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1. Schematizarea unei cladiri. Elemente structurale.

.
3. Efectele cutremurului
la nivelul unei localităţi

Clădirile sunt construcţii realizate corespunzător, pentru a fi capabile să preia şi să transmită
eforturi care iau naştere în elementele structurale ale clădirii și produc deformaţii ale acestora.
Eforturile sunt tensiuni interioare care iau naștere în elementele structurale ca urmare a unor forțe
exterioare aplicate asupra clădirii.

La nivel de localitate, cutremurele pot avea efecte negative, uneori cu caracter de dezastru,
ca urmare a producerii unor fenomene specifice, precum: alunecări de teren, rupturi în
scoarţă, lichefierea nisipurilor.

Elementele de construcţii care formează partea structurală a unei clădirii sunt: bara (stâlpii şi grinzile
clădirilor), placa (planşeele şi pereţii clădirilor) şi masivul (fundaţiile clădirilor).

Alunecările de teren cauzate de cutremure apar, în
general, în zone cu potenţial de alunecări de teren, ca
urmare a amplificărilor oscilaţiilor undelor seismice. În
general, sunt afectate terenurile slabe, cu depuneri de
sedimente. Pot apărea avarii în urma alunecărilor de
teren şi în cazul unor structuri corect construite care pot
produce chiar prăbuşirea totală a clădirii.
Lichefierea este un fenomen care apare în pământurile
necoezive sau slab coezive, cu preponderenţă în cazul
nisipurilor. Efectele lichefierii se resimt prin scăderea
rezistenţei la forfecare a pământurilor ce constituie teren
de fundare pentru construcţii, conducând la cedarea
generală a acestuia, având ca efect înclinarea sau
alunecarea clădirilor.
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Schematizarea unei structuri şi modul de transmitere a
eforturilor prin elementele structurale

El Salvador, 2001 – alunecare
de teren din cutremur

Elemente structurale ale cladirilor

Din punct de vedere structural, dintre clădirile destinate învăţământului primar, gimnazial si liceal,
distingem: a. clădiri cu schelet din beton armat; b.clădiri cu structură mixtă: schelet şi pereţi
structurali; c. clădiri cu pereţi structurali (din beton armat sau din zidărie de cărămidă).

Răsturnarea unor blocuri din cauza procesului
de lichefiere a nisipurilor, Niigata, 1964

a. Schelet din beton armat

b. Structură mixtă

c. Pereţi structurali

2. Modelarea actiunii seismice si a comportarii cladirilor la actiunea seismica
Modelarea actiunii seismice

Se utilizeaza accelerograme sau spectre normalizate de raspuns conform codului de proiectare
seismica in viogoare, P100-1:2013.

Accelerograma Vrancea 1977, directia N-S, si spectrul normalizat de raspuns

Analiza comportării la cutremur a diferitelor categorii de construcţii şi aprecierea efectelor
cutremurelor asupra acestora, pe lângă o examinare vizuală detaliată a stării construcţiei şi a
înregistrării avariilor constatate, implică în multe cazuri şi o serie de determinări şi cercetări
experimentale atât pentru depistarea unor defecte ascunse, cât şi pentru precizarea unor
caracteristici reale ale materialelor şi elementelor de construcţie care au suferit avarii, inclusiv ale
terenului de fundaţie, în vederea cunoaşterii capacităţii reale de rezistenţă a construcţiei avariate şi
a stabilirii soluţiilor de consolidare.
Modelarea comportarii cladirilor la actiunea seismica

In acest sens au fost determinate caracteristicile dinamice ale modelului structural P+3etaje prin
instrumentare seismica temporara. Analiza de tip time-history liniară modală furnizeaza rezultatele
sub forma unor grafice si sunt prezentate, pentru sistemul structural studiat, variatiile deplasării şi
acceleraţiei în funcţie de timp, într-un punct de la nivelul superior şi de la nivelul 1.

Falie în imediata apropiere a
unei şcoli, Turcia, 1999

Faliile sunt rupturi ale scoarţei terestre care apar la cutremurele de suprafaţă. În cazul
clădirilor care se află în vecinătatea faliilor se pot produce avarii grave ca urmare a
deformaţiilor mari care apar la nivelul terenului.

De asemenea, ca urmare a
producerii cutremurelor pot sa
apara:
– avarierea unor reţele publice
de utilitate vitală şi izolarea unor
zone;
– blocarea unor intersecţii de
străzi principale, ca urmare a
prăbuşirii
unor
clădiri,
şi
împiedicarea operaţiunilor de
salvare-ajutorare;
– incendii şi explozii produse în
cartiere.

Exemplu de avarii în mediul construit la nivelul unei localităţi

4. Rolul materialelor educationale
Familiarizarea cu alcătuirea de ansamblu a clădirii, respectiv cu denumirea şi rolul
elementelor structurale şi nestructurale, este importanta în unele situaţii cu potential de
risc. Însuşirea acestor noţiuni poate fi simplificată prin desfăşurarea unor activităţi practice,
prin realizarea unor modele structurale rezistente la acţiune seismică si, de asemenea,
prin crearea unor minisimulatoare seismice.
Analiza vizuală comparativă a oscilaţiilor unui model structural cu rigiditati diferite (cu sau
fara etaje flexibile- cu/sau fara pereti de umplutura), supus unei miscari cu ajutorul unui
minisimulator seismic.
Elevii vor observa modul diferit de comportare a acestora. În zona etajelor slabe,
deformaţiile structurii vor fi mult mai mari.

T1=0,64 s
planul z-x

T2=0,49 s
planul x-y

T3=0,33 s
planul y-z

Exemplu de mini-simulator seismic şi de modele structurale ce pot fi confecţionate utilizând
materiale la îndemâna elevilor şi a profesorilor

