CALCUL FUNDAȚIE IZOLATĂ
BLOC ȘI CUZINET

Fundație de tip 1
rigidă

FUNDAȚIE DE TIP 1
BLOC ȘI CUZINET
 Etapele proiectării fund ației și a verificării terenului pe care se
fundează
1. Descriere structură
2. Stabilirea eforturilor de calcul. Stări limită
3. Dimensionarea fundației din condiții constructive cuzinet și bloc simplu de beton
4. Dimensionare și verificare bloc simplu de beton. Verificare presiuni pe teren pentru
fiecare grupare de încărcări
5. Verificare și armare cuzinet
6. Verificare tasare pentru gruparea fundamentală.

7. Calculul la starea limită
8. Interacțiunea teren -structură

Pentru exemplificare se va trata cazul unei construcții parter
cu funcțiune de depozitare.Construc ția este amplastă într -o zonă cu
seismicitate relativ redusă a g ≤ 0.15g. Structura este în cadre din
beton armat. Stâlpii au secțiune de 30x45 din beton C20/25.
Fundațiile vor fi de tipul bloc și cuzinet.
Propunere plan de fundații

Analiză fundație tip 1

1. DESCRIERE STRUCTURĂ

2 . STABILIR EA EF O RT UR IL OR D E C AL C U L . ST ĂR I L I M I T Ă

Calculul fundațiilor tratează două aspecte: primul constă în calculul terenului de fundare, iar cel de-al doilea constă în
calculul propriu-zis al ansamblului ce alcătuiește fundația.
Până în anii ’60, în țara noastră, calculul terenului și a fundației se făcea după metoda rezistențelor admisibile, începând cu 1960 s-a
trecut la metoda stărilor limită, ce s-a păstrat ca principiu până în prezent NP112/2013(2004).
Determinarea și utilizarea stărilor limită în calculul fundației sunt prezentate în preambulul normativului NP112/2013, cu
trimitere la normativul CR0-2012 și SREN 1997-1.
Pentru calculul terenului și a fundației, în situația data, se vor utiliza următoarele stări limită:
Starea limită ultimă (SLU):
• gruparea fundamentală (GF)- STR(fundație)/GEO(teren)
• SLU de pierderea echilibrului static- ECH(structură), utilizat frecvent pentru structurile metalice.
(STR: cedare internă sau deformaţia excesivă a structurii sau elementelor de structură, ca de exemplu fundaţiile continue, radierele
generale sau pereţii de subsol, în care rezistenţa materialelor structurii contribuie semnificativ la asigurarea rezistenţei
GEO: cedarea sau deformaţia excesivă a terenului, în care rezistenţa pământurilor sau a rocilor contribuie în mod semnificativ la
asigurarea rezistenţei.
ECH: în proiectarea geotehnică, verificarea EQU este limitată la cazuri rare, cum este o fundaţie rigidă pe un teren stâncos şi este, în
principiu, distinctă faţă de analiza stabilităţii generale sau de problemele datorate de presiunile arhimedice.
UPL: pierderea echilibrului structurii sau terenului provocată de subpresiunea apei (presiunea arhimedică) sau de alte acţiuni
verticale.
HYD: cedarea hidraulică a terenului, eroziunea internă şi eroziunea regresivă în teren, sub efectul gradienţilor hidraulici.)
Starea limită de serviciu (SLS), denumite și stări limită de exploatare (SLE):
• gruparea specială(GS)- combinația cvasipermanentă, eforturi la nivelul cuzinetului asociate mecanismului structurii (pentru
acțiunea seismică).

Coeficienţi parţiali şi de corelare pentru stările limită ultime:

Gruparea fundamentală va cuprinde acțiuni generate de încărcările permanente (greutate proprie elemente, finisaje, închideri,
straturile de teren de deasupra fundației), încărcări variabile (zăpadă, utilă).
În calculul greutății terenului pentru gruparea fundamentală, acesta se va considera cu efect stabilizator (favorabil), iar coeficientul
pentru volumul de pâmânt superior va fi 𝛾𝐺𝑗,𝑖𝑛𝑓 = 1. Acțiunea variabilă de la nivelul pardoselii va fi neglijată (CR-0 7.2.1.3).
Extras din fișa de foraj dată în studiul geotehnic:

Etapele preliminare ale proiectării geotehnice:
• Adâncimea minimă de fundare:
90cm (teren supus înghețului)
• Tip de fundație:
fundație izolată rigidă cu o singură treaptă
• Importanța construcției:
CO- construcție obișnuită
• Sensibilitatea la tasări diferențiate:
CST- construcție sensibilă la tasări
• Restricții de deformații în exploatarea normală:
CFRE- construcție fără restricție.
• Terenul de fundare (start 1):
Argilă nisipoasă maroniu deschis, încadrat conform
studiu geotehnic ca TF-teren favorabil.

3. DIMENSIONAREA FUNDAȚIEI DIN CONDIȚII CONSTRUCTIVE CUZINET ȘI BLO C
SIMPLU DE BETON

Calculul fundației presupune într-o primă etapă o predimensionare a elementelor componente din condiții de rigiditate
și rezistență. Pentru predimensionare se vor respecta prevederile din NP112-2013(2004), “Normativ privind proiectarea fundaţiilor
de suprafaţă”. Dimensiunile fundație vor ține seama de geometria stâlpului și caracteristicile terenului de fundare.
Predimensionarea fundației se va face pentru gruparea fundamentală, iar verificarea acesteia se va face pentru gruparea specială.
3.1. Predimensionare cuzinet







𝑡𝑔(𝛽) ≥ 1(0.65), dacă 0.65 ≤ 𝑡𝑔(𝛽) < 1, atunci se va
face verificarea la forță tăietoare a cuzinetului, acesta fiind
încadrat în categoria consolelor scurte.
ℎ𝑐 ≥ 30𝑐𝑚
𝑙𝑐 = h + 2𝑙𝑐_1
Clasa de beton minim pentru cuzineți (sau elementele armate)
C12/15, s-a utilizat clasa C16/20.
Dimensiuni cuzinet: 𝑙𝑐 , 𝑏𝑐 , ℎ𝑐 =, 𝑡𝑔 𝛽 = 1
ℎ𝑐
≥ 0.25
𝑙𝑐

3.2. Predimensionare bloc simplu de beton







Clasa minimă recomandată pentru blocul simplu C8/10,
se va alege clasa C8/10, verificându-se dacă aceasta
este suficientă.
𝑡𝑔(𝛼) ≥ 1, această valoare depinde de presiunea
efectivă pe teren, mai exact de valoarea momentului
încovoietor și a forței tăietoare în consola blocului simplu
de beton, astfel încât comportarea acestuia să rămână în
domeniul elastic. De aici și denumirea de fundație rigidă,
nu permite comportare post-elastică a elementului de
beton simplu.
ℎ𝑏 ≥ 40𝑐𝑚, dacă din calcul va rezulta un ℎ𝑏 > 60𝑐𝑚
fundația se va realiza în două trepte sau se va dispune o
armare cu plasă la partea inferioară pentru controlul
fisurării.
Dimensiunile fundației LxB vor fi determinate prin calcul
𝑁
astfel încât 𝑝𝑒𝑓 = 𝐺𝐹 ≤ 𝑝𝑐𝑎𝑙𝑐 , 𝐴𝑓 = 𝐿 ∙ 𝐵
𝐴𝑓




𝑙

𝑏

Pentru eficiență se recomandă ca 𝑐 , 𝑐 = 0.50 ÷ 0.65
𝐿 𝐵
Se recomandă ca: Rosturile orizontale dintre bloc şi
cuzinet să se trateze astfel încât să se asigure condiţii
pentru realizarea unui coeficient de frecare între cele
două suprafeţe μ=0.70 conform definiţiei din SR EN19921-1, prin realizarea de asperităţi de cel puţin 3mm
înălţime distanţate la 40mm.

4 . D I M E N S I O N A R E Ș I V E R I F I C A R E B L O C S I M P L U D E B E TO N . V E R I F I C A R E
P R E S I U N I P E T E R E N P E N T R U F I E C A R E G R U PA R E D E Î N C Ă R C Ă R I
În prima etapă se vor propune dimensiuni pentru blocul simplu de fundație, respectând condițiile constructive impuse de normă,
urmând ca aceste valori să se corecteze în urma calculului. Această predimensionare are influiență asupra stabilirii stării de
eforturi la nivelul terenului de fundare, dar și asupra presiunii convenționale de calcul a terenului.
 Eforturile de proiectare la nivelul fundației vor cuprinde încărcările aduse de stâlp și cele date de greutatea proprie a fundației, a
terenului de deasupra și a transferului de eforturi de la nivelul cuzinetului la nivelul terenului de fundare.
𝑁𝑓 = 𝑁𝑠𝑡 + 𝑁𝑝𝑙_𝑐𝑜𝑡𝑎_0 + 𝑁𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛 + 𝑁𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎ț𝑖𝑒
𝑉𝑓 = 𝑉𝑠𝑡
𝑀𝑓 = 𝑀𝑠𝑡 + ℎ𝑓 ∙ 𝑉𝑠𝑡
Valorile de calcul sunt stabilite pentru fiecare grupare de încărcări, utilizând coeficienții parțiali de siguranță specifici grupării.


 Verificări ale fundației gruparea fundamentală (GF) după cele două direcții
Verificare utilizând metoda prescriptivă
𝑁𝑓
𝑀𝑓,𝑦
𝑝 1,2 ,𝑦 = ∓
≤ 𝜂 ∙ 𝑝𝑐𝑎𝑙𝑐 , încovoiere față de axa Y-Y
𝑝 1,2 ,𝑥 =

𝐴𝑓
𝑁𝑓
𝐴𝑓

∓

𝑊𝑓,𝑦
𝑀𝑓,𝑥

𝑊𝑓,𝑥

≤ 𝜂 ∙ 𝑝𝑐𝑎𝑙𝑐 , încovoiere față de axa X-X

X, Y axele locale ale fundației, axa Z –axa verticală.
𝜂 = 1.20 1.40 − coeficient ce ține seama de modul de aplicare a încărcării la nivelul fundației, excentricitate simplă (sau dublă).
Presiunea de calcul sau presiunea convențională se determină luând în considerare valorile de bază ale presiunii convenționale
(𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣 ) și aplicând corecțiile de lățime și adâncime. Aceste valori de bază (𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣 ) au fost stabilite în anumite ipoteze, de aceea se
fac aceste corecții. 𝑝𝑐𝑎𝑙𝑐 = 𝑝𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝐶𝐵 + 𝐶𝐷
1. Dacă 𝑝1,𝑥/𝑦 ≥ 𝜂 ∙ 𝑝𝑐𝑎𝑙𝑐 , atunci se va trece de la metoda prescriptivă la metoda directă, impunându-se alte verificări
specifice metodei: 𝑝𝑒𝑓,𝑚𝑒𝑑 ≤ 𝑝𝑝𝑙 , verificarea tasărilor ∆𝑠,𝑆𝐿𝑈 ≤ ∆𝑎𝑑𝑚 , ∆𝑠,𝑆𝐿𝐸 ≤ ∆𝑖𝑚𝑝𝑢𝑠 .

Dacă 𝑝2,𝑥/𝑦 < 0, atunci se vor impune condiții ce vizează lungimea zonei active, se recomandă ca lungimea zonei active să
fie mai mare de 90%, dacă această situație este determinată de încărcările variabile, în cazul turnurilor, rezervoarelor sau
elemente ce susțin console nu se admit desprinderi în această grupare.
 Verificări ale fundației în gruparea specială (GS) după cele două direcții
Se impun aceleași verificări ca la gruparea fundamentală, cu 𝜂 = 1.40 1.60 .
Alte verificări suplimentare:
Verificarea la starea limită ultimă. Calculul capacității portante. 𝑉𝑑 (𝑝𝑚𝑎𝑥 ) ≤ 𝑅𝑑 (𝑝𝑐𝑟)
Verificarea la lunecare: 𝐻𝑑 ≤ 𝑅𝑑 + 𝑅𝑝,𝑑 (𝑉𝑓 ≤ 0.80 ∙ 𝜇 ∙ 𝑁𝑓 + ℎ𝑏 ∙ 𝑝𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣ă ∙ 𝐵)
2.

 Situații în care se pot găsi presiunile pe teren
Notații:
Modulul de rezistență după cele două direcții: 𝑊𝑓,𝑦 =
Aria fundației: 𝐴𝑓 = 𝐿 ∙ 𝐵
Razele sâmburelui central: 𝜌𝑥 =

Excentricitatea: 𝑒𝑥 =

𝑀𝑓,𝑦
𝑁𝑓

𝑊𝑓,𝑦
𝐴𝑓

, 𝜌𝑦 =

𝐵∙𝐿2
6

, 𝑊𝑓,𝑥 =

𝐿∙𝐵2
6

𝑊𝑓,𝑥
𝐴𝑓

(distanță măsurată pe axa X-X, iar încovoierea este față de axa Y-Y), 𝑒𝑦 =

𝑀𝑓,𝑥
𝑁𝑓

Distanța de la punctul de aplicare a forței 𝑁𝑓 , în solicitare excentrică, până la marginea fundației: 𝑑𝑥 = 0.5 ∙ 𝐿 − 𝑒𝑥 ,
𝑑𝑦 = 0.5 ∙ 𝐵 − 𝑒𝑦
Lungimea zonei active: 𝑧𝑎,𝑥 = 3 ∙ 𝑑𝑥 (distanță măsurată pe axa X-X, iar încovoierea este față de axa Y-Y), 𝑧𝑎,𝑦 = 3 ∙ 𝑑𝑦
Presiunea maximă pentru situația în care 𝑝2,𝑥/𝑦 < 0: 𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑦 =

2∙𝑁𝑓

3∙𝑑𝑥 ∙𝐵

, 𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑥 =

2∙𝑁𝑓

3∙𝑑𝑦 ∙𝐿

.

Variația presiunii pe teren se poate defini printr-o funcție liniară
pe intervalul 0, 𝐿 , 𝑝 = 𝑓(𝑥), 𝑥 ∈ 0, 𝐿 .
𝑝 −𝑝

Cazul 1: 𝑒𝑓 < 𝜌 → 𝑝 𝑥 = 1 2 ∙ 𝑥 + 𝑝2
𝐿
Cazul 2: 𝑒𝑓 = 𝜌 → 𝑝 𝑥 = 𝑝1 ∙ 𝑥
0
, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿 − 𝑧𝑎
Cazul 3: 𝑒𝑓 > 𝜌 → 𝑝 𝑥 =
𝑝𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑥 , 𝐿 − 𝑧𝑎 < 𝑥 ≤ 𝐿
Astfel se poate determina presiunea în orice punct al fundației,
dacă se acceptă o distribuție liniară de presiune în teren.

În situația în care 𝑒𝑓 > 𝜌 , se vor utiliza următoarele notații:

3

Aria comprimată la nivelul fundației pentru solicitarea cu încovoiere față de axa Y-Y: 𝐴𝑐,𝑦 = ∙ (𝐿 − 2 ∙ 𝑒𝑥 ) ∙ 𝐵
2
3

Aria comprimată la nivelul fundației pentru solicitarea cu încovoiere față de axa X-X: 𝐴𝑐,𝑥 = ∙ (𝐵 − 2 ∙ 𝑒𝑦 ) ∙L
2
Aria efectivă (redusă) a bazei fundației:
𝐴_ = 𝐿_ ∙ 𝐵_ , în care 𝐿_ = 𝐿 − 2 ∙ 𝑒𝑥 și 𝐵_ = 𝐵 − 2 ∙ 𝑒𝑦

 Calculul fundației folosind fișierul Mathcad
Calculul fundației s-a făcut utilizând un fișier Mathcad ce are scrise relațiile de mai sus.
Utilizarea fișierului:
Se vor alege și completa doar câmpurile în galben, dacă verificările nu sunt îndeplinite se va mări dimensiunile fundației (Lf, Bf, hb, lc,
bc, hc). Pentru determinarea momentelor capabile asociate mecanismului în gruparea specială, s-a utilizat polinomul de capacitate
generat cu programul XTRACT.
În urma calculului se vor obține date despre presiunile pe teren, lungimile zonelor active, verificare blocului simplu, armarea și
verificare cuzinetului.
Se vor da rezultate pentru cele două direcții de solicitare în simplă excentricitate, prima valorare este pentru încovoiere față de “axa
tare” (axa Y-Y în plan), iar cea de a doua valoare este pentru încovoiere față de “axa slabă” (axa X-X în plan)

C AR AC T ER IST IC I D E C AL C U L F U N D AȚ IE ȘI T ER EN

p1, pmax – presiuni maxime;
p2 – presiunea minimă

5. VERIFICARE ȘI ARMARE CUZINET

Se recomandă, chiar dacă cuzinetul nu are desprinderi de pe blocul simplu de beton, o armare constructivă la partea superioară
din 4Ø10 pentru prinderea carcasei stâlpului, armare ce nu se va ancora în blocul simplu.

6. VER I F I C AR E TASAR E PEN T R U G R U PAR EA F U N D AMEN TALĂ.
C AL C U L U L L A STAR EA L I M I TĂ
Calculul tasării absolute și/sau relative are ca scop limitarea deplasării structurii datorită compresibilității terenului de fundare.
Pentru acest calcul în N112-2004 sunt prezentate mai multe metode:
 Metoda însumării tasării straturilor elementare după STAS 3300 (SNiP II B-1-62)

 Metoda punctelor de colț, în care efortul efortul 𝜎𝑧 la adâncimea z a unui punct aflat pe verticala colţului unei suprafeţe
dreptunghiulare încărcată cu presiunea netă uniform distribuită, pnet.

 Metoda stratului liniar deformabil de grosime finită - metodă ce se bazează pe expresiile deduse din teoria semispațiului infinit
elastic, omogen, izotrop, modelul Bussinesq.

 Pentru calculul tasării folosind prima și ultima metodă expusă s-a propus un fișier Excel. Fișierul este structurat pe un număr de
7 straturi generale ce se împart în straturi elementare astfel încât ℎ𝑖 ≤ 0.40𝐵.
 În primă etapă se vor declara caracteristicile terenului, apoi se va împărți în straturi elementare terenul de sub fundație

Pământul situat sub nivelul
tălpii de fundare se împarte în
straturi elementare, până la
adâncimea corespunzătoare
limitei inferioare a zonei active;
fiecare strat elementar se
constituie din pământ omogen
şi trebuie să aibă grosimea mai
mică decât 0.4 B, B=min(Lf,Bf).

 Utilizare fișier Excel
Se vor parcurge în mod liniar foile de lucru găsite în fișier, câmpurile cu albastru sunt cele care se modifică sau
completează.

Dacă nu se dispune de date ce nu sunt structurate într-o fișă de foraj se va completa direct în foia de lucru “Date_de_intrare_Fundație”

În foia de lucru “Calcul_tasare_MS_pe_SE” se va completa denumirea straturilor principale, înălțimea acestora,
greutatea specifică și modulul edometric (în anumite situații se poate completa direct în coloana N, valoarea modulului de deformație
liniară a stratului elementar Es,i). Apoi se va merge la “Calcul_tasare_MSLD_de_GrF” și se va selecta tipul stratului (coloana K) astfel
încât să corespundă cu cel de pe coloana A, astfel se determină coeficientul M0.

“Calcul_tasare_MS_pe_SE”

“Calcul_tasare_MSLD_de_GrF”

În foia de lucru “Calcul_tasare_MS_pe_SE”, la baza tabelului se găsesc o serie de date ce se deduc din foia de lucru
“Date_de_intrare_fundație” sau pot fi introduse de utilizator. Pentru a determina presiunea efectivă pe teren se poate scădea sau
nu presiunea dată de stratul excavat (se consideră că tasările datorate stratului excavat s-au consumat în timp)
η este un parametru ce ține seama de acest lucru
(în exemplu s − a considerat doar 40% din această presiune).
Câmpurile cu negru nu se șterg.

Verificarea tasării absolute, în lipsa altor date, se va face verificând valoarea
obținută cu cele din anexa H, tabelul H1 (NP112-2013) sau anexa A tabel A2
(NP112-2004).
Pentru construcția considerată, cadre din beton armat cu/sau fără zidărie de
umplutură, valoarea limită a tasării este de 8cm.
 Metoda însumării tasării straturilor elementare Sef_1=2.916cm < 8cm
 Metoda stratului liniar deformabil de grosime finită Sef_1=2.749cm < 8cm
 În general, pentru construcțiile clasa III sau IV această verificare nu este
obligatorie dacă terenul nu este puternic compresibil, după cum se observă
se obțin valori reduse ale tasării față de cele admisibile.

 Calculul de tasare s-a realizat pentru un element izolat, fără a ține seama
de prezența celorlalte fundațiilor. În masivul de pâmânt, implicit în tasarea
absolută a fundației, se va regăsi și influența fundațiilor învecinate dacă:
1. 𝑟 ≤ 1.5𝐵 (distanța centrului de greutate al suprafeței încărcate față de
punctul considerat se află la o distanță mai mică ca 1.5B).
3
2. 𝑟 ≤ 0.51 𝑃, 𝑃 𝑘𝑁 .
Folosind modelul Bussinesq pentru o forță concentrată verticală P, tasarea
unui punct M aflat la distanța r pe orizontală și sub un unghi β este:

Pentru E și 𝜈 se vor lua caracteristicile primului start. Astfel E=9750 kPa, 𝜈 = 0.35 . Se vor determina tasările suplimentare datorate
fundațiilor adiacente.

Astfel pentru fundația f1 la tasarea calculată cu metoda însumării straturilor elementare se va aduna și tasarea
generată de presiunile fundațiilor învecinate, tasare finală va fi de 2.018+1.2. Dacă această valoare depășește limita admisibilă, se
va trece la alt tip de fundație. Valoarea de 1.20cm se poate neglija, ținând seama de primele două condiții 𝑟𝑚𝑖𝑛 ≅ 4.00𝑚.

7. CALCULUL LA STAREA LIMITĂ
Calculul la starea limită presupune o limitare a presiunilor în teren, implicit a deplasărilor, pentru cele două grupări,
gruparea fundamentală și gruparea specială.

Pentru calculul presiunii plastice efective, NP112-2013(2004) sunt date relații ce suprapun liniar comportarea celor două zone elastic și
plastic. În calculul presiunii se ține seama de caracteristicile terenului, încărcarea la nivelul acestuia și lățimea de calcul.


Pentru valoarea și denumirea coeficienților a
se consulta NP112

În modul de comportare a terenurilor se regăsesc mai multe tipuri de cedari, acestea țin seama de o serie de factori:
tipul de fundație, caracteristicile terenului și tipul de solicitare.
Verificarea de pierdere a echilibrului fundației (terenului) reprezintă
pierderea stabilității terenului prin refulare laterală. În această situație
verificarea se face folosind presiunea critică și limitarea zonei active (zona
activă să fie mai mare de 75% sau aria activă, redusă, la 50%).
Cedare completă sau generală – sub fundație se formează o suprafață de
alunecare continuă, care unește muchia fundației cu suprafața terenului.
Cedarea se produce brusc. Comportare specifică terenurilor puțin
deformabile (nisipuri îndesate, argile de consistență ridicată, roci
semistâncoase sau stâncoase).
Cedarea prin poansonare – este specifică terenurilor puternic
compresibile (nisip afânat, pământuri argiloase – prăfoase de
consistență redusă etac). Fundația pătrunde în teren fără a se
produce angrenarea pământului din jur și fără a se forma o
suprafața distinctă de cedare.

Cedarea locală – reprezintă o cedare intermediară celor două moduri, caracteristică
pământurilor cu caracteristici mecanice medii (nisipuri de îndesare medie). Suprafețele de
alunecare sunt clar definite doar în apropierea fundațiilor. Tendința de refulare a terenului se
închide în masa acestuia.
În cazul cedării prin poansonare și al cedării locale, încărcarea critică se definește cu
ajutorul unui criteriu de deformație.
Tasarea fundațiilor de suprafață pentru încărcarea critică sunt de ordinul:
Pentru argile de 3...7% din B
Pentru nisipuri 5...15% din B
Se poate adopta o valoare medie de 10% din B pentru orice condiție de teren.
În NP112 Anexa F și SREN 1997-1 Anexa D se
dau relații pentru determinarea presiunii critice, presiune ce se
determină pentru condiții de solicitare la compresiune centrică
utilizând valorile caracteristice ale terenului. Se oferă relații atât
pentru terenuri drenate cât și pentru terenuri nedrenate.

𝑚∙

𝑁𝑓

𝐿′∙𝐵′

≤ 𝑝𝑐𝑟

m=1.10 coeficientul condițiilor de lucru

8. INTERACȚIUNEA TEREN -STRUCTURĂ
Interacțiunea teren structură, pe domeniul liniar de comportare, se poate modela prin coeficientul de pat. Pentru
modelele structurale de calcul neliniar, modelarea comportării neliniare a terenului se realizează prin resorturi cu comportare neliniară,
având o lege de comportare histeretică.
Pentru modelul liniar, NP112 pune la dispoziție date suficiente pentru a determina coeficientul de pat pentru gruparea fundamentală.
Pentru modelarea neliniară se pot găsi date în [5] și [6], acest punct face discuția unei prezentări separate.
Coeficientul de pat poate fi dat prin studiul geotehnic sau poate fi determinat prin calculul direct.
1. Detreminat în funcție de Es și νs
2. Detreminat în funcție de presiunea medie maximă pe fundație și tasarea efectivă
3. Detreminat în funcție de modulul edometric M2-3

Calculul înclinării fundaţiei dreptunghiulare:

Aceste rotiri se vor aduna la rotirile palstice pentru a deteremina rotirea finală a elementului, ținând seama de rotirea fundației pe
teren. Astfel se poate determina driftul ținând seama de rotirea pe teren, acest model este destul de acoperitor.

