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Calculul pereților înrămați în cadre
la acțiunea seismică perpendiculară pe plan

prof. univ. dr. ing. Radu PETROVICI 

Verificarea satisfacerii cerinței de rezistență a
pereților înrămați solicitați de acțiunea directă a cutre-
murului, perpendiculară pe plan, implică parcurgerea
următoarelor etape:

A. Calculul forței seismice de proiectare
fzic
⇓

B. Calculul momentelor încovoietoare în perete
MEd1 și MEd2

⇓
C. Calculul rezistenței de proiectare a peretelui

MRd1 și MRd2
⇓

D.Verificarea siguranței peretelui pentru
ULS

A. Calculul forței seismice de proiectare pen-
tru pereții nestructurali din zidărie înrămați în
cadre (fzic) 

În tabelele următoare sunt prezentate va lorile forței
seismice statice echivalente fzic, calculate cu formula
(10.1) și coeficienții β și q dați în tabelul 10.1 din Cod,
pentru pereții nestructurali de zidărie înrămați în cadre
din beton armat, care satisfac cerințele dimensionale
din Codul P100-1/2013, Capitolul 10, art.10.5.3.1.1(5). 

În funcție de numărul nivelurilor supraterane (coefi-
cientul Kz), clădirile au fost grupate după cum
urmează:

• Clădiri cu nniv ≥ 3
• Clădiri P+E
• Clădiri P

Valorile fzic din tabelele nr. 2÷6 au fost calculate
pentru alcătuirile și grosimile/greutățile pereților din
clădirile curente din România (clasa de importanță-
expunere III).

A.1. Greutatea unitară a pereților de fațadă cu
grosime tp, tencuiți pe ambele fețe

În tabelele următoare sunt prezentate valorile
greutății unitare a pereților de fațadă din clădirile
curente, în kN/m2.

• Zidărie cu elemente ceramice pline. Mortar G și
T (γzid = 18.0 kN/m3) 

Tabelul 1:
- tp = 0.240 m (nominal 0.250 m) → gp = 5.10 kN/m2

- tp = 0.365 m (nominal 0.375 mm) → gp = 7.35 kN/m2

• Zidărie cu elemente ceramice cu goluri verti-
cale - γzid în kN/m3

Soluția constructivă de compartimentare și/sau de închidere a spațiilor din clădiri cu pereți din
zidărie înrămați în cadre din beton armat, este folosită pe scară foarte largă, în numeroase țări, în
special datorită tehnologiei mai simple și costurilor mult mai mici în comparație cu cele ale pereților
ușori (cu schelet metalic sau din lemn și panouri de tip gips-carton). Avantajele menționate se
obțin, însă, numai dacă sunt respectate în totalitate, la proiectare și la execuție, prevederile regle-
mentărilor tehnice și regulile de bună practică, atât pentru situația de proiectare persistentă, cât și
pentru cea seismică.

Proiectarea seismică a pereților de închidere și de compartimentare din zidărie înrămați în cadre,
constituie, în ultima perioadă, o preocupare deosebită din partea organismelor de reglementare
naționale și internaționale. Astfel, comunitatea specialiștilor elaboratori ai Eurocodurilor struc-
turale a tras un important semnal de alarmă prin Documentul CEN/TC250/SC8 / N469 adoptat la
reuniunea de la Lausanne din 15 martie 2013: „…În plus, cutremurele recente, în special cel de la
l’Aquila (Italia), au arătat că în multe clădiri recente, ale căror structuri s-au comportat bine, s-au
produs avarii grave la panourile de zidărie… Acest fapt recomandă ca prevederile EN 1998-1 pentru
cadrele cu zidărie de umplutură să fie extinse, împreună cu cele privind și alte tipuri de închideri”.

Îndemnul CEN este valabil și pentru practica de proiectare curentă din România. Articolul de față
își propune să pună la dispoziția inginerilor structuriști mai multe tabele și grafice care să ușureze
aplicarea practică a procedurilor de dimensionare/verificare a pereților înrămați, pentru acțiunea
seismică perpendiculară pe plan. Procedurile prezentate corespund reglementărilor tehnice în
vigoare, Codurile CR6-2013 și P 100-1/2013 care sunt aliniate cu Eurocodurile adoptate ca stan-
darde Naționale, SR EN 1996-1-1 și SR EN 1998-1.

Fig. 1: Prăbușirea pereților nestructurali din zidărie la cutremurul
de la l’Aquila ‐ Italia (2009)
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Tabelul 2

• Zidărie cu elemente din BCA - γzid în kN/m3.
Greutățile au fost calculate pentru zidăria cu ele-

mente BCA cu fb = 4.0 N/mm2, care sunt folosite în
mod curent în România.

Tabelul 3

A.2. Greutatea unitară a pereților de comparti-
mentare cu grosime tp, tencuiți pe ambele fețe

• Pereți din zidărie cu elemente ceramice
pline. Mortar G și T (γzid = 18.0 kN/m3)

Tabelul 4
- tp = 0.063 m (nominal 0.075 m) → gp = 1.95 kN/m2

- tp = 0.115 m (nominal 0.125 m) → gp = 2.90 kN/m2

- tp = 0.240 m & tp = 0.365 → gp Idem Tabelul 1
• Pereți din zidărie cu elemente ceramice cu

goluri verticale gp în kN/m2 γzid în kN/m3

Tabelul 5

• Pereți din zidărie cu elemente pline din BCA -
gp în kN/m2

Tabelul 6

Notă. Pentru grosimi intermediare, valorile gp pot fi
obținute suficient de exact prin interpolare liniară în
tabelele de mai sus.

A.3. Forțe seismice fzic pentru pereți de fațadă
Formulele și coeficienții pentru calculul forței seis-

mice statice echivalente, perpendiculară pe planul
pereților de fațadă din zidărie înrămată în cadre (fzic)
sunt următoarele:

• Coeficienții de calcul sunt βzic = 1.0 și qzic = 1.5
• Valorile coeficientului Kz și forțele seismice per-

pendiculare pe plan (fzic) sunt:

- clădiri nniv ≥ 3 → Kz = 3.00 → fzic = 2.00 x ag/g x gp
- clădiri P+E → Kz = 2.50 → fzic = 1.66 x ag/g x gp
- clădiri P → Kz = 2.00 → fzic = 1.33 x ag/g x gp
Valori fzic (kN/m2). Zidărie cu elemente ceramice

pline - Mortar G și T
Tabelul 7

Valori fzic (kN/m2). Zidărie cu elemente ceramice
cu 45% goluri verticale - Mortar G și T

Tabelul 8

Valori fzic (kN/m2). Zidărie cu elemente ceramice
cu 55% goluri verticale* - Mortar G și T

Tabelul 9

(*) Se folosesc numai în zonele seismice ag/g ≤ 0,15, con-
form tabelului 8.1 din Codul P100-1/2013

A.4. Forțe seismice fzic pentru pereți de com-
partimentare

Formulele pentru calculul forței seismice statice
echivalente, perpendiculară pe planul pereților de
compartimentare din zidărie înrămată în cadre (fzic)
sunt următoarele:

• Coeficienții de calcul sunt βzic = 1.0 și qzic = 2.5
• Valorile coeficientului Kz și forțele seismice per-

pendiculare pe plan (fzic) sunt:

continuare în pagina 60È



R
ev

is
ta

 C
on

st
ru

ct
iil

or

w Revista Construcțiilor wmai 201960

- clădiri nniv ≥ 3 → Kz = 3.00 → fzic = 1.20 x ag/g x gp
- clădiri P+E → Kz = 2.50 → fzic = 1.00 x ag/g x gp
- clădiri P → Kz = 2.00 → fzic = = 0.80 x ag/g x gp
Valori fzic (kN/m2). Zidărie cu elemente ceramice

pline - Mortar G și T
Tabelul 10

Valori fzic (kN/m2). Zidărie cu elemente ceramice
cu 45% goluri verticale - Mortar G și T

Tabelul 11

Valori fzic (kN/m2). Zidărie cu elemente cera -
mice cu 55% goluri verticale - Mortar G și T

Tabelul 12

B. Calculul momentelor încovoietoare MEd1 și
MEd2 date de forțele fzic

B.1. Condiții generale - rezemări
Pereții de zidărie fără goluri pentru uși sau ferestre,

alcătuiți dintr-un singur strat de elemente care fac
parte din categoriile A2z și A3z, notate astfel conform

Codului P100-1/2013, Cap. 10, se deformează luând
forma unei suprafețe cilindrice sau cu dublă curbură, în
funcție de condițiile de rezemare pe cele patru laturi.

În consecință, pereții se modelează pentru calcul, ca:
a) Grindă, în cazul general al pereților fixați numai

pe două laturi, sus și jos, laturile verticale libere -
deformata cu simplă curbură.

Tot o deformată cilindrică se produce dacă peretele
este rezemat numai lateral (pe laturile verticale). Este
cazul unui perete care nu este fixat la partea supe-
rioară iar la partea inferioară este rezemat pe un strat
de rupere a capilarității.

b) În cazul pereților rezemați pe trei sau pe patru
laturi, forma deformată este o suprafață cu dublă
curbură, deoarece se produce încovoiere atât în plan
vertical, cât și în plan orizontal. În felul acesta rezultă
momente încovoietoare ce conduc la eforturi unitare
de întindere/compresiune, atât perpendiculare pe ros-
turile de așezare, cât și paralele cu acestea.

Modelarea statică a condițiilor de rezemare pe con-
tur, pentru calculul momentelor încovoietoare, se face,
în funcție de condițiile constructive concrete, după cum
urmează:

a) Rezemare simplă:  
i. Pe laturile orizontale, pentru toți pereții nestruc-

turali.
ii. Pe o latură verticală la interfața cu elementele de

beton armat sau din oțel.
b) Latura liberă:
i. Pe latura verticală, în dreptul golurilor pentru

uși sau ferestre sau lângă șlițuri verticale cu adâncime
mai mare decât cea permisă de Codul CR6-2013, art.
7.1.1.1. tabelul 7.1.

ii. Pe latura orizontală superioară, în cazul pere -
ților care nu se dezvoltă pe toată înălțimea etajului. 

Fig. 2: Pereți rezemați numai pe două laturi

Fig. 3: Deformata cu dublă curbură a unui perete din zidărie
rezemat pe patru laturi, solicitat de forțe perpendiculare pe plan

Æ urmare din pagina 59



R
ev

is
ta

 C
on

st
ru

ct
iil

or

w Revista Construcțiilor wmai 2019 61

B.2. Prevederile Codului CR 6-2013 pentru cal-
culul momentelor încovoietoare în pereți

Determinarea momentelor încovoietoare în pereții
solicitați de încărcări perpendiculare pe planul lor se
face folosind un model de calcul care ține seama de:

• Raportul laturilor peretelui λp = hp/lp;
• Condițiile de rezemare (fixare) pe laturile

peretelui; 
• Anizotropia zidăriei, exprimată prin raportul rezis-

tențelor unitare la întindere din încovoiere, perpendi-
cular pe planul peretelui (μ = fxk1/fxk2). 

B.2.1. Calculul momentelor încovoietoare pen-
tru peretele simplu dreptunghiular plin 

În cazul pereților rezemați numai sus și jos (liberi
pe laturile laterale), planul de rupere este paralel cu
rosturile de așezare și momentul încovoietor maxim se
determină cu relația:

MEd1 = 1/8fzich2
p (1)    

în care notațiile sunt:
- fzic este forța seismică statică echivalentă, uniform

distribuită perpendicular pe perete (kN/m2);
- hp este înălțimea liberă a peretelui (m).
În cazul pereților rezemați pe trei sau patru laturi,

valorile momentelor încovoietoare se determină astfel:
a) pentru planul de rupere paralel cu rosturile de

așezare, în direcția fxk1 (fig. 5a), momentul încovo -
ietor pe unitatea de lungime a peretelui este:

MEd1 = μαfzicl2
p (2a)                                   

b) pentru planul de rupere perpendicular pe ros-
turile de așezare, în direcția fxk2 (fig. 5b), momentul
încovoietor pe unitatea de înălțime a peretelui este:

MEd2 = αfzicl 2
p (2b)                 

în care α - coeficientul care ține seama de condițiile
generale menționate la B.1.: 

Coeficienții α conform Codului CR6-2013 μ = 0.50  
Tabelul 14

Schemele de rezemare sunt:
• Schema A → Reazem simplu pe toate cele patru

laturi
• Schema B → Reazem simplu pe trei laturi (o

latură verticală liberă)

• Schema C → Reazem simplu pe trei laturi (latura
superioară liberă)

Valorile din tabele pot fi folosite numai dacă sunt
îndeplinite următoarele două condiții:

1. Zidăria este executată cu toate rosturile verticale
umplute cu mortar

2. Grosimea pereților este ≤ 350 mm
Pentru panourile cu grosime > 350 mm momentele

încovoietoare se pot calcula cu teoria liniilor de rupere
pentru plăci elastice anizotrope (cu moduli de elastici-
tate diferiți pe cele două direcții). 

Codul precizează că, în cazul în care, pentru un anu -
mit tip din zidărie, raportul rezistențelor fxd1/fxd2 este
diferit de μ = 0.50, momentele încovoietoare se cal-
culează cu coeficienții din Anexa E la SR EN 1996-1-1.

Folosind valorile α din tabelul 14, prin interpolare,
s-au determinat valorile MEd1/fzic cu formula:

MEd1/fzic = μ x α x l2
p (3)

pentru dimensiunile curente ale pereților din
clădirile de locuit și social-culturale:

- hp = 2.50 ÷3.50 cm (cu pas de 0.25 m)
- lp = 1.00 ÷ 6.00 m (cu pas de 0.5 m)
Momentele cu plan de rupere perpendicular pe ros-

tul de așezare se calculează cu relația ME2 = 2ME1
Valori ME1/fzic pentru μ = 0.50
Pereți rezemați pe patru laturi (schema A)
Tabelul 15

Pereți rezemați pe trei laturi (schema B)
(o latură verticală liberă)
Tabelul 16

Fig. 4: Condiții de fixare parțială pe laturi pentru pereții înrămați din zidărie

continuare în pagina 62È
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Pereți rezemați pe trei laturi (schema C)
(latura superioară liberă)
Tabelul 17

Valorile de proiectare ale momentelor încovoietoare
pentru un perete oarecare, pentru care sunt cunoscute
dimensiunile, materialele și schema de rezemare, se
calculează din tabelele 15÷17, folosind valorile fzic
din tabelele 7÷12.

C. Calculul rezistenței de proiectare la înco -
voiere a pereților (MRd1 și MRd2)

C.1. Alegerea rezistențelor materialelor pen-
tru pereții înrămați în cadre 

Pentru pereții nestructurali solicități de încărcările
din situația seismică, în Codurile CR 6-2013 și P
100-1/2013 nu sunt stabilite valori minime necesare
ale rezistențelor materialelor (elemente și mortare).
În consecință, pentru pereții înrămați, rezistențele
elementelor pentru zidărie vor fi alese de proiec-
tant astfel încât, în asociere cu mortarul ales (G, T, L),
rezistențele de proiectare unitare ale zidăriei să
fie mai mari sau egale cu valorile unitare de pro -
iectare necesare pentru preluarea momentelor
încovoietoare de proiectare, calculate conform para-
grafului B, cu coeficienții parțiali de siguranță γM cores -
punzători poziției peretelui în clădire (de fațadă sau de
compartimentare).

C.2. Calculul rezistenței la încovoiere perpen-
dicular pe plan

Rezistența de proiectare a pereților nestructurali
încărcați cu forțe statice perpendiculare pe plan se
determină în raport cu cele două moduri de rupere ară-
tate în figura 5.

Valorile rezistențelor unitare de proiectare pentru
zidăriile cu materialele folosite curent în România, cu
coeficienții de siguranță stabiliți în Codul P100-
1/2013 pentru gruparea seismică de încărcări, sunt
date în tabelele următoare (valori rotunjite). Pentru
zidăriile cu rosturi verticale de tip „nut și feder„ rezis-
tențele fxd1 și fxd2 trebuie să fie comunicate de producă-
tor/distribuitor, pentru profilația respectivă, având în
vedere diversitatea profilației îmbinărilor disponibile pe
piață. 

Rezistențele de proiectare ale zidăriei la înco -
voiere normal pe plan (Mortar G)

Tabelul 18a

Rezistențele de proiectare ale zidăriei pere ților
înrămați la încovoiere normal pe plan (Mortar T)

Tabelul 18b

Codul P 100-1/2013 prevede valori minime obli -
gatorii pentru rezistențele unitare de proiectare fxd1 și
fxd2 în funcție de valoarea accelerației terenului la am -
plasament și de poziția peretelui (de fațadă sau de
com partimentare). 

Rezistențe unitare de proiectare minime nece-
sare fxd1 și fxd2 (kN/m2) (valori rotunjite)

Zidărie cu mortare G și T    
Tabelul 19                                                   

Valorile momentelor încovoietoare capabile MRxd1 și
MRxd2 (în Nmm) au fost calculate, pentru o bandă din
perete de lățime egală cu 1.0 m, cu relațiile:

MRxd1 = Ww (fxd1+ σd) (4a)
MRxd2 = Ww fxd2 (4b)
unde notațiile sunt următoarele: 
- Ww = t3/6 modulul de rezistență al peretelui (m3);
- σd - valoarea de proiectare a efortului unitar de com -

presiune la mijlocul înălțimii peretelui (kN/m2)
- t - grosimea peretelui în m.
C.3. Valori MRd1 și MRd2 în kNm/m pentru pereți

înrămați din clădirile curente
Pentru pereții cu dimensiunile și materialele folosite

în mod curent în România, valorile MRd1 și MRd2 în kNm/m
sunt date în tabelele următoare. Acestea au fost calcu-
late, ca valori medii, în următoarele condiții:

- Efortul unitar σ0 a fost calculat pentru înălțimea
medie a pereților din clădiri curente hp = 3.00 m

- Pentru zidăriile cu elemente din BCA s-a luat greu-
tatea corespunzătoare rezistenței fb = 4.0 N/mm2

Fig. 5: Schemele de rupere ale pereților
la încovoiere perpendicular pe plan

Æ urmare din pagina 61



R
ev

is
ta

 C
on

st
ru

ct
iil

or

w Revista Construcțiilor wmai 2019 63

ELEMENTE CERAMICE PLINE 
Tabelul 20a

ELEMENTE BCA fb = 4.0N/mm2

Tabelul 20b

ELEMENTE CERAMICE CU 45% GOLURI VERTICALE 
Tabelul 20c

ELEMENTE CERAMICE CU 55% GOLURI VERTICALE 
Tabelul 20d

D. Verificarea siguranței pereților înrămați
pentru starea limită ultimă 

D.1. Verificare conform Codului P 100-1/2013
Conform Codului P 100-1/2013, condiția de

rezis tență este satisfăcută dacă, în toate secțiunile,
momentele capabile ale pereților înrămați (MRdi) sunt
cel puțin egale cu momentele de proiectare (MEdi)
rezultate din încărcările de calcul (fzic): 

MEd1 ≤ MRd1 (5a)
MEd2 ≤ MRd2 (5b)
Verificarea condiției de siguranță pentru starea limi -

tă ultimă (USL), cu eforturile din gruparea seismică
de încărcări, se face cu următoarele valori ale coefi-
cientului parțial de siguranță pentru material:

• Pereți de închidere înrămați în cadre (A2z): γm = 1,9
• Pereți de compartimentare înrămați în cadre

(A3z): γm = 1,5
Exemplul 1:
Se verifică cerința de rezistență pentru un perete

înrămat de fațadă, cu dimensiunile lp = 5,00 m,
hp = 3,00 m, tp = 0,240 m, executat cu elemente
ceramice pline și mortar M10. Peretele se află într-o
clădire P+7E situată în București (ag/g = 0,30). Calcu-
lul se face pentru cele trei situații ilustrate în figura 6. 

Notă. Verificarea prezentată în acest exemplu este
necesară în cazul unei expertize care examinează posi-
bilitatea spargerii unui gol (b) și (c) într-un perete plin (a).

• Din tabelul 1, greutatea proprie a peretelui
este gp = 5,10 kN/m2

• Din tabelul 7, se determină forța fzic = 3,06 kN/m2

(pentru nniv ≥ 3 și ag/g = 0,30)
• Din tabelul 20a, se determină valorile mo men -

telor capabile
- MRd1 = 1,52 kNm/m
- MRd2 = 2,42 kNm/m
a) Perete plin
• Din tabelul 15, pentru fzic = 3,06 kN/m2, rezultă:
- ME1 = 0,425 × 3,06 = 1,30 kNm/m < MRd1 = 1,52

kNm/m → OK!
- ME2 = 2ME1 = 2 × 1,30 = 2,60 kNm/m ≅ MRd2 =

2,42 kNm/m (diferența de 7% este acceptabilă) → OK! 
b) Perete cu latura superioară liberă 
• Din tabelul 17, pentru lp = 5.00 m și hp = 2,00 m

și fzic = 3,06 kN/m2, rezultă:
- ME1 = 0,600 × 3,06 = 1,84 kNm/m > MRd1 = 1,52

kNm/m → Cerința NU este satisfăcută
- ME2 = 2ME1 = 2 × 1,84 = 3,68 kNm/m > MRd2

= 2,42 kNm/m → Cerința NU este satisfăcută

Fig. 6: Pereți de fațadă pentru Exemplul nr. 1

continuare în pagina 64È
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c) Perete cu o latură verticală liberă 
• Din tabelul 16, pentru lp = 4.00 și hp = 3.00 și

fzic = 3.06 kN/m2 rezultă:
- ME1 = 0.616 × 3.06 = 1.90 kNm/m > MRd1 = 1.52

kNm/m → Cerința NU este satisfăcută
- ME2 = 2ME1 = 2 ×1.84 = 3.80 kNm/m > MRd2 =

2.42 kNm/m → Cerința NU este satisfăcută
D.2. Grafice de verificare conform Codurilor

CR 6-2013 și P 100-1/2013
Verificarea siguranței se poate face și comparând

forța seismică necesară fzic cu forța fp,Rd asociată
momentului capabil, determinată din relația

fp,Rd = MRd1/αμ l 2
p (6)

Folosind valoarea fp,Rd, condiția de siguranță seis-
mică cerută de Codul P100-1/2013, articolul
10.9.7. se scrie, în cazul pereților înrămați 

fp,Rd (capacitatea) ≥ fzic (cerința) (7)
Pentru pereții înrămați cu dimen siuni curente (lp =

1,5 ÷ 6,0 m și hp = 2,5 ÷ 3,5 m) valoarea raportului
MRd1/fp,Rd se poate lua direct din tabelele 15÷17, în
funcție de condițiile de rezemare și de dimensiunile
peretelui, considerând MEd1 ≡ MRd1.

În graficele din figurile 7 și 8, relația (7) a fost
reprezentată grafic liniile trasate cu roșu reprezintă
„cerința” iar cele trasate cu negru reprezintă „capa -
citatea”. Graficele repre zintă condiția de siguranță
seismică pentru pereții înrămați din clădirile încadrate
în clasa de importanță III (γI,E = 1,00). Pentru
clădirile din clasa de importanță II, cerințele (liniile
roșii) se majorează cu 20% (γI,E = 1,20) iar pentru
clădirile din clasa de importanță I, cerințele se
majorează cu 40% (γI,E = 1,40).  

Lungimea maximă a unui perete înrămat (lp), cu
grosime tp, pentru o zonă seismică cu ag dat, se deter-
mină din graficul corespunzător condițiilor de rezemare
(pe patru sau pe trei laturi) și tipului de zidărie (ele-
mente și mortar) la intersecția curbei fp,Rd (capacitatea)
cu curba fzic (cerința). Pentru înălțimi interme diare se
acceptă interpolarea între curbe.

Valorile L1, L2 și L3 reprezintă lungimile (lp) maxime
admise, în zona seismică ag/g = 0,40, pentru pereții
înrămati de fațadă cu înălțimile hp =2,50 ÷ 3,50 m.

CONCLUZII
Rezultatele prezentate mai sus arată necesitatea

verificării prin calcul a satisfacerii cerinței de rezistență
la acțiunea seismică perpendiculară pe planul peretelui
în special în zonele cu ag/g ≥ 0,30 g, în cazul pereților
de fațadă și, practic, pentru toate zonele seismice, în
cazul pereților de compartimentare subțiri.

Pentru aceste zone, respectarea dimensiunilor
maxime stabilite în Codul P 100-
1/2013, Capitolul 10, nu asigură,
în toate situațiile, satisfacerea
cerinței de siguranță, fiind nece-
sară adoptarea măsu rilor pre-
văzute la art. 10.5.3.1.1.:

• alegerea unor materiale (ele-
mente și mortare) cu proprietăți
de rezistență superioare;

• reducerea dimensiunilor
pere  telui prin introduce rea unor
stâl pișori de beton armat, supli-
mentari față de cei pentru bor-
darea golurilor; distanța între
stâlpișori se stabilește prin calcul
pentru satisfacerea relațiilor
(5a) și (5b);

• placarea zidăriei cu tencuială
armată cu plase din oțel, grile
polimerice sau polimeri armați cu
fibre (FRP);

• adoptarea unei alte soluții con -
structive pentru pereții respectivi. 

Este recomandabil ca obser-
vațiile și concluzii prezentate mai
sus să fie introduse în Codul
P100-1 cu ocazia revizuirii aces-
tuia. q

Fig. 7: Grafic pentru verificarea pereților de fațadă
plini cu tp = 0.240 m

Fig. 8: Grafice pentru verificarea pereților de compartimentare 

Æ urmare din pagina 63




