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1. Descriere structură 

 
 Datele structurale, starea de eforturi asupra elementului (fundației) și caracteristicile terenului sunt aceleași ca în 

prima prezentare. 

 Se propune utilizarea unei fundații de tip talpă rectangulară. Folosirea fundațiilor de tip obelisc se recomandă 

pentru forțe axiale mari sau în situația în care se impune o cotă de fundare mai mare. Acest tip, obelisc, reduce consumul de 

beton și armătură, dar crește costul pe partea tehnologică. 

 Calculele de verificare a presiunilor pe teren și a tasărilor urmăresc aceeași pași ca la primul model, aceștia nu se 

vor relua în această prezentare. Rutina de calculul s-a realizat utilizând mathcad-ul, în același fișier, pentru a putea compara cele 

două tipuri de fundații din punct de vedere al consumurilor.  



2. Dimensionarea fundației din condiții constructive 

 
2.1. Condiții constructive secțiune de beton 

Clasa minimă C16/20 –XC2, sau C25/30 –XF1, în anumite situații se poate utiliza și C12/15. 

Înălțimea tălpii: ℎ𝑡 ≥ 30𝑐𝑚 

𝑡𝑔 𝛽 =
ℎ𝑡

𝐿0𝑡
≥ 30 45 𝑑𝑒𝑔 – recomandare 

 

Strat de egalizare ≥ 5𝑐𝑚 – rol tehnologic (C8/10 sau C6/7.5) 

 

2.1. Condiții constructive armătură 

 Armare inferioară: 

Procent minim 𝑝𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.1% 𝑠𝑎𝑢 (min 0.26
𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑘
, 0.13% , 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑟𝑚 𝑆𝑅𝐸𝑁 1992 − 1) 

Diametrul minim și pas: 𝜙10/25 , armătura se dispune pe două direcții 

Pasul maxim 10cm. 

 Armare superioară: 

 Armătura de la partea superioară este realizată din minim trei bare dispuse în dreptul 

stâlpului sau ca o reţea dezvoltată pe toată suprafaţa fundaţiei. 

Fundaţiile care nu au desprindere de pe terenul de fundare se prevăd la partea superioară cu 

armătură constructivă. 

La fundaţiile care lucrează cu arie activă, armătura de la partea superioară rezultă din calculul la 

încovoiere. Dimensionarea armăturii se face în secţiunile de consolă cele mai solicitate, considerând 

momentele încovoietoare negative rezultate din acţiunea încărcărilor din greutatea fundaţiei, a 

umpluturii peste fundaţie şi a încărcărilor aplicate pe teren sau prin repartizarea momentului 

încovoietor transmis de stâlp. În această situaţie de solicitare armătura se realizează ca o reţea de 

bare dispuse paralel cu laturile fundaţiei. Pentru armarea minimă se vor urma condițiile constructive 

de mai sus. 



3. Dimensionare și verificare fundație. Verificare străpungere și încovoiere. 

3.1. Verificarea presiunilor pe teren 

𝜂𝑀𝑡 - ține seama de creșterea lungimii (cu 

diferența între hf și ht) elementului în calculul 

forței tăietoare asociată mecanismului. 



3.2. Calcul armătură longitudinală 

 Calculul armăturilor presupune dimensionarea armăturii 

longitudinale și transversale sub acțiunea presiunilor date de teren ca răspuns la 

solicitările aduse din suprastructură. Calculul armăturii se va face pentru 

solicitarea maximă, aceasta fiind în gruparea specială -seismică.  Calculul 

simplificat presupune izolarea consolei scurte și determinarea eforturilor ce 

acționează asupra ei. 

Se propune o armare longitudinală plecând de la condițiile constructive și se 

verifică dacă aceasta este suficientă. Calculul armăturii longitudinale se va face 

pe o bandă de 1m lățime (pe ml). S-a propus calculul utilizând pasul armăturii, nu 

numărul acestora. 





3.3. Verificare la forță tăietoare și la străpungere 

Calculul la forță tăietoare presupune izolarea consolei de lungime L0t și 

determinarea forțelor ce acționează asupra acesteia, forțe generate de 

presiunile din teren. 

Se impun două verificări ale forței tăietoare, una ce acționează la distanța d 

sau la distanța av(av  -poziția rezultantei presiunilor) și una la fața stâlpului. 

Dacă verificarea la forță tăietoare este îndeplinită, pentru acest tip de fundație 

nu mai este necesară verificarea la străpungere. Pentru verificarea la 

străpungere se va scădea presiunea terenului din interiorul perimetrului de 

calcul considerat. 

Calculul s-a făcut conform SREN 1992-1. 

Pentru elemente ce nu au armătură dispusă pentru V, forța tăietoare capabilă 

va fi minimul dintre: 

 

 
   dbkfkCV wcpcklcRdcRd  1

3/1

,, 100 

  dbkvV wcpcRd 1min, 

Forța tăietoare maximă ce se dezvoltă la fața stâlpului nu va fi mai mare de: 





4.  VERIFICARE CONSUMURI PE CELE DOUĂ TIPURI DE 

FUNDAȚII  

 

Tip 1  

 (B loc ș i  cuz inet)  

 Dimens iun i  f unda ț i e :  

 

 

 

 Armare  cuz ine t :  a rmă tu ră  anco ra tă  î n  

be tonu l  s imp lu :  Ø12/20 pe  ambe le  d i r ec ț i i  

Tip 2  

(Talpă de beton armat)  

 Dimens iun i  f unda ț i e :  

 

 

 Beton  de  ega l i zare  5cm  

 Armare  j os :  Ø12 /15  pe  ambe le  d i rec ț i i  

 Armare  sus :  Ø10 /20  pe  ambe le  d i r ec ț i i   

 

 



Se pot stabili și indicii de consum pentru armătură la cele două tipuri de fundații. 

Tipul 1: 

- Cuzinet ancorat:  90-120kg/mc 

- Cuzinet neancorat  50-80kg/mc 

Tipul 2: 

- talpă 50-80kg/mc 

 În acești indici nu sunt incluse barele longitudinale de anoraj a stâlpilor (“mustățile”) și etrierii de montaj a carcasei. 


