Studiul parametric s-a studiat prin intermediul unor analize 
neliniare elasto-plastice cu MEF. Modelele analizate au fost calibrate pe baza unor teste experimentale. Rezultatele vor fi comparate 
cu cele obţinute aplicând Metoda Componentelor din EN 1993-1-8. 
 
Cuvinte cheie: Cadre metalice parter, elemente cu secţiune variabilă, îmbinări rigla-stalp 
 
ABSTRACT. Pitched roof portal frames, largely used for industrial steel buildings are usually made of slender welded sections, 
characterized as low dissipative. Frame members are of variable cross-section in accordance with stress and stiffness demand and 
Class 3 and/or Class 4 web section may be obtained. A large parametrical investigation on a significant number of beam-to-column 
joints for pitched roof portal frames with tapered column and hunched rafter is presented in order to establish their sensitivity due to 
the variation of different components of the joint. Different values are used for flange and web thickness in order to obtain sections 
of Class 3 and/or Class 4. Different steel grades are also used i.e. S235, S355 or S460. The sensitivity is analysed through the joint 
main characteristics and the rotation capacity point of view. The parametric study is performed by FEM non-linear elastic-plastic 
analysis. The models are calibrated with experimental results. Final results concerning the joint characteristics will be compared 
with results obtained through the Component method of EN 1993-1-8. 
 
Keywords: Pitched-roof portal frames, tapered and hounched members, beam-to-column joints 
 

1. INTRODUCERE 

Halele industriale moderne sunt realizate din cadre 
metalice portal având elemente cu secţiuni zvelte de 
Clasa 3 si 4. Elementele structurale au secţiuni variabile 

(stâlpi şi rigle vutate) în concordanţă cu starea de 
eforturi în elementele componente.  

Deoarece în riglă se dezvoltă eforturi de com-
presiune semnificative, comportamentul acestora este 
caracterizat de o sensibilitate ridicata la flambajul prin 



CALITATE ŞI SECURITATE AMBIENTALĂ 

Buletinul AGIR nr. 2-3/2010 ● aprilie-septembrie 182 

încovoiere-răsucire. Dacă nu se prevăd blocaje laterale, 
rezistenţa la flambaj lateral prin încovoiere-răsucire este 
in general scăzuta. Oricum, blocajele laterale care apar 
in practică datorită structurii secundare a închiderilor si 
a efectului de diafragmă îmbunătăţesc semnificativ 
stabilitatea lor. 

Proiectarea de rezistenţă şi stabilitate a cadrelor me-
talice parter, având secţiuni variabile de clasele 3 şi 4, 
presupune o buna cunoaştere a modului de comportare 
a îmbinărilor riglă-stâlp, riglă-riglă şi a stâlpului la 
baza. Aceste îmbinări sunt caracterizate printr-un anumit 
nivel de rezistenta, rigiditate şi ductilitate. 

Datorită formei variabile a inimii la elementele com-
ponente, detaliul de îmbinare riglă-stâlp posedă anumite 
particularităţi. De obicei îmbinarea se realizează cu 
şuruburi cu placa de capăt extinsă pe capul sau la faţa 
stâlpului. În cazul de faţă va fi tratată îmbinarea pe 
capul stâlpului. 

Pentru a urmări influenţa variaţiei diferitelor ele-
mente ce intră în componenta îmbinării, s-a derulat o 
investigaţie parametrică pe un număr semnificativ de 
îmbinări grinda-stâlp aparţinând cadrelor metalice 
parter cu o singură deschidere; investigaţia s-a realizat 
prin intermediul unor analize neliniare elasto-plastice 
cu MEF. Au fost studiate îmbinări realizate din diferite 
tipuri de material şi grosimi ale inimilor (variaţia grosi-
mii inimilor s-a făcut pentru a obţine elemente de Clasa 3 
şi/sau Clasa 4). 

Parametrii monitorizaţi în cadrul studiului parametric 
au fot momentul capabil al îmbinării şi rigiditatea 
iniţială a acesteia. Modelele analizate au fost calibrate 
anterior pe baza unor teste experimentale, realizate în 
cadrul Laboratorului de încercări din cadrul CEMSIG. 
Rezultatele finale ale studiului au fost comparate cu 
cele obţinute prin aplicarea Metodei Componentelor din 
EN1998-1-8. 

2. PROGRAMUL EXPERIMENTAL  
ŞI CALIBRAREA MODELELOR 

2.1. Specimenele pentru programul 
experimental 

Pentru a putea defini configuraţii realiste pentru spe-
cimene, a fost dimensionat un cadru parter (vezi fig. 1), 
având: deschiderea L = 18 m, traveea T = 6 m, înălţimea 
H = 5 m şi unghiul acoperişului α = 80. Pentru di-
mensionare au fost considerate următoarele ipoteze de 
încărcări: încărcarea proprie a închiderilor 0,25 kN/m2 
(γULS = 1,35); încărcare tehnologică 0,20 kN/m2 

(γULS = 1,35); încărcare din zăpadă 2,0 kN/m2 (γULS = 1,5). 
Materialul utilizat a fost S275 iar dimensionarea s-a reali-
zat în conformitate cu prescripţiile din SREN 1993-1-1. În 
final a rezultat un număr de 3 cadre având elemente cu 
secţiuni de clasă diferită. Grosimea, lăţimea şi înălţimea 
elementelor secţiunii a fost schimbată pentru a obţine 
aproximativ aceiaşi stare de eforturi şi deformaţie. 

 

H

L

varHxL

 
 

Fig. 1. Cadrul de referinţă. 

 
În urma dimensionării cadrelor, la încărcările enu-

merate anterior au rezultat următoarele configuraţii 
pentru îmbinări: 
 

Tabelul 1.  Dimensiuni caracteristice ale îmbinărilor 

Îmbinare 
Stalp 

(H*B*tf*tw) 
Grinda 

(H*B*tf*tw) 

J2-3 650*240*15*8 650*200*12*8 

J2-4 700*240*15*6 700*200*12*6 

J3-4 700*280*12*6 700*230*10*6 
 

Notă: H = înălţimea secţiunii; B = lăţimea grinzii; tf = 
= grosimea tălpii; tw = grosimea inimii. 

 
Cele trei configuraţii de îmbinări rezultate sunt: J2-3 

(riglă şi stâlp cu tălpi de clasa 2 şi inima de clasa 3); J2-4 
(rigla şi stâlp cu tălpi de clasa 2 şi inima de clasa 4); J3-4 
(riglă şi stâlp cu tălpi de clasa 3 şi inimă de clasa 4). 

Pentru a putea identifica comportarea materialului 
utilizat au fost realizate teste de tracţiune pe epruvete 
extrase din zonele care nu au fost afectate de deformaţii 
ale îmbinările testate. Rezultatele acestor teste au condus 
la concluzia ca fabricantul a folosit un material S275 în 
loc de S355 (cum era specificat în proiect). Din acest 
motiv în continuare raportările se vor face pentru S275. 

Dimensionarea îmbinărilor s-a realizat în confor-
mitate cu metoda componentelor din EN1993-1-8. La 
toate specimenele s-au folosit şuruburi M20 gr. 10.9 şi 
placă de capăt de 20 mm. Sudurile între tălpile ele-
mentelor realizându-se cu prelucrare în Y, iar sudura 
între inimă şi placa de capăt cu sudură de colt de 4 mm. 
Şuruburile M20 gr 10.9 între elemente au fost preten-
sionate la 50% din capacitatea lor, prin aplicarea unui 
moment la cheie de 40 daNm. 
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O particularitate a acestor tipuri de îmbinări este 
poziţionarea panoului de inimă, panou care lucrează la 
forfecare (vezi fig. 2). 
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Panou

Imbinare cu
suruburi

 
Fig. 2. Elemente componente nod testat. 

2.2. Rezumatul testelor experimentale 

Au fost testate un număr de două specimene din 
fiecare configuraţie, unul la încărcare monotonă, cel de-
al doilea la încărcare ciclică. În cadrul acestei lucrări, se 
vor aminti doar de rezultatele încărcării monotone. În 
figura 3 se prezintă standul experimental şi instrumen-
taţia cu care s-au realizat măsurătorile. 

Testele s-au realizat în control de deplasare, respec-
tând prevederile ECCS [3]. Au fost aplicate blocaje 
laterale în punctele indicate din figura 3, pentru a 
împiedica deplasarea specimenului în afara planului. 
Încărcarea a fost aplicata cvasistatic, cu o viteză a 
deplasării de 3,33 mm/min. 

În figura 4 sunt prezentate curbele comparative mo-
ment-rotire, rezultate în urma testelor experimentale. Se 
poate observa, analizând aceste curbe de comportament, 
rigiditatea iniţială are valori aproximativ identice pentru 
cele trei tipuri de îmbinări testate. Modul de cedare este 
caracterizat de distorsiunea tălpii comprimate a grinzii, 
cuplată cu voalarea locală a inimii grinzii, şi este pre-
zentat în figura 5. 

2.3. Analiza neliniară elasto-plastică 
MEF 

Testele experimentale, mai ales pe specimene cu 
gabarite mari ( adică la scară naturala), sunt în general 
costisitoare atât din punct de vedere al timpului alocat şi 

al forţei de muncă implicată, dar şi din punct de vedere 
al materialelor consumate. O alternativă la testele 
experimentale o reprezintă simulările numerice care sa 
transpună în calcul, la modul cel mai realist, toate 
efectele ce intervin în derularea testelor experimentale. 
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Fig. 3. Schema de încărcare şi aranjamentul experimental. 
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Fig. 4. Rezultate comparative - teste monotone. 
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a. Mod de cedare îmbinare J2-3m – 
încărcare monotona 

 
b. Mod de cedare îmbinare J2-4m – încărcare 

monotona 

 
c. Mod de cedare îmbinare J3-4m – 

încărcare monotona 
 

Fig. 5 
 

   

a. Model MEF 
 

b. Mod de cedare analiză MEF c. Mod de cedare test 
 

Fig. 6 
 

În acest scop, comportarea îmbinărilor s-a simulat 
prin analize elasto-plastice cu elemente finite, utilizând 
elemente de tip SHELL43 în cadrul programului 
Ansys 8.0. Elementele de tip SHELL43 au fost folosite 
pentru discretizarea specimenelor realizate din tablă, 
acestea fiind elemente cu caracteristici plastice şi capa-
cităţi mari de deformare. Pentru a simula cât mai bine 
realitatea, discretizarea s-a făcut la un nivel de detaliere 
ridicat, fiind prevăzute rigidizări ale plăcii de capăt şi 
rigidizări ale inimii grinzii. Au fost discretizate plăcile 
de capăt pentru ambele elemente componente, riglă şi 
stâlp, şi au fost prevăzute goluri pentru şuruburi. Între 
plăcile de capăt au fost introduse elemente de contact de 
tip Conta52, care simulează un contact de tipul „point-
to-point” (adică fiecărui punct de pe faţa unui element 
aflat în contact cu alt element îi corespunde un punct pe 
faţa celui de al doilea element). Specimenele analizate 
au fost aceleaşi ca şi în cazul programului experimental, 

având dimensiunile prezentate în tabelul 1. Discre-
tizarea îmbinărilor pentru analizele neliniare este 
prezentată în figura 6,a. Materialul a fost considerat ca 
având o comportare biliniară elastică-perfect plastică, 
cu limita de curgere de 275 N/mm2. 

Analiza cu MEF prezintă într-un mod realist con-
centrarea eforturilor unitare pe suprafaţa elementelor şi 
modul de cedare al celor trei configuraţii de îmbinări. 
Se poate observa faptul că modul de cedare în urma 
analizei cu MEF este identic cu cel rezultat în urma 
testelor (vezi figurile 6,b şi 6,c), şi anume distorsiunea 
tălpii comprimate şi valoarea locală a inimii. În figura 7 
este prezentată o comparaţie între curbele de com-
portament ale testelor experimentale, ale analizelor cu 
MEF şi ale analizelor numerice. Se observă o bună 
similitudine între rezultatele experimentale şi cele cu 
MEF, în ce priveşte capacitatea îmbinării şi rigiditatea 
acesteia. 
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Fig. 7. Comparaţie curbe experimentale, EN 1993-1-8 şi MEF. 

 

3. PROGRAM DE SIMULĂRI NUMERICE  

3.1 Îmbinările analizate 

Este bine cunoscut faptul că testele experimentale, 
realizate cu preponderenţă pe specimene la scară naturală, 
sunt mari consumatoare de timp şi forţă de muncă. O 
alternativă la testele experimentale o reprezintă simulările 
numerice, în cadrul cărora se ţine cont de absolut toate 
efectele ce ar putea apărea în cadrul desfăşurării unui test. 

Din acest considerent pentru a avansa cu inves-
tigaţiile pe specimene cu caracteristici de material şi 
sectionale diferite, a fost iniţiat un program de simulări 
numerice care sa tina cont de aceste aspecte. Simulările 
numerice s-au realizat prin intermediul unor analize 
neliniare elasto-plastice, folosind aceleaşi configuraţii 
de îmbinări ca şi cele testate, dar diferite caracteristici 
de material şi grosimi ale inimii (6, respectiv 8 mm 
grosime). Limita de curgere a variat, în conformitate cu  

următoarele calitati de material S235, S355 şi S460. 
Caracteristicile dimensionale ale îmbinărilor analizate 
sunt prezentate în tabelul 2. 

Schema statică aplicată în cadrul analizelor nume-
rice a fost identică cu cea aplicată în cadrul testelor 
experimentale (vezi fig. 3) 

3.2 Rezultatele analizelor numerice 

Rezultatele obţinute în ura analizelor numerice, ex-
primate în termeni de moment capabil al îmbinării 
(MRk,FEM), rotirea corespunzătoare curgerii (Φel,FEM) şi 
rigiditate iniţiala (Sj,ini,FEM) sunt prezentate în tabelul 3. 

Capacitatea îmbinării exprimată prin moment 
capabil a fost evaluată de asemenea şi aplicând Metoda 
Componentelor (MRk,th), prezentată în tabelul 4.Dacă 
valorile momentului capabil obţinute prin MEF ar fi luate 
drept referinţă, putem afirma că valorile rezultate prin 
aplicarea metodei componentelor sunt de partea sigură. 

 
Tabelul 2. Caracteristici dimensionale ale îmbinărilor analizate 

Stâlp Grinda 
Clasa secţiunii Clasa secţiunii Oţel 

Denumire 
îmbinare Dimensiuni 

H*b*tf*tw [mm] talpa inima 
Dimensiuni 

H*b*tf*tw [mm] talpa inima 
S235_650-1 650*240*15*8 2 3 650*200*12*8 2 3 
S235_650-2 650*240*15*6 2 3 650*240*15*6 2 3 
S235_700-1 700*240*15*8 2 3 700*200*12*8 2 3 

S235 

S235_700-2 700*240*15*6 2 4 700*200*12*6 2 4 
S355_650-1 650*240*15*8 2 3 650*200*12*8 2 3 
S355_650-2 650*240*15*6 2 3 650*240*15*6 2 3 
S355_700-1 700*240*15*8 2 3 700*200*12*8 2 3 

S355 

S355_700-2 700*240*15*6 2 4 700*200*12*6 2 4 
S460_650-1 650*240*15*8 2 3 650*200*12*8 2 3 
S460_650-2 650*240*15*6 2 3 650*240*15*6 2 3 
S460_700-1 700*240*15*8 2 3 700*200*12*8 2 3 

S460 

S460_700-2 700*240*15*6 2 4 700*200*12*6 2 4 
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Tabelul 3. Rezultate analize numerice 

Îmbinare 
MRk,FEM 

[kNm] 
Φel,FEM 

[rad] 
Sj,ini,FEM 

[kNm] 
MRk,th 

[kNm] 
,

,

Rk th

Rk FEM

M

M

S235-650-1 323,79 0,0091 35293,0 306,93 0,95 

S235-650-2 278,55 0,0089 31015,2 243,63 0,87 

S235-700-1 381,07 0,0095 40120,7 343,00 0,90 

S235-700-2 326,16 0,0093 40120,7 257,60 0,79 

S355-650-1 471,33 0,0130 36001,4 469,50 1,00 

S355-650-2 411,69 0,0130 31605,3 366,73 0,89 

S355-700-1 575,39 0,0142 40496,3 512,72 0,89 

S355-700-2 488,08 0,0136 35766,4 389,14 0,80 

S460-650-1 593,56 0,0164 36001,4 589,50 0,99 

S460-650-2 522,80 0,0165 31605,3 466,02 0,89 

S460-700-1 744,52 0,0187 39764,5 653,79 0,88 

S460-700-2 639,36 0,0181 35258,6 499,08 0,78 
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În figura 8 sunt prezentate rezultate comparative 

între momentul capabil MEF (MRk,FEM) şi cel teoretic 
(MRd,th) 
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Fig. 8. Comparaţie între MRk,FEM şi MRk,th. 

4. CONCLUZII 

În cadrul lucrării au fost studiate un număr semnifi-
cativ de îmbinări rigla-stalp aparţinâd cadrelor metalice 
parter, cu scopul de a determina influenţa următorilor 
parametri: calitatea materialului, grosimea inimii şi 
înălţimea secţiunii. Toate îmbinările considerate sunt 
clasificate ca fiind total rezistente şi rigide. Pe baza 
testelor experimentale întreprinse în cadrul centrului de 
cercetare CEMSIG au fost calibrate modele numerice. 

Modul de cedare înregistrat în toate cazurile este 
caracterizat de distorsiunea tălpii comprimate şi voa-
larea locală a inimii grinzii (vezi fig. 6), chiar şi în cazul 
variaţiei grosimii inimii şi a înăltimii secţiunii. În ce 
priveşte Metoda Componentelor, componenta care 
guvernează capacitatea îmbinării este rezistenta la com-
presiune a tălpii şi inimii grinzii. 

Pentru aceeaşi calitate de material, influenţa cea mai 
semnificativă asupra capacităţii îmbinării este reprezen-
tată de înălţimea secţiunii. Rigiditatea iniţială a 
îmbinării nu este influenţată semnificativ de variaţia 
parametrilor menţionati anterior (calitatea materialului, 
înaţimea secţiunii şi grosimea inimii). 

S-a observat că diferenţa între momentele capabile 
ale îmbinărilor realizate din elemente de Clasa 3 şi 
Clasa 4 creşte prin creşterea calităţii materialului. 

BIBLIOGRAFIE 

[1] EN 1993-1.1: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1.1 : 
General rules and rules for buildings, may 2005, CEN, Brussels, 
Belgium; 

[2] EN 1993-1.3: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1.8: 
Design of joints, may 2005, CEN, Brussels, Belgium; 

[3] ECCS 1985 Recommended testing procedures for assessing the 
behaviour of structural elements under cyclic loads. European 
Convention for Constructional Steelwork (ECCS) 1985, Tchn. 
Comm. 1, TWG 13-Seismic design, No. 45; 

 [4] Cristuţiu I.M. , Dubină D., Stratan A. şi Grecea D., Moment-
rotation characteristics of bolted beam-to-column connections of 
pitched-roof portal frames with class 3 and 4 sections. Steel Struc-
tures in Seismic Area, STESSA-2006, Yokohama Japan. aug. 2006 

[5] Cerfontaine F. (2003), “Etude de l’interaction entre moment de 
flexion et effort normal dans les assemblages boulonnes”, Ph.D. 
Thesis. Universite de Liege, Faculte des Science Appliquees 2003. 

 
 


