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 Etapele proiectării fundației utilizând programul SAP.  

 

 Discretizarea fundației 
 Se va împărți fundația, în primă etapă, în “fâșii” pentru a putea defini sistemul de axe. Se 

recomandă ca zona de discretizare să delimiteze suprafața stâlpului. Amprenta stâlpului va fi definită 

ca zonă rigidă (Plate), indeformabilă. Dimensiunea fâșiilor să fie multiplu sau apropiat de B/6, 

recomandare pentru modelarea neliniară a terenului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 S-a propus o discretizare de 15x15 cm, zonele hașurate sunt 

ariile aferente nodurilor. Programul, utilizând shell-uri, va da reacțiunile în 

nodurile shell-urilor, astfel pentru a determina presiunile pe teren se va 

împărți rezultanta la aria aferentă nodului. 



 Model structural shell-thick 

 Noțiunea de shell, în mod general, este utilizată pentru un 

corp  mărginit de două suprafețe curbe, dacă distanța dintre suprafețe 

(grosimea corpului) este mică în comparație cu altă dimensiune a 

acestuia ( 
1

1000
≤

ℎ

𝑅
≤

1

20
) . Shell-urile utilizate în model fac parte din 

cele la care R=0, nu au rază de curbură, fețele sunt plane. Calculul se 

limitează la suprafața mediană a corpului, nu sunt elemente de volum. 

Shell-ul este caracterizat de 4 puncte (coordonatele colțurilor) și cele 

două fețe sus-jos (top-bottom). 



 Constrângeri la noduri: 
Zona de încastrare a stâlpului se comportă rigid, astfel punctele shell-

urilor din dreptul stâlpului vor avea constrângere de tip plate. 

Cosntrângerea  se definește astfel: selecție puncte (pe conturul stâlpului 

și în interior) → assign →joint → Constraints 

Punctele care au constângere 

vor fi verzi. Se va da click 

dreapta pe un punct și vor 

apărea caracteristicile punctului, 

astfel se poate vedea dacă 

acesta are sau nu constrângere. 



 Definirea încărcărilor 
 Se vor aplica încărcări în centrul de greutate a stâlpului (nodul central). Tipul de încărcare fiind încărcare în noduri, se 

vor aplica perechi de forțe  (N,Myy) sau (N,Mxx,Myy).  

Selecție nod (punct)→ assign →Joint Loads →Forces. 

Se aplică direct încărcările de la nivelul fundației (Nf, Mf). Sau se pot aplica doar încărcările de la stâlp, iar cele date de placă și teren 

se distribuie uniform pe talpă. (Nf, Mf)= (-402,397kN; 197,5kNm), axa Z pozitiv orientată în sus. Pentru moment se aplică regula 

mâinii drepte, degetul mare orientat către vectorul moment, iar axa Z “înțeapă” palma, zona ce se comprimă va fi dată de direcția 

degetelor. 

 
 Solicitare oblică 



 Definirea resorturilor elastice (spring-uri) 
Se va defini rigiditatea elastică la compresiune a resortului astfel 

ks = 1m × kp = 8000kPa (
𝑘𝑁

𝑚2), kp - coeficientul de pat  

Selecție talpă → assign → areea → areea springs 



 Analiză și calcul 
 Ca resorturile să lucreze numai la compresiune (să existe desprindere de pe teren), iar cele comprimate să preia 

această desprindere se va defini un caz de încărcare neliniară, comportarea histeretică a resortului este prezentată mai sus. Pentru a 

defini un caz de încărcare neliniară, vezi (http://www.encipedia.org/files/2014/08/definirea_analizei_static_neliniar____pushover_.pdf).  

 În mod asemănător se va 

defini un caz de încărcare neliniară și 

pentru GS-XY. 

Încărcările de timp neliniar s-au numit GS-

1 și GS 2. 

Analiza se va face în planul X-Y,  

Analyze→ Set Options 

 

Se va da save și run (F5). 

http://www.encipedia.org/files/2014/08/definirea_analizei_static_neliniar____pushover_.pdf
http://www.encipedia.org/files/2014/08/definirea_analizei_static_neliniar____pushover_.pdf
http://www.encipedia.org/files/2014/08/definirea_analizei_static_neliniar____pushover_.pdf


 Rezultate 

 Pentru a determina presiunea maximă și zona activă pentru cele 

două stări de eforturi se va urma: 

GS-X- fără zonă activă, spring-urile lucrează la întindere GS-1- cu zonă activă, spring-urile nu lucrează la întindere 



GS-2- cu zonă activă, spring-urile nu lucrează la întindere 
GS-1 – za=

137,5𝑚

195𝑚
=70,5%, pmax=305.42kPa 

 GS-2, Sa=
2.58𝑚𝑝

3,51𝑚𝑝
= 73,50% > 50%, pmax=374.50kPa 

 

1.4ppl=413kPa 

pcr=579.5kPa 

 

Tasare: 4.68cm < 8cm 



GS-1- momente și forță tăietoare pe unitate de lungime 

M11 kNm/m M22 kNm/m 

V13 kN/m 

Tasarea obținută folosid fișierul de excel 

pentru o fundație echivalentă la care aria 

este egală cu aria zonei active. 

Rezultatele sunt comparabile. Pentru 

determinarea fundației echivalente se va 

păstra L=1,70m(zonă activă) și B va 

rezulta astfel încât aria fundației să fie 

egală cu aria zonei active. 



Momentul de calcul și forța tăietoare se determină prin 

definirea unei lungimi de integrare ( section cut) 

Momentul de calcul 67kNm, iar forța tăietoare la fața 

stâlpului 155kN. La distanța față de stâlp d=39,4cm 

V=96.5kN. 



Definire Section Cut: Draw→ Draw Section Cut 

Observații legate de constrângeri 

 

- Se vor folosi constrângeri de tip plate doar pentru gruparea ce conține încărcare seismică, pentru 

gruparea fundamentală nu se va impune constrângeri. Indicat pentru modele ce au cuzinet și bloc 

simplu de beton. 

 

- Dacă se utilizează calcul uniderecțional (solicitare forță direcția X și încovoiere față de axa Y-Y se 

poate defini constrângere de tip diafragma rigidă față de axa Y și invers Y+X-X⇒ diafragmă 

X), constrângere față de axa de încovoiere. 
 

- Utilizând constrângeri calculul devine mai dificil, se pot folosi modele și fără constrângeri, rezultatele 

sunt similare pentru stâlpi cu secțiune redusă.  Aceste modele sunt mai ușor de utilizat.  



Model fără constrângeri: 

GS-1- momente și forță tăietoare pe unitate de lungime 

 

M11 kNm/m M22 kNm/m V13 kN/m 



Model fără constrângeri: 

Momentul de calcul 63.71kNm, iar forța tăietoare la fața stâlpului 149kN. 



Momentul de calcul MEd =63.71kNm/m, momentul capabil pentru armarea cu Ø12/15 jos și Ø10/20 

sus,  MRd+ =82.50kNm/m 

Momentul la fisurare Mf+ =50.12 kNm/m 

𝑀𝑓+ 
≅ 1,70 ∙

1000 ∙ 4502

6
0,89 ∙ 10−6 = 51,06

𝑘𝑁𝑚

𝑚
, 𝑓𝑐𝑡𝑑 = 0,89𝑀𝑃𝑎 


