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INTRODUCERE 

Preocuparile actuale referitoare la creșterea nivelului de siguranță a cladirilor şi lucrărilor de construcţii 
la acțiunile seismice, şi utilizarea pe scara largă a dispozitivelor elastomerice pentru îmbunătaţirea 
comportamentului structural în regim dinamic, coroborat cu cerintele reglementate specifice pietei 
produselor de constructii, au determinat necesitatea stabilirea unor practici  coerente si unitare de 
evaluare  a performantelor acestor produse.  

Reglementările tehnice adoptate și implementate în ultima perioadă de timp, pentru această categorie 
de dispozitive antiseismice elastomerice stabilesc cerințe, criterii și metode convenționale pentru 
evaluarea performanțelor produselor. Rezultatele aplicării acestor reglementări tehnice sunt utile pentru a 
face diferența între performanțele unor produse similare, respectiv pentru a evalua constanța calității 
fabricației, dar nu contribuie în mod semnificativ la caracterizarea în timp a modului de comportare a 
dispozitivelor elastomerice utilizate pentru soluții particulare de izolare seismică. De asemena, numărul 
mare de variante constructive posibile (tipo-dimensiuni disponibile în gama de fabricație) pentru aceste 
dispozitive elastomerice, determina costuri importante legate de validarea performanțelor fiecărui tip de 
produs. În plus, condițiile de utilizare diferite pentru același tip de produs impun testarea în condiții 
distincte pentru determinarea performanțelor specifice domeniului de utilizare preconizat. 

In acest context, realizarea obiectivelor propuse in aceasta lucrare de doctorat, si anume: clarificarea 
cerintelor referitoare la validarea experimentala a performantelor izolatorilor seismici din elastomeri, 
completata de analiza metodelor de modelare si evaluare predictiva a comportarii ansamblului structura - 
izolatori seismici - fundatie, si evaluarea corelatiilor parametrice dintre solutia constructiva a produsului, 
propietatile fizico-mecanice ale materialelor constitutive si performantele caracteristice izolatorilor 
seismici din elastomeri  pe baza unor studii de caz, sunt absolut necesare si pe deplin justificate. 

Oportunitatea tezei rezultă în urmă analizei situațiilor concrete de aplicare a reglementarilor legale 
referitoare la introducerea pe piață a produselor pentru construcții (Regulamentul UE, nr. 305 / 09.03.2011, 
actualizat), completate cu realitățile din practică actuală în domeniul protecției structurilor împotriva 
acțiunilor dinamice variate provocate de unde seismice, vibrații, șocuri, etc. 

Prezența lucrare are că principal obiectiv analiza performanțelor asociate caracteristicilor esențiale ale 
dispozitivelor elastomerice antiseismice și identificarea metodelor de modelare și evaluare predictivă a 
comportamentului dinamic al acestora că urmare a unor solicitări exterioare definite în acord cu 
cerințele  proiectului de  izolare a bazei  pentru o anumită structura de construcții. 

Obiectivele specifice, relevante pentru îndeplinirea scopului propus sunt următoarele: 
–    clarificarea cerințelor de evaluare și verificare a performanțelor asociate caracteristicilor esențiale 

ale izolatorilor seismici din elastomeri și elaborarea unei modalități practice de analiză a capacității 
de utilizare a acestor produse în cadrul unor sisteme de izolare seismică a clădirilor, podurilor și 
viaductelor; 

–       identificarea și analiza opțiunilor de modelare matematică și simulare computerizată a ansamblului 
structură - sistem de izolare - fundație țînând cont atât de caracteristicile statice și dinamice ale 
elementelor reologice de bază, cât și de configurațiile geometrice și parametrii inerțiali specifici 
sistemelor structurale cu comportare de solid rigid. 

–    evaluarea corelațiilor parametrice între propietătile fizico-mecanice ale materialelor constitutive 
(elastomer, oțel, plumb, polimeri), soluția constructivă, dimensiunile caracteristice și performanțele 
izolatorilor seismici din elastomeri; în acest scop aspectele teoretice prezentate în literatură de 
specialitate au fost analizate comparativ cu rezultatele obținute de ICECON Grup în activitatea de 
testare, evaluare și certificare a acestor produse pentru construcții; 
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–       evaluări directe pe baza încercărilor experimentale atât în ceea ce privește comportarea în regim 

dinamic a structurilor rigide cu reazeme multiple, cât și a caracteristicilor elastice și disipative reale 
pentru diferite categorii de dispozitive elastomerice; 

–    elaborarea unor studii de caz pentru evaluarea performanțelor izolatorilor seismici din elastomeri, 
utilizați în prezent pentru îmbunătățirea comportării dinamice a construcțiilor în cazul unor 
evenimente seismice. Aceste studii sunt efectuate pe baza algoritmului de evaluare conceput de 
autor, care a fost verificat prin lucrări în domeniul construcțiilor, având că beneficiari firme din 
România, Italia și Franța. 

Pentru îndeplinirea scopului propus și a obiectivelor specifice asociate,  lucrarea a fost structurată 
în  șase capitole al  căror conținut va fi prezentat pe scurt în cele ce urmează, astfel: 
Capitolul I,  conține o prezentare generală a cerințelor referitoare la soluțiile tehnice de reducere a 
efectelor acțiunilor seismice asupra structurilor de construcții.  Sunt identificate și analizate principalele 
concepte utilizate în procesul de proiectare antiseismica a unei structuri de construcție nouă sau pentru 
reabilitarea uneia existente în scopul înțelegerii modului în care un sistem de izolare a bazei contribuie la 
îmbunătățirea răspunsului acestora la încărcări generate de acţiuni seismice. Au fost incluse aici și aspecte 
referitoare la categoriile de acțiuni dinamice care pot exercită influiențe asupra stabilității structurilor de 
construcții la un anumit moment de timp, cu accent pe caracterizarea acțiunilor specifice mișcărilor 
seismice care pot exercită solicitări importante, cu efecte asupra stabilității  structurilor de construcții. 

Capitolul II, prezintă a analiză a stadiului actual al cercetării în domeniul dezvoltării sistemelor 
de  protecție a construcțiilor prin  procedeul izolării bazei fizice structurale a unei construcții, constând în 
evaluarea caracteristicilor constructive și funcționale specifice  principalelor  tipuri  de dispozitive 
antiseismice elastomerice, inclusiv din punct de vedere al  cerinţelor reglementate referitoare la stabilirea 
nivelului de performanță asociat acestora. 
Capitolul III,  tratează aspecte legate de proprietățile fizico-mecanice ale elastomerilor, și influență 
acestora asupra caracteristicilor constructive și funcționale ale dispozitivelor elastomerice antiseismice cu 
considerarea condițiilor specifice de utilizare. 

De asemenea, sunt prezentate modelele reologice clasice și ecuațiile constitutive care stau la baza 
schematizării  comportării  dinamice a dispozitivelor elastomerice antiseismice din componentă 
sistemelor de izolare dinamică a bazei și elemente legate de degradarea structurală și funcțională a 
elastomerilor sub acțiunea factorilor externi. În final, este prezentat un algoritm de calcul propus pentru 
estimarea predictivă a performanțelor unui dispozitiv antiseismic elastomeric. 

Capitolul IV,  conține principalele elemente de calcul utilizate pentru stabilirea stărilor limita de utilizare, 
corespunzător cărora sunt verificate performanțele dispozitivelor elastomerice antiseismice, alături 
de  cerințele și metode reglementate pentru evaluarea și  atestarea constanței performanțelor acestor 
produse, înainte de introducerea lor pe piață. Sunt analizate corelațiile parametrice între rezultatelor 
experimentale și caracteristicle  de proiectare stabilite în conformitate cu prevederile din documente 
normative  aplicabile, corespunzător unei soluții particulare de dispozitiv elastomeric antiseismic. 
Capitolul V, propune o sinteză a exigențelor referitoare la testarea în regim static și dinamic, împreună cu 
modalitatea practică de analiză, recomandată pentru caracterizarea experimentală a 
performanțelor dispozitivelor antiseismice elastomerice.  Sunt prezentate condițiile și principiile care stau 
la baza metodelor de testare standardizate, alături de rezultatele încercărilor realizate atât pe epruvete la 
scară redusă, în scopul stabilirii propietăților fizico-mecanice ale elastomerului de baza, cât și încercări 
realizate pe dispozitive la scară reală, necesare pentru stabilirea și / sau validarea nivelului de 
performanță asociat caracteristicilor esențiale ale dispozitivelor antiseismice elastomerice. În lucrare, este 
exemplificat modul de întocmire a unui program de încercări, corespunzător fiecărei categorii de produse 
din categoria dispozitivelor elastomerice antiseismice.  
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Capitolul VI,  prezintă concluziile care se pot formulă cu privire la cercetările efectuate în cadrul 
prezenței teze de doctorat și contribuțiile personale ale autorului, referitor la caracterizarea 
comportamentului dinamic al dispozitivelor elastomerice antiseismice analizate teoretic și experimental 
din punct de vedere constructiv și funcțional în vederea optimizării soluțiilor de izolare seismică a 
structurilor de construcții sau pentru reabilitarea celor existente. Sunt identificate aici principalele 
modalități de valorificare a rezultatelor obținute și se propun direcții viitoare de cercetare pentru 
dezvoltarea cunoștințelor în domeniul abordat în cadrul acestei lucrări. 

Rezultatele acestei lucrări pot fi utilizate pentru îmbunătățirea metodelor de evaluare și verificare a 
performanțelor izolatorilor seismici din elastomeri atât de organismele de certificare notificate conform 
Regulamentului UE nr. 305/ 09.03.2011, cât și de ingineri proiectanţi pentru soluții de izolare seismică a 
construcțiilor. Atât rezultatele intermediare, obținute pe parcursul elaborării tezei de doctorat, cât 
și  procedurile de evaluare și verificare a performatelor  dispozitivelor elastomerice antiseismice au fost 
validate în practică  atât prin lucrările  efectuate pe baza de contract pentru diverși agenți economici cât și 
prin îmbunătățirea activitățiil Laboratorului de încercări ICECON TEST, respectiv a  organismului de 
certificare ICECON CERT  din cadrul ICECON Grup Bucuresti. 
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CAPITOLUL I 
CERINȚE SPECIFICE PENTRU IZOLAREA DINAMICĂ A BAZEI STRUCTURILOR DE CONSTRUCȚII   

Protecția construcțiilor la acțiuni seismice. Problematica conceptuală a izolării seismice. 
Creșterea nivelului de siguranță al structurilor de construcții la acțiunea dinamică de tip seismic constă 

în conceperea si implementarea unor sisteme de izolare a bazei astfel încât, la atingerea unui anumit nivel 
de intensitate al răspunsului structurii, care poate afecta integritatea constructiei, să se producă modificări 
ale caracteristicilor dinamice ale acesteia însoțite de disipări importante de energie. 

Pentru a putea asigura condițiile necesare realizării unei protectii optime a structurilor împotriva 
acțiunilor seismice se poate pleca de la folosirea uneia dintre următoarele metode: 

− preluarea și consumul energiei introduse de cutremurul de pământ în structură; 
− modificarea comportamentului structurii în timpul acțiunii cutremurelor în sensul limitării 

deplasărilor, vitezelor și accelerațiilor elementelor structurale. 
O izolare seismică ideală pentru structurile de construcții poate fi obținută dacă se realizează o 

deconectare totală a suprastructurii față de fundație, însă acest lucru nu este posibil deoarece pentru o 
construcție reală trebuie să existe câteva puncte de sprijin care să asigure rezemarea pe terenul de 
fundație. 

Soluțiile moderne de îmbunătățire a siguranței structurilor de construcții s-au dezvoltat pe baza 
metodelor de calcul numeric utilizate pentru proiectarea elementelor structurale, în corelație directă cu 
evoluția tehnologică din domeniul produselor pentru construcții. În prezent, asigurarea protecției 
antiseismice a construcțiilor reprezintă obiectul a numeroase studii pe baza cărora se urmărește precizarea 
exactă a noțiunii de siguranță, compatibilizarea structural-funcțională a ansamblului teren de fundație - 
sistem de izolare - stuctură de construcții cu solicitatile dinamice perturbatoare, precum și stabilirea unor 
reguli necesare pentru determinarea gradului de siguranță al construcției. 

Comportarea construcţiilor la acţiuni seismice este determinată de o combinaţie de caracteristici 
de rezistenţă (abilitatea sistemelor structurale cu comportare în domeniul elastic de a suportă forţe 
seismice cu valori ridicate), de rigiditate (capacitatea unui sistem structural cu comportare în domeniul 
elastic de a oferi rezistenţă la deformare), de ductilitate (abilitatea unui sistem structural de a suportă 
deformaţii în domeniul plastic) şi de capacitate de absorbţie şi disipare a energiei seismice induse de 
cutremurul de pământ. 

Conceptul iniţial de proiectare a construcţiilor la acţiuni seismice punea accent pe „rezistenţă” şi, de 
aceea, se urmărea realizarea unei „rezistenţe suplimentare” pentru sistemul structural, astfel încât să 
poată rezistă forţelor orizontale generate de mişcările seismice. Ulterior, pe baza observațiilor efectuate 
asupra comportării construcțiilor cu ocazia diferitelor evenimente seismce,  ca urmare a dezvoltării 
metodelor de caclul și analiză dinamică a elementelor structurale şi o mai bună înţelegere a fenomenului 
seismic, accentul în proiectarea construcţiilor la încărcări generate de acţiuni seismice s-a mutat spre 
„deformabilitate” şi pe „capacitatea de absorbţie a energiei induse”, aceste două aspecte fiind strâns 
legate între ele deoarece deformaţiile mari reprezintă premisa obligatorie pentru o absorbţie de energie 
semnificativă.  

În acest mod, principalul aspect urmărit în procesul de proiectare la acţiuni seismice a devenit 
proiectarea construcţiilor cu o mare capacitate de deformare în domeniul inelastic, astfel încât exigenţele 
asociate rezistenţei să poată fi reduse (acest aspect a condus şi la reducerea costului sistemului structural 
fără nici o pierdere în ceea ce priveşte asigurarea rezistenţei la încărcări seismice).   

Sistemele de protecţie antiseismică sunt constituite dintr-o serie de dispozitive care se adaugă unui 
sistem structural pentru a-l ajută să reziste acţiunilor cutremurelor de pământ. În termeni mai largi, un 
sistem de protecţie limitează cantitatea de energie seismică transmisă sistemului structural prin 
modificarea proprietăţilor acestuia, absoarbe energia seismică sau se opune energiei seismice, prin 
intermediul unei surse externe de energie.  
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 În cadrul unui sistem structural izolat seismic la baza, acesta este separat de mediul de fundare prin 

intermediul unor elemente flexibile, de regulă reazeme elastomerice, astfel încât cutremurul de pământ să 
deformeze aceste dispozitive, în loc să deformeze sistemul structural. Metoda izolării structurilor de 
construcție la bază se practică atât pentru izolarea clădirilor, cu un anumit regim de înălțime (clădiri nu 
foarte înalte), cât și la poduri sau viaducte care reprezintă căile vitale de acces dintre comunitățile umane 
și care trebuie să reziste potențialelor acțiuni dinamice care le solicită la un anumit moment de timp.  

O clădire perfect rigidă are o perioadă proprie de vibraţie egală cu zero. La incidenţa unei mişcări 
seismice puternice, acceleraţia indusă sistemului structural al acesteia este egală cu acceleraţia mişcării 
seismice, iar deplasarea relativă dintre sistemul structural şi mediul de fundare este nulă. O clădire cu 
grad ridicat de flexibilitate are practic un număr nelimitat de perioade proprii de vibraţie. În cazul unui 
asemenea tip de clădire, atunci când mediul său de fundare este antrenat în mişcare la incidenţa unui 
cutremur de pământ, nu sunt transmise sistemului structural al acesteia acceleraţii, iar deplasarea relativă 
dintre sistemul structural şi mediul de fundare este egală cu deplasarea generată de mişcarea seismică. 

În figura I.2 se prezinta aspecte asociate atât comportării unui sistem dinamic cu un grad de libertate 
dinamica (1 GLD) perfect rigid, cât şi a comportării unui sistem dinamic cu 1 GLD flexibil, la incidenţa 
unei mişcări seismice. O clădire reală nu are comportarea nici a unei clădiri perfect rigide, dar nici a unei 
clădiri cu grad ridicat de flexibilitate, iar răspunsul acesteia la mişcări seismice este influenţat, în 
consecinţă, de gradul său de rigiditate sau flexibilitate. 
 

 
Fig. I. 2  a) Comportarea unui sistem dinamic cu 1 GLD perfect rigid.  

 

În cazul unui sistem dinamic cu 1 GLD perfect rigid (indeformabil, rigiditate k→∞) perioada proprie de 
vibraţie Tn = 0  (T = 2π/ω = 2�𝑚𝑚 𝑘𝑘⁄ 2  ; k →∞ ⇒ T = 0), iar deplasarea relativă x(t), viteza relativă �̇�𝑥(𝑡𝑡) şi 
acceleraţia relativă �̈�𝑥(𝑡𝑡) a masei „m” sunt egale cu zero (fig. I.2 a).  

 Sistemul dinamic cu 1 GLD perfect rigid este antrenat într-o mişcare de translaţie identică cu cea a 
mediului de fundare pe care acesta este rezemat. În această situaţie, valoarea spectrală a acceleraţiei citită 
pe spectrul de răspuns pentru Tn = 0 va fi egală cu acceleraţia de vârf a mişcării seismice a pământului 
�̈�𝑢0,max . 

 
Fig. I. 2 b) Comportarea unui sistem dinamic cu 1 GLD flexibil.  

În cazul unui sistem dinamic cu 1 GLD flexibil cu comportare în domeniul liniar elastic, având perioada 
Tn,1  ≠ 0, deplasarea relativă x(t), viteza relativă �̇�𝑥(𝑡𝑡) şi acceleraţia relativă �̈�𝑥(𝑡𝑡) a masei „m” sunt diferite de 
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zero (fig. I.2 b). Cu „u0(t)” deplasarea de corp rigid a bazei sistemului dinamic, iar cu„x(t)” deplasarea 
relativă instantanee a masei. 

Forţele de inerţie generate de un cutremur de pământ sunt distribuite componentelor care au rolul de a 
asigura rezistenţa laterală a sistemului structural în domeniul elastic, în funcţie de rigiditatea lor relativă 
şi de masa acestora. Cu cât rigiditatea componentelor structurale este mai mare, cu atât acestea vor atrage 
încărcări seismice cu valori mai ridicate. Elementele şi sistemele structurale mai rigide îşi vor atinge 
capacităţile lor de rezistenţă mai devreme decât perechile lor flexibile. La încărcări a căror intensitate creşte, 
se pot produce reduceri semnificative ale rigidităţilor iniţiale (corespunzătoare unei comportări în domeniul 
elastic) ale materialelor de construcţie utilizate, ale elementelor structurale şi ale legăturilor dintre acestea. 
Încărcările repetate şi alternante pot reduce, de asemenea, rigiditatea efectivă a unui sistem structural, 
fenomen cunoscut sub denumirea de degradare a rigidităţii. 

Rezistenţa defineşte „capacitatea” unui element structural, sau a unui ansamblu de elemente structurale 
alcătuind un sistem structural, de a rezista încărcărilor şi forţelor care se exercită asupra acestuia. Această 
capacitate este asociată unei anumite „stări limită” exprimată de investitor. În consecinţă, rezistenţa nu 
este pur şi simplu o „valoare” de care trebuie să se ţină seama, ci este o mărime definita in mod 
conventional, care variază în funcţie de utilizarea sistemului structural.  

Cutremurele de pământ generează forţe laterale proporţionale cu greutăţile construcţiilor şi cu 
greutăţile adiţionale fixe din interiorul acestora; rezultanta forţelor seismice este cunoscută sub denumirea 
de „forţă tăietoare de bază”. Pentru a rezista forţelor tăietoare de nivel şi forţei tăietoare de bază este necesar 
ca un sistem structural să aibă capacităţi de rezistenţă adecvate pentru solicitările de încovoiere, de forţă 
axială şi de forţă tăietoare. Efectele încovoierii, cum ar fi cele asociate ridicării şi rotirii, pot fi cauzate de 
forţele orizontale generate de mişcările maselor amplasate pe întreaga înălţime a clădirii; aceste efecte 
sunt asociate aşa numitului „moment de răsturnare”. 

Pe durata de manifestare a unui cutremur de pământ, combinaţia de încărcări verticale şi forţe 
orizontale măreşte nivelul de solicitare din elementele structurale şi din legăturile dintre acestea. Atunci 
când eforturile totale depăşesc capacităţile de rezistenţă se poate produce avarierea componentelor 
structurale. Această situaţie corespunde „stării limită de avariere structurală”. Avarierea locală nu afectează 
integritatea construcţiei în integralitatea sa. 

Ca şi rigiditatea laterală, rezistenţa unui sistem structural depinde în mod semnificativ de proprietăţile 
materialelor, de dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor structurale, de caracteristicile 
elementelor structurale şi de legăturile dintre acestea. Conceptul de rezistenţă este asociat controlului 
avarierii structurale. Cedarea capacităţii de rezistenţă poate fi cauzată de acumularea de eforturi dincolo 
de capacitatea de rezistenţă a materialelor, elementelor sau legăturilor unui sistem structural. Controlul 
avarierii poate fi realizat atât la nivel local, cât şi la nivel global. Se recomandă ca stările limită la toate 
nivelurile să fie definite şi evaluate permanent, deoarece nici una dintre mărimile menţionate anterior nu 
este potrivită pentru a controla toate nivelurile de avariere. 

Ductilitatea se defineşte ca abilitate a unui material, a unei componente structurale, a unei legături sau a 
unui sistem structural de a suporta deformaţii inelastice, în condiţiile unei reduceri acceptabile de 
rigiditate şi de rezistenţă.  

Din motive economice, cele mai multe construcţii sunt proiectate astfel încât să li se asigure o 
comportare în domeniul inelastic, pentru cazul în care acestea trebuie să suporte cutremure de pământ 
puternice. Amplitudinea răspunsului structural generat de vibraţiile produse de incidenţa unei mişcări 
seismice severe depinde de capacitatea sistemului structural de a disipa energia seismică indusă, în funcţie 
de abilitatea de a absorbi şi a disipa energie prin deformaţii ductile. 

La sistemele structurale cu capacitate redusă de disipare a energiei seismice se pot dezvolta eforturi 
secţionale corespunzătoare unor încărcări laterale cu valori importante, produse de acceleraţii cu valori 
cuprinse între 0,5g şi 1g. În consecinţă, asemenea sisteme structurale ar trebui proiectate să reziste unor 
forţe laterale proporţionale cu greutăţile lor, pentru a le asigura o comportare în domeniul elastic. Pentru 



7 / 68 
 

 
toate aplicaţiile practice, cu excepţia centralelor nucleare, platformelor marine, barajelor şi a altor sisteme 
critice a căror siguranţă nu trebuie afectată în cazul unui seism, proiectarea sistemelor structurale în 
domeniul elastic de comportare a acestora reprezintă o soluţie neeconomică. 

Cutremurele de pământ cauzează încărcări alternante şi, în consecinţă, relaţiile „acţiune - deformaţie” 
generează bucle histeretice. În acest caz, ductilitatea trebuie evaluată pe baza răspunsului inelastic ciclic al 
materialelor, ţinând seama că acesta este influenţat de o serie de factori, printre care cei mai importanţi 
sunt degradarea rezistenţei şi rigidităţii. Degradarea rezistenţei şi rigidităţii reduce capacitatea de disipare 
de energie a materialului. Ductilitatea este direct legată de disiparea de energie seismică. Pentru a disipa 
cantităţi mari de energie seismică este necesară o ductilitate de material ridicată. Comportarea legăturilor 
dintre elementele cu rol structural şi dintre structura de fundare şi partea de deasupra acesteia 
(substructura +suprastructura) influenţează în mod decisiv răspunsul de ansamblu al sistemelor 
structurale ductile. 

Soluții tehnice de protecție a construcțiilor la acțiuni seismice  

În general, performanţele construcţiilor existente avariate, sau nu, de cutremure puternice au fost 
îmbunătăţite prin adăugarea de noi elemente structurale, sau prin consolidarea celor existente, rezultatul 
fiind acela de mărime a rezistenţei şi rigidităţii sistemelor structurale ale acestora. Noile elemente 
structurale, respectiv cele consolidate, au contribuit la reducerea deplasărilor laterale, dar de cele mai 
multe ori cu costul creşterii nivelului forţelor seismice, ca rezultat al scurtării perioadelor proprii 
fundamentale de vibraţie. Scurtarea perioadelor proprii fundamentale de vibraţie are ca efect creşterea 
acceleraţiilor de nivel, aspect care poate conduce la agravarea stării de avariere atât a unor componente 
structurale, cât şi a unor elemente considerate fără rol structural. 

O alternativă la adăugarea de noi elemente structurale, sau la consolidarea celor existente, este aceea de 
modificare a caracteristicilor dinamice proprii ale sistemelor structurale prin adăugarea unor sisteme de 
protecţie antiseismică, cunoscute şi sub denumirea de sisteme de izolare a bazei construcţiilor. Sistemele 
speciale de izolare seismică presupun metode inovative de proiectare a construcţiilor la acţiuni seismice, 
care au ca scop limitarea efectelor pe care le produc cutremurele de pământ asupra construcţiilor, mai 
degrabă decât să reziste acţiunii acestora. 

Montarea unui element elastic suplimentar oferă structurii izolate o valoare foarte scăzută a frecvenței 
fundamentale, comparativ cu situația în care structura este montată rigid pe fundație și, de asemenea, 
comparativ cu domeniul de frecvențe specific mișcării terenului (fundației). Primul mod dinamic al 
structurii izolate implică deformații numai în sistemul de izolare, structura având o comportare specifică 
unui corp rigid. Modurile dinamice superioare nu participă la mișcare, astfel încât dacă există un aport 
superior de energie pe aceste frecvențe înalte, această energie nu se transmite structurii izolate.  

Sistemul elastic de izolare a bazei nu absoarbe energia mișcării perturbatoare, dar o dispersează prin 
dinamica acestuia. Acest tip de izolare funcționează corespunzător atunci când sistemul este liniar și fără 
amortizare. Se consideră însă (ca rezultat al testelor și observațiilor experimentale) că o anumită valoare a 
amortizării este benefică în scopul de a atenua anumite rezonanțe care pot să apară în timpul funcționării. 

În figura I.7 este ilustrat schematic conceptul de izolare seismică, considerat pentru sistemul structural 
al unei clădiri etajate.  Sistemului structural din figura I.7 a) i s-au conferit în cadrul unui proces de 
proiectare convenţional caracteristici de rezistenţă, de rigiditate, respectiv de absorbţie/ disipare de 
energie, în timp ce acelaşi sistem structural este aşezat în figura I.7 b) pe un sistem de izolare seismică. 

Se poate constata faptul că forţele seismice care se exercită pe sistemul neizolat (proiectat 
convenţional), din figura I.7 a) se deformează producând avarierea elementelor structurale. Dacă sistemul 
structural este aşezat pe un sistem de izolare seismică, forţele seismice pe care le suportă au valori mult 
mai reduse, iar deplasările care se produc deformează componentele sistemului de izolare, sistemul 
structural al construcţiei deplasându-se ca o unitate rigidă. Disiparea de energie într-un sistem structural 
izolat seismic este asigurată fie prin amortizori histeretici, fie prin amortizori vâscoşi. În cazul sistemelor 
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structurale fără sisteme de izolare seismică, disiparea energiei seismice induse se produce, în principal, 
prin avariere structurală. 

 

 
Fig. I. 7  Ilustrarea conceptului de izolare seismică a bazei construcției   

 

Izolarea bazei este o tehnică prin care o construcţie este protejată împotriva avariilor pe care le produc 
cutremurele puternice de pământ prin instalarea la baza acesteia fie a unor elemente flexibile, care îi lungesc 
perioada proprie fundamentală de vibraţie până la o valoare suficient de depărtată de perioadele 
dominante ale unei mişcări seismice aşteptate, fie a unor elemente care permit glisarea acesteia la încărcări 
laterale, atunci când încărcările laterale depăşesc un anumit nivel prestabilit. În acest mod, deformaţiile 
induse de un cutremur de pământ se vor manifesta la nivelul acestor elemente flexibile sau glisante, în timp 
ce construcţia va fi antrenată practic într-o mişcare de corp rigid (figura I.7 b). Rezultatul direct al utilizării 
„izolării bazei” este acela că o construcţie va fi extrem de puţin afectată de mişcările bazei acesteia. 

În activitatea practică, un sistem de izolare a bazei are nevoie de mult mai mult decât elementele flexibile 
sau glisante. La mod general, un asemenea sistem are nevoie de: 
‒ un sistem de reazeme izolatoare flexibile care suportă greutatea clădirii şi care are şi rolul de a 

asigura deplasarea laterală a acesteia; la incidenţa unei mişcări seismice aceste reazeme izolatoare 
se deformează, lungind suficient de mult perioada proprie fundamentală de vibraţie a întregului 
ansamblu şi reducând astfel nivelul forţelor seismice transmise suprastructurii clădirii; 

‒ un sistem de amortizare sau de disipare a energiei induse de miscarea seismică, care să reducă 
deformarea elementelor flexibile sau glisante la un nivel acceptabil (nivelul deplasărilor relative 
dintre clădirile şi mediul de fundare să poată fi controlat în cadrul procesului de proiectare); 

‒  un mecanism care să asigure clădirii rigiditatea necesară care să împiedice vibraţiile şi deplasările 
acesteia la încărcări cu un ritm de manifestare frecvent, cum ar fi vântul sau cutremurele minore de 
pământ. 
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Localizarea planului de izolare se realizează pe baza condiţiilor de amplasament, categoria de construcţie, 

costurile de realizare şi altor factori de importanţă mai redusă. Fiecare plan de izolare are unele avantaje, 
dar şi unele dezavantaje, acestea fiind legate de costurile de realizare a sistemului de izolare şi de detaliile 
speciale necesare pentru a asigura mişcările diferenţiate ale componentelor nestructurale, cum ar fi casele 
scărilor şi conductele care traversează planul de izolare. Indiferent de poziţia planului de izolare, 
dispozitivele de izolare sunt întotdeauna poziţionate acolo unde acestea pot fi uşor inspectate şi înlocuite. 
În plus, este de preferat realizarea unei diafragme rigide deasupra sau dedesubtul acestor dispozitive, 
care să distribuie uniform încărcările laterale la fiecare dintre acestea. 

Izolarea seismică poate fi utilizată şi în cazul structurilor de poduri, la care se urmăreşte separarea 
suprastructurii de substructură la nivelul capătului superior al pilelor. În cazul podurilor, principalul 
aspect care se urmăreşte este protecţia substructurii, deoarece această parte structurală este cea mai 
vulnerabilă la efectele devastatoare ale cutremurelor de pământ.  

In figura I.14 sunt prezentate schematic cele două modele principale care pot fi utilizate în procesul de 
proiectare a sistemelor structurale izolate seismic.  

 
 

 
Fig. I. 14  Reprezentarea schematică a buclei histerezis „forţă-deplasare” produsă de: un izolator elastomeric 

cu comportare în domeniul liniar (a); un izolator elastomeric cu comportare in domeniul neliniar (b) 

În figura I.15 este prezentată în detaliu o buclă histerezis „forţă - deplasare” idealizată, în care „suprafaţa 
închisă” (EDC) este o măsură a energiei disipate pe durata unui ciclu a mişcării. Lucrul mecanic care se 
efectuează pe durata încărcării unui reazem izolator nu poate fi complet recuperat pe durata descărcării 
acestuia, diferenţa care rezultă fiind pierdută (disipată) sub formă de căldură. 
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Fig. I. 15  Ciclul biliniar teoretic - concept convenţional ce permite identificarea caracteristicilor 

mecanice ale unui izolator cu comportare neliniară  
 

Acest model biliniar poate fi definit prin trei parametri importanți: rigiditatea elastică - Ke, rigiditatea 
post-elastică - Ke si rezistența caracteristică - Q, utilizată pentru a estima stabilitatea                                                  
comportamentului histeretic atunci când izolatorul este supus unor cicluri de încărcare repetate.   

 rigiditate de gradul 1, elastică (K1 ≡ Ke) - rigiditatea inițială a unui dispozitiv, definită că rigiditate 
secanta (raportul dintre diferența forțelor orizontale și diferența deplasărilor aferente) între punctele 
corespunzătoare forțelor egale cu 1/5 × VEdb  și 1/10 × VEdb. 

𝐾𝐾1 =
0,2 ∙ 𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 0,1 ∙ 𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑑𝑑(0,2𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) − 𝑑𝑑(0,1𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸)
 (1.38) 

 rigiditate de gradul 2, post elastică (K2 ≡ Kd) - rigiditatea celei de-a două ramuri a ciclului biliniar 
teoretic, definită că rigiditate secantă corespunzătoare deplasărilor de 1/2×dbd  și dbd (valorile forțelor 
aferente sunt determinate experimental în ciclul 3 de încărcare la o încercare în regim cvasistatic). 

𝐾𝐾2 =
𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑉𝑉(0,5∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸)

0,5 ∙ 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸
 (1.39) 

 rezistenţa caracteristică la forfecare (Qd) - forţa la care curbă ciclică forţă-deplasare intersectează axa 
forţelor. 

𝑄𝑄𝐸𝐸 =
𝜋𝜋 ∙ ξ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸(𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸) ∙ 𝑘𝑘𝐸𝐸 ∙ 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸

2

(2 − 𝜋𝜋 ∙ ξ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸(𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸)) ∙ 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸 − 2 ∙ ∆𝑦𝑦
 ;  𝑄𝑄𝐸𝐸 =

𝜋𝜋 ∙ ξ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸 ∙ 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸(𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸) ∙ 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸
2

2(𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸 − ∆𝑦𝑦)
 (1.40) 

 rigiditate efectivă a unui izolator (Keff) -   rigiditate efectivă a unui dispozitiv: raportul dintre 
valoarea forței orizontale transferate prin dispozitiv și componentă pe aceeași direcție a deplasării 
totale de calcul; Keffb = VEdb / dbd  (rigiditatea secanta). 

𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸(𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸)  =
𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸
 (1.41) 

 coeficient de amortizare efectivă a unui izolator (ξeff) -  valoarea amortizării vâscoase echivalente 
corespunzătoare energiei disipate de un dispozitiv pe durata răspunsului ciclic la deplasarea totală 
de calcul (dbd); se determina conform relației de definiție că raport între Wd - energia disipată pe 
ciclu (descărcare) și Ws - energia elastică înmagazinată (încărcare) pentru ciclul de solicitare 
considerat. 
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ξeff=
Wd

2π ∙ Ws
 ; Ws =

1
2

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2 ;  𝑊𝑊𝐸𝐸 = 4 ∙ 𝑄𝑄𝐸𝐸 ∙ �𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑦𝑦�  ; 

 

ξ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸(𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸) =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸)

2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸
2 ∙ 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸(𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸)

;  ξeff=
2 ∙ 𝑄𝑄𝐸𝐸�𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑦𝑦�

𝜋𝜋 ∙ 𝐾𝐾𝐸𝐸 ∙ 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2   

(1.42) 

 

Un sistem de izolare dinamică a bazei la acțiuni seismice  este realizat dintr-un ansamblu format din 
grupuri de izolare și/sau disipare, care redistribuie energia seismică de la fundaţie, la suprastructură unei 
clădiri, astfel încât transmisibilitatea mișcării seismice să fie de cel mult 10÷15%. Sistemul de izolare 
seismică trebuie să asigure flexibilitatea laterală şi amortizarea necesară pentru o izolare eficientă a bazei 
unei clădiri la acţiuni seismice puternice şi să ofere un nivel de rigiditate suficient de ridicat pentru a 
rezistă încărcărilor generate de acţiunea dinamică a vântului. Unele sisteme de izolare seismică au în 
componenţă lor şi un mecanism de autoprotecție, care se activează la deplasări cu valori ridicate.   

În esență, principalul avantaj al unui sistem de izolare a bazei unei construcţii constă în capacitatea să 
de a reduce răspunsul sistemului său structural la acțiunea unui cutremur puternic de pământ şi, prin 
urmare, reducerea substanțială a forțelor care se transmit structurii. De asemenea, este important faptul că 
un sistem de izolare a bazei poate reduce în acelaşi timp şi valorile acceleraţiilor la nivelul planşeelor, 
reducând la minimum avarierea echipamentelor, a bunurilor materiale existente şi a elementelor 
arhitecturale. Se remarcă faptul că un sistem de izolare a bazei unei construcţii este relativ uşor de instalat 
şi poate fi utilizat atât la construcţiile noi, cât şi la construcţiile existente care trebuie consolidate.  

Dezavantajele unui sistem de izolare pot fi mentionate astfel: 
–  sistemul de izolare a bazei unei construcţii are nevoie de un anumit spaţiu în jurul său, care să permită 
deplasări laterale libere ale dispozitivelor elastomerice;  
–  izolatorii seismici nu au capacitatea de a rezistă unor încărcări semnificative generate de solicitarea de 
întindere, cea ce face că procedeul izolării bazei unei construcţii să nu fie eficient în cazurile în care este 
posibilă ridicarea / desprinderea structurii de sistemul de rezemare; 
–  sistemele de izolare seismică trebuie să fie alcătuite din dispozitive care să le permită deplasările 
laterale maxime produse de vânt, sau alte încărcări de exploatare, evitând astfel deplasările şi vibraţiile 
asociate acestor solicitări, fără a a influență performanțele sistemului structural în cazul evenimentelor 
seismice; 
–  parametrii de integritate structurală a unei clădiri cu baza izolată depinde de performanțele individuale 
ale dispozitivelor din componentă sistemului de izolare antiseismică; 
–  performanțele funcționale caracteristice izolatorilor antiseismici cu alunecare nu pot fi garantate / 
evaluate cu certitudine, în special după o lungă perioadă de inactivitate; 
–  un sistem de izolare a bazei își poate „acordă” modurile proprii de vibraţie superioare cu perioadele 
componentelor dominante ale solicitărilor seismice; astfel, se poate amplifică răspunsul sistemului 
structural corespunzător modurilor sale proprii superioare de vibraţie cu apariția rezonanței elementelor 
fără rol structural în domeniul perioadelor scurte (sau frecvenţelor înalte); 
–  neliniaritatea puternică a izolatorilor elastomerici poate induce acceleraţii cu valori ridicate la nivelul 
planşeelor unei clădiri şi poate avaria integritatea acestora; 
–  construcţiile cu baza izolată necesită costuri mai ridicate față de situația celor cu baza fixă, că urmare a 
costurilor de proiectare a suprastructurii, a costurilor izolatorilor, a planşeelor duble la subsoluri, a 
pereţilor şi detaliilor constructive impuse de asigurarea flexibilităţii sistemelor de utilităţi. 
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CAPITOLUL II 
STADIUL CERCETĂRII ÎN DOMENIUL DISPOZITIVELOR ELASTOMERICE ANTISEISMICE 
Caracteristici constructive și funcționale pentru principalele tipuri de dispozitive antiseismice 
elastomerice utilizate pentru izolarea dinamica a bazei constructiilor 

Operațiunea de izolare a bazei presupune decuplarea întregii structuri sau a unei anumite părți din 
structură, prin introducerea unor elemente flexibile pe întreaga suprafață a nivelului de izolare. Se 
urmărește ca toate deformațiile care apar datorită acțiunii seismice să se producă la nivelul elementelor 
flexibile, astfel încât restul structurii să aibă un comportament de corp rigid. 

Prin implementarea acestui procedeu se vizează creșterea perioadei fundamentale a structurii, astfel 
încât aceasta să fie cât mai îndepărtată de perioadele dominante ale cutremurelor care se pot produce pe 
amplasamentul ales pentru structură. Odată cu creșterea perioadei se înregistrează o creștere a 
deplasărilor, ceea ce înseamnă că în dreptul sistemului de izolare trebuie asigurat spațiul necesar pentru a 
permite aceste deplasări. De asemenea, creșterea perioadei de vibrație conduce la scăderea pronunțată a 
forței tăietoare seismice de bază. 

Cea mai importantă funcție a izolatorilor elastomerici antiseismici este de a reduce acțiunea seismică 
prin reducerea forțelor orizontale care solicită clădirile în caz de cutremur. Acest lucru este posibil pe baza 
a două efecte combinate: 

– creșterea flexibilității laterale prin folosirea izolatoarelor între fundație și suprastructură ceea ce 
duce la creșterea perioadei pulsației proprii foarte mult și este redusă accelerația spectrală, prin urmare 
forțele datorate acţiunii seismice; 

– creşterea gradului de amortizare / energiei disipate (sub formă de căldură) face ca izolatorul să 
permită reducerea spectrului de răspuns (acceleraţii, deplasări) care mai departe duce la reducerea 
forțelor seismice. 

 

a) Izolatori sesimiic din elastomeri cu amortizare mică (LDRB ) 

 

Fig. II. 1 Izolator sesimic din elastomer cu amortizare mică, ξ ≤ 6%  ( LDRB ) 

Izolatorii cu amortizare mică (Low-Damping Rubber Bearings – LDRB) au fost inițial realizați integral 
din cauciuc natural, mai târziu proprietățile lor fiind îmbunătățite prin adăugarea unor armături din oțel 
(lamele). Acestia sunt alcătuiți din două plăci groase de capăt, iar în interior se regăsește un tipar format 
dintr-o succesiune de lamele metalice echidistante, între care este inserat cauciucul, în condiții speciale de 
presiune și temperatură. Se urmărește ca prin această operațiune să se realizeze lipirea cauciucului atât de 
lamelele interioare, cât și de plăcile de capăt. Lamelele metalice au rolul de a împiedica umflarea 
cauciucului și de a asigura o rigiditate verticală mare, dar nu au efect asupra rigidității laterale, aceasta 
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fiind controlată prin modulul de forfecare redus al elastomerului. Comportarea materialului la forfecare 
este considerată liniară până la valori de 100% ale deformațiilor de forfecare, cu o amortizare de 2-3% din 
amortizarea critică. Materialul nu prezintă curgere lentă.  

Izolatorii cu amortizare mică prezintă următoarele principale avantaje: procesul de fabricație este destul 
simplu, relativ ieftin în comparație cu celelalte tipuri de izolatori, iar răspunsul lor mecanic nu este afectat 
de temperatură, îmbătrânire, istoria și rata de încărcare. Rigiditatea izolatorului pe verticală diferă, 
aceasta fiind mult mai mică atunci când izolatorul este supus la întindere, decât atunci când este 
comprimat. Cea mai importantă proprietate mecanică a acestui tip de izolator este rigiditatea orizontală 
scăzută. 
b)  Izolator sesimic din elastomer cu miez de plumb ( LRB ) 

Izolatorii cu miez de plumb (Lead Rubber Bearings – LRB) au fost inventați și testați în Noua Zeelandă 
în 1975, de către W.H. Robinson, şi au fost utilizați în anul 1981, la clădirea William Clayton din 
Wellington, Noua Zeelandă. Aceștia sunt asemănători cu izolatorii cu amortizare mică, dar conțin unul 
sau mai multe miezuri de plumb, eliminând astfel unele dintre dezavantajele pe care le prezintă izolatorii 
cu amortizare mică. Pentru introducerea miezului de plumb se prevede o gaură puțin mai redusă ca 
diametru față de dimensiunea acestuia, localizată de obicei în centrul izolatorului. Odată cu introducerea 
miezului de plumb în spațiul destinat, se realizează o conlucrare între cele două componente. De obicei, 
izolatorii sunt realizați sub formă circulară, dar pot fi fabricați și având secțiuni dreptunghiulare. Prin 
introducerea miezului de plumb crește energia disipată de izolator. 

 
Fig. II. 2 Izolator sesimic din elastomer cu miez de plumb ( LRB ) 

 

Performanțele izolatorilor cu miez de plumb depind de forța laterală care acționează asupra lor. Dacă 
această forță este redusă, deplasarea plăcuțelor metalice din interiorul izolatorului este restricționată de 
miezul de plumb, iar izolatorul prezintă o rigiditate laterală crescută. Odată cu creșterea forței laterale, 
foițele metalice forțează miezul de plumb să se deplaseze sau să intre în curgere, fiind astfel asigurată 
amortizarea histeretică prin absorbția de energie a miezului, iar ca urmare, rigiditatea laterală a 
izolatorului este redusă. Amortizarea echivalentă a izolatorilor cu miez de plumb variază de la 15% până 
la 35%.  

 

c). Izolator sesimic din elastomer cu amortizare mare ( HDRB ) 
Dezvoltarea unui compus al cauciucului natural care să aibă suficientă amortizare internă, astfel încât să 

fie eliminată necesitatea utilizării unor sisteme suplimentare de disipare a energiei, a fost realizată în 1982 
de către Asociația de Cercetare a Producătorilor Malaezieni de Cauciuc din Marea Britanie. Amortizarea 
este crescută prin adăugarea în componența cauciucului a carbonului extra fin, a uleiurilor și a rășinilor. 
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Nivelul amortizării este astfel crescut la valori cuprinse între 10% și 20%, la deformații de forfecare de 
100%. Se înregistrează nivele mai scăzute ale amortizării corespunzătoare unei durități mai mici și modul 
de deformație la forfecare de aproximativ 0,34 MPa, și nivele mai mari ale amortizării corespunzătoare 
unei durități crescute, cu valori ale modulului de deformație la forfecare de aproximativ 0,4 MPa. 
Procesele de fabricare ale izolatorilor (vulcanizarea, lipirea) rămân aceleași ca și în cazul izolatorilor cu 
amortizare mică. 

Comportarea materialului este neliniară la deformații specifice de forfecare mai mici de 20% și este 
caracterizată printr-o rigiditate și amortizare mai mare, care tinde să minimizeze răspunsul la încărcările 
din vânt și la acțiuni seismice de mică intensitate. În intervalul de deformații specifice de forfecare cuprins 
între 20% și 120%, modulul de deformație la forfecare este scăzut și constant. La deformații mari, modulul 
crește datorită procesului de cristalizare din cauciuc, care este însoțit de o creștere în disiparea energiei. 

Această creștere a rigidității și amortizării la deformații specifice mari poate fi exploatată pentru a 
realiza un sistem care este rigid la solicitări mici, oarecum liniar și flexibil la încărcările de proiectare, dar 
care poate limita deplasările la valori mari, neanticipate, ale încărcărilor. 

 

 
Fig. II. 3  Izolator sesimic din elastomer cu amortizare mare, ξ > 6% ( HDRB ) 

 

Proprietățile mecanice ale izolatorilor cu amortizare mare sunt oarecum afectate de efectul îmbătrânirii 
cauciucului și de variațiile de temperatură. Modificările caracteristicilor orizontale ale izolatorilor 
elastomerici, datorită îmbătrânirii pe durata de viață a acestora, se estimează a fi mai mici de 20% din 
valorile inițiale. Elementele prezintă o rigiditate și o amortizare mai mare la primul ciclu de încărcare, 
după care proprietățile se stabilizează. 
d). Izolator sesimic din elastomer cu elemente alunecare 

O altă tehnică de izolare seismică a bazei esta cea cu dispozitive de izolare seismică cu alunecare. 
Funcţionează foarte bine sub încărcări mari datorate mişcărilor seismice având un răspuns bun în 
reducerea acceleraţiilor care apar în suprastructură. Aceşti izolatori sunt caracterizaţi de faptul că nu sunt 
afectaţi de frecvenţa de excitaţie a mişcărilor seismice. Acest lucru este datorat caracteristicii de alunecare 
a sistemului pentru a reduce şi a dispersa energia cutremurului pe o gamă largă de frecvenţe. Sistemul de 
izolare cu alunecare se foloseşte în izolarea clădirilor şi a podurilor. Avantajele utilizării dispozitivelor 
antiseismice cu alunecare pentru izolarea bazei structurilor de construcții, constă în faptul că acestea sunt 
eficace pentru o gamă largă de frecvenţe de intrare; deoarece forţele de frecare s-au dezvoltat la bază, 
acestea fiind relative, masă structurii, centrul masei şi centrul de rezistenţă coincid, iar efectele produse de 
torsiunea asimetrică a structurii sunt diminuate. 
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Forţele orizontale de frecare opun rezistenţă mişcării şi disipează energia. În condiţii normale de vibraţii 

ambientale şi mişcări seismice mici, sistemul lucrează ca un sistem fix supus la forţe de frecare statică. 
Pentru mişcări seismice mari care depăşesc valoarea statică a forţei de frecare apare alunecarea reducând 
astfel acceleraţiile. 

În figura II.6 este prezentat dispozitivul de izolare seismică cu alunecare, care este realizat din straturi 
concentrice de plăci acoperite cu teflon în contact unele cu altele având în centru un miez de cauciuc. 
Acesta combină efectele frecării amortizate cu elasticitatea cauciucului, miezul de cauciuc distribuie 
deplasarea de alunecare şi viteza pe înălţimea sistemului de izolare. Elementele din elastomer nu preiau 
încărcări verticale, au vulcanizat un inel periferic de alunecare compus din bare de cauciuc, oferă izolare 
seismică prin acţiuni paralele de frecare, amortizare şi forţe de revenire. 
 

 
Fig. II. 6  Izolator sesimic din elastomer cu elemente de alunecare 

Cerinte reglementate referitoare la stabilirea nivelului de performanta asociat caracteristicilor esentiale 
pentru utilizarea dispozitivelor elastomerice antiseismice                

În prezent, la nivelul Uniunii Europene, validarea performantelor asociate caracteristicilor esentiale 
ale dispozitivelor elastomerice antiseismice are la baza cerințele actualizate ale Regulamentului (UE) nr. 
305 / 09.03.2011, completate cu criteriile de proiectare si metodele de testare şi evaluare indicate în 
standardele de referință din seria SR EN 1337 şi SR EN 15129. 

Aceste cerinţe sunt completate de reglementarile tehnice şi legislaţia natională referitoare la 
proiectarea sistemelor de izolare seimica a constructiilor civile si industriale, dintre care menţionăm: 
− „Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări 

seismice.”, elaborată de INCERC – filiala Iaşi (Ordinul MTCT nr.738/19.04.2004), publicată în M.Of., p I, 
nr.1002bis/2004 din 01.11.2004 şi în B.C. nr.4/2006; 

− „Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă a clădirilor (reazeme disipatori)”, elaborat de 
INCERC – filiala Iaşi (Ordinul MTCT nr.736/19.04.2004), publicat în M.Of., p I, nr.874bis/2004 din 
24.09.2004. 
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CAPITOLUL III 
CARACTERIZAREA STRUCTURAL-FUNCȚIONALĂ ȘI ANALIZA CERINȚELOR DE PERFORMANȚĂ 
PENTRU DISPOZITIVELE ANTISEISMICE ELASTOMERICE  

Propietăţi fizico-mecanice ale elastomerilor.  
Comportarea mecanică a cauciucului se înscrie în mecanica mediilor continue deformabile. Adoptarea 

unui model teoretic al cauciucului presupune stabilirea unor ipoteze care să definească acest model și care 
să permită construcția ulterioară a unor teorii cât mai complete care să reflecte cât mai fidel datele 
experimentale. În timp ce teoria deformării statice a cauciucului a atins un grad de coerență și generalitate 
satisfăcător, o teorie dinamică a deformării cauciucului, adecvată necesităților proiectării amortizoarelor 
nu este încă definitivată. În calculul dinamic trebuie luați în considerare mai mulți parametri, crește 
complexitatea matematică cât și dificultățile experimentale și de aceea teoria dinamică se rezumă la o 
colecție de înregistrări de date experimentale și de propuneri de metode de calcul cu un grad foarte redus 
de generalitate. 

Ipotezele care definesc un model matematic al cauciucului solicitat static sunt: 
– material omogen și izotrop; 
– cauciucul este perfect elastic, pentru un interval foarte larg de deformații; curba 

caracteristică este însă nelineară; 
– cauciucul este incompresibil (deformația de volum este nulă). 

O particularitate fundamentală a mecanicii cauciucului o constituie variația constantelor fizico-chimice 
ale materialului, în funcție de compoziția chimică, metoda de încercare, tehnologia de fabricație. 

Răspunsul elasto-ereditar al cauciucului la acțiunea forțelor exterioare este exprimat prin diferite relații 
analitice. Constantele acestor relații sunt caracteristicile fizico-mecanice ale cauciucului: modulul lui 
Young, modulul de elasticitate la forfecare, modulul volumic, coeficientul lui Poisson. În afara de aceștia 
se mai disting și alți parametri cum sunt: duritatea cauciucului, coeficientul de frecare, uzura specifică. 

Spre deosebire de materialele metalice, cauciucul este un material vascoelastic ce prezintă atât un 
răspuns elastic cât și un răspuns vâscos atunci când este deformat. Propietatile dinamice ale materialelor 
vascoelastice pot fi analizate mai convenabil prin separarea celor două componente elasticitate și 
vâscozitate. Analiză comportamentului cauciucului la solicitare ciclică sau tensionare, arată faptul că 
deformatia rezultată prezintă o întârziere față de forță, respectiv efortul aplicat, motiv pentru care 
propietatile dinamice ale cauciucului pot fi interpretate că propietati fizice exprimate cantitativ prin 
relația dintre intrări (solicitări) și răspunsul la acestea (deplasări/ deformații). 

 Comportamentul vascoelastic al elastomerilor este complex, iar rezultatele pot fi foarte sensibile la 
influență condițiilor de test că frecvența și amplitudinea forței aplicate sau a deformațiilor, dimensiunile 
geometrice ale produsului (epruvetei) și modul de deformare, motiv pentru care aceste condiții trebuie 
atent controlate pentru că rezultatele obrinute să fie comparabile; 

O consecință importantă este faptul că aceste condiții de determinare a parametrilor ce caracterizează 
comportamentul vascoelastic al cauciucului sunt adecvate/ corelate cu scopul propus de utilizare a a 
cestor date; de exemplu, pentru caracterizarea propietăților materialului pot fiutilizate echipamente de 
test cu dimensiuni reduse, dar aceste rezultate nu sunt suficiente pentru proiectarea sau verificarea 
performanțelor produselor din elastomeri. 

Pentru determinarea caracteristicilor dinamice ale cauciucului, au fost dezvoltate multe tipuri de 
echipamante de test și respectiv metode de testare. Există două categorii de metode aplicate la realizarea 
testelor dinamice, respectiv:  
‒  metoda vibrațiilor libere - în care epruvetă de test este adusă la o anumită stare de osiclatie, apoi 

sistemul este lăsat liber, astfel încât amplitudinea acestor vibrații descrește în timp că efect al 
amortizării;  
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‒   metoda vibrațiilor forțate - unde oscilațiile sunt meninute prin mijloace externe; în acest caz se 

disting două tipuri de teste: în regim de rezonanță și în afară rezonanței. 
Din punct de vedere al echipamentului de testare (pentru cazul vibrațiilor forțate) acestea pot fi 

destinate caracterizării propietăților dinamice ale materialului și au dimensiuni reduse, respectiv pentru 
testarea produselor din elastomeri, caz în care dimensiunile sunt mai mari (testare produs la scara reală). 
De asemenea modul de deformare a epruvetelor de test în aceste echipamente constituie un criteriu de 
diferențiere a metodelor de test: compresiune, forfecare, tracțiune, îndoire, torsiune. 

 

Pentru calculul sistemelor de izolare seismică din elastomeri este necesar a se cunoaşte modulul de 
elasticitate longitudinal E şi cel transversal G. Modulul de elasticitate transversal G reprezintă capacitatea 
elastomerului de a rezista elastic la deformaţiile unghiulare de forfecare, nu depinde de forma 
constructivă ci numai de amestecul de elastomer din care este confecţionat prin duritatea acestuia. 
Valorile după Göbel, Crede, Lindley şi Poturaev sunt prezentate în tabelul III.1. 

Tabelul III.1. Modulul de elasticitate G  

Autorul Duritatea [ºSh] 
30 40 45 50 55 60 65 70 75 

 Modulul de elasticitate transversală G [daN/mm2] 
Göbel - 4,66 5,62 6,88 8,34 9,55 11,33 13,55 16,00 
Crede 3,22 4,67 5,33 6,22 7,33 8,67 10,00 12,00 - 
Lindley 3,00 4,50 5,40 6,40 8,10 10,60 13,70 17,30 22,20 
Poturaev 2,80 - 4,20 5,60 - 8,40 11,20 - 14,70 

 

Așa cum s-a arătat, în cazul cauciucului nu se mai respectă legea elasticității lui Hooke. Din aceasta 
cauză este dificil să se indice o valoare pentru modulul de elasticitate al materialului care este un 
parametru important pentru proiectarea amortizoarelor. În plus, curba efort-deformație în cazul 
solicitărilor la compresiune este mult influențată de factorul de formă al epruvetei folosite, adică dacă este 
relativ înaltă, cu o secțiune transversală mică sau relativ scurtă, cu o secțiune transversală mare. De aceea 
se obișnuiește să se indice duritatea amestecurilor de cauciuc. 

Duritatea cauciucului, ca și a altor materiale, reprezintă proprietatea de a rezista la pătrunderea în el a 
unui obiect din material mai dur (care nu capătă deformații permanente). Duritatea nu constituie un 
indicator de calcul în proiectare. Totuși, cercetările efectuate au scos în evidență o corelație aproximativă 
între duritate și modulul de elasticitate static ( vezi figura III.1 ).  

 

 

Fig. III.1 Relația dintre modulul de elasticitate static E și duritatea în grade Shore A 



18 / 68 
 

 
Modelarea fizică și matematică a dispozitivelor elastomerice utilizate pentru izolarea dinamică a 
structurilor de construcții.   

Elastomerii (cauciuc natural si / sau sintetic pe baza de policloropren) constituie materialul de baza din 
care sunt realizate dispozitivele elastomerice antiseismice. In stare solidă, cauciucul se prezintă sub două 
faze: cristalină și amorfă, ceea ce determina o variatie seminificativa a  propietatilor fizice si mecanice ale 
acestuia. Trecerea de la o stare la alta se produce numai ca urmare a schimbării temperaturii. 

Pe baza schimbărilor structurale, s-a putut explica, din punct de vedere calitativ, natura elasticității, 
vâscozității și plasticității cauciucului. Astfel, la deformarea elastică, sub influența aplicării forței 
exterioare, moleculele cauciucului își modifică distanța proporțional cu forța, în limita mărimii forțelor 
intermoleculare. După îndepărtarea acestei forțe, rețeaua moleculară revine la starea inițială de echilibru, 
iar deformarea materialului dispare. Deformarea de acest tip se numește elastică și este guvernată de legea 
lui Hooke. 

Legile clasice ale mecanicii corpurilor elastice solide (după Hooke) și lichidelor vâscoase (după Newton) 
arată că la aplicarea unei forțe corespunde o deformație și respectiv o anumită viteză de deformare. În 
ambele cazuri, însă, starea de echilibru se stabilește instantaneu, timpul nefiind un parametru care să 
influențeze aceste fenomene. 

La materialele antivibratile pe bază de cauciuc există un interval de timp (o durată) între momentul 
aplicării forței și apariția efectului. Această întârziere se caracterizează prin trei factori: 

– dependența fenomenului de deformare ca urmare a efortului constant aplicat, sau altfel spus 
variația în timp a deformației realizate cu forță constantă; 

– variația în timp a efortului aplicat pentru a menține o deformație constantă, fenomenul de relaxare a 
forței; 

– diferența de fază între efort și deformație, atunci când materialul este supus la o solicitare ciclică, 
evidențiază comportarea vâscoelastică a materialului. 
În baza teoriei vâscoelastice, reacțiunea (răspunsul) mediului la acțiunea forței exterioare aplicate poate 

fi obținută printr-o combinație între comportarea elastică liniară și comportarea vâscoasă liniară. Pentru a 
analiza răspunsul cât mai fidel al materialelor antivibratile pe bază de cauciuc, considerate că au o 
comportare vâscoelastică liniară, s-a recurs la modelele compuse din mai multe elemente simple pe bază 
de faze elastice și vâscoase. Funcție de configurația geometrică, rețeta cauciucului și mărimea solicitării, 
elementele antivibratile din cauciuc pot fi reprezentate într-o gamă variată de modele reologice, fiind 
utilizate frecvent următoarele: modelul elastic Hooke, modelul vâscoelastic Voigt-Kelvin, modelul vâscoelastic 
Maxwell, modelul histeretic și modelul vâscoelastic ereditar Zener. 

Sistemele liniare disipative vâscoase sunt alcătuite din cel puțin un element elastic Hooke cu modulul E 
= const sau coeficientul de rigiditate k = const și un element reologic Newton cu coeficientul de rezistență 
vâscoasă η sau coeficientul de amortizare vâscoasă c în diverse combinații. Astfel, în figurile 3.10 ÷  3.13 se 
prezintă câteva schematizări cu disipare vâscoasă liniară pentru un sistem antivibratil cu sau fără masă și 
cu forțe aplicate din exterior de forma F = F (t). 
a)  Modelul Voigt-Kelvin 

Acest model ( figura III.10 ) este alcătuit prin legarea în paralel a unui element elastic de tip Hooke cu 
un element vâscos de tip Newton.  Relatia ce caracterizeaza comportarea acestui model reologic este: 

εηεσ += E  (3.26) 

Integrând ecuația (3.26) se obține: 











+= ∫

− t tt

dtee
0

0
1 ττ σ
µ

εε
 

(3.27) 

în care ε0 - deformația relativă în momentul t =0, iar τ = η / E - timpul de relaxare. 
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În stare de repaus modelul Voigt-Kelvin se comportă ca un mediu elastic ( 0=ε ). Dacă modelului i se 

impune o deformație constantă ( 0εε == const ), atunci tensiunea va fi constantă 00 εσ E= . Dacă în 

momentul 0=t  se dă o tensiune constantă ( 0σσ == const ), atunci deformația crește asimptotic către 

valoarea  𝜎𝜎0 𝐸𝐸 ⁄  conform relaţiei: 











−=

−
τσ

ε
t

e
E

10

 
(3.28) 

Dacă tensiunea este dată ca funcție de timp, atunci deformația se calculează după relația (3.27). Se 
observă ca modelul vâsco-elastic Voigt-Kelvin nu pune în evidență relaxarea tensiunii, ceea ce face ca 
acest model sa fie acceptat doar într-o primă aproximație pentru elementul din cauciuc. 

 

  

Fig. III.10. Model Voight-Kelvin Fig. III.11. Model Hooke-Maxwell 

  

Fig. III.12. Model Zenner Fig. III.13. Hooke-Voigt-Kelvin 
 

b)  Modelul Maxwell (Hooke- Maxwell)  
Acest model ( figura III.11 ) este alcătuit prin legarea în serie a unui element elastic de tip Hooke cu un 

element vâscos de tip Newton. Deformația relativă totală ε  se compune din suma dintre deformația 1ε  a 
elementului elastic și deplasarea relativă 2ε  a elementului vâscos. Relatia ce caracterizeaza comportarea 
acestui model reologic este: 



20 / 68 
 

 

η
σσε +=

E


  (3.29) 

Integrând ecuația (3.29) se obține: 











+= ∫

−
dteEe

t tt

0
0

ττ εσσ 

 
(3.30) 

în care σ0 - este tensiunea in momentul t =0. 
 

Dacă mediului i se impune o tensiune constantă 0σσ == const  în momentul 0=t , atunci mediul 

capătă o deformație instantanee 𝜎𝜎0 𝐸𝐸 ⁄  după care curge cu viteză constantă 𝜀𝜀̇ = 𝜎𝜎 𝜂𝜂 ⁄ . Dependența ( )tεε =  
este liniară (fig. 2.40, c).  

Dacă, în momentul inițial 0=t , mediului i se dă o deformație constantă 0εε == const , atunci din 
relația (2.131) se obține: 

000      ; εσσσ τ Ee
t

==
−

     
(3.31) 

adică tensiunea scade, tinzând exponențial la zero (fig. 2.40, b). Se spune că are loc fenomenul de relaxare. 
Rezultă că modelul Maxwell scoate în evidență atât fenomenul de curgere lentă cât și acela de 

relaxare, dar funcțiile ( )tσσ =  și ( )tεε =  au o formă simplă, astfel încât ele nu  pot reprezenta decât într-
o formă foarte simplificată caracteristicile de deformare a mediului vâsco-elastic de tipul cauciucului. 

c)  Modelul Zenner  
Acest model ( figura III.12 ) este alcătuit dintr-un corp Maxwell legat în paralel cu un corp elastic de 

tip Hooke. Modelul este utilizat pentru a descrie comportamentul materialelor vascoelastice liniare, care 
nu se degradeaza in procesul de deformare, iar relatile ce caracterizeaza acest model sunt: 

1 1

1
.E

σ σ
ε = +

η


 1 1

1
.E

σ σ
ε = +

η



     

pentru ramura Maxwell (vasco-elastica) 
(3.31) 

1 2 ,Eσ = σ + ε 1 2 ,Eσ = σ + ε   pentru ramura Hooke (elastica) 

De unde rezultă: 

2 2

1 1 1 1

1 1E E
E Eε = σ − ε + σ − ε

η η
  2 2

1 1 1 1

1 1E E
E Eε = σ − ε + σ − ε

η η
 

 
(3.32) 

La acest model, E2 este modulul de elasticitate static, iar E1 reprezinta diferenta dintre modulul de 
elasticitate dinamic si cel static. Semnificatia termodinamica este ca deformatia vascoelastica ciclica este 
exoterma (procesul este insotit de disipare de energie sub forma de caldura degajata in exterior) 

d)  Modelul Hooke-Voigt-Kelvin  
Modele mai complicate (figura III.13) permit o apropiere mai bună de caracteristicile mecanice ale 

materialelor reale. Aceste modele se obțin prin combinarea elementelor elastice și vâscoase în configurații 
diferite. Modelul Hooke-Voigt-Kelvin conține trei elemente µ  , 21 siEE . Relatia ce caracterizeaza 
comportarea acestui model reologic se poate obține din legile de deformație ale elementelor indicviduale, 
adică: 

33222111    ;   ; εησεσεσ === EE  (3.33) 

Din condițiile de echilibru: εεεεε =+= 2131    ; , eliminând mărimile intermediare se obține: 

σησεηε 
22

1
1 1

EE
EE +








+=+  (3.34) 
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Dacă mediului i se dă o deformație constantă 0εε == const , tensiunea se determină cu relația: 

( )
( )

21

21
20    ;

21

EE
EEEeEEE

EEt

+
=












−+=

+−
ηεσ  (3.35) 

adică în mediu are loc relaxare, dar numai până la tensiunea 0εσ E=∞  

La o tensiune constantă dată 0σσ == const , deformația are valoarea: 











+=

− 1

1
0

11 Et

e
EE

ησε  (3.36) 

adică mediul suferă curgere lentă până la deformația 
E

0σ
ε =∞ . 

Algoritm de calcul pentru proiectarea soluției constructive și verificarea caracteristicilor de 
performanță pentru un dispozitiv antiseismic elastomeric. 

a) Caracteristici constructive dispozitiv elastomeric antiseismic  
Carcateristicile geometrice ale unui dispozitiv elastomeric sunt definite în § 5.3.2. din SR EN 1337-3 și § 

8.2.3.2 din SR EN 15129, împreună cu recomandări pentru definirea familiei de produse în conformitate 
cu datele din tabelul 3 din SR EN 1337-3 și/ sau § 8.2.4.1.2 din SR EN 15129. 

 

 

 

Fig. III.24  Soluție constructivă și dimensiuni caracterisitice pentu dispozitivele elastomerice antiseismicea) 
metode de fixare (stânga) ; b ) dimensiuni caracteristice corp dispozitiv (dreapta) 

 

Dispozitivele elastomerice utilizate pentru izolarea seismică a clădirilor și lucrărilor de construcții sunt 
alcătuite la interior din straturi succesive de elastomer şi oţel, fiecare având aceeași grosime. Elastomerul 
de baza trebuie să fie turnat (vulcanizat) în condiții corespunzătoare de temperatura și presiune într-un 
inteval de timp bine determinat, iar plăcile metalice trebuie lipite la cald de elastomer pe parcursul acestui 
proces. Părțile lateralele ale dispozitivului, trebuie acoperite cu un strat de cauciuc de cel puţin 4 mm 
grosime. Cu excepţia cazului în care învelişul exterior asigură rezistenţă la foc și/ sau rezistență la 
acțiunea mediului de lucru, acesta trebuie să fie alcătuit din acelaşi material cu cel folosit în masă 
dispozitivul elastomeric antiseismic şi trebuie vulcanizat împreună cu corpul dispozitivului. 

Spre deosebire de dispozitivele elastomerice utilizarte pentru rezemarea structurilor de construcții , în 
cazul  izolatorilor seismici, formă constructivă a secțiunii transversale trebuie să fie rectangulară sau 
circulară. Se permite includerea unor găuri de secţiune constantă în zona încărcată. Găurile pot fi umplute 
cu plumb sau alt material pentru a asigura o amortizare suplimentară. 
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Principalele caracteristici geometrice și dimensionale ale unui dispozitiv elastomeric antiseismic sunt 

definite în tabelul următor, împreună cu cerințe specifice referitoare la adoptarea acestora și / sau 
toleranțele admisibile. 

Tabel III. 2 
simbol caracteristici geometrice / dimensiuni dispozitiv cerință specifică 

a , b dimensiuni secțiune transversală / suprafață orizontală 
a dispozitivului   elastomeric (lățime ´ lungime) dimensiuni recomandate, conform cu  

 tabelul 3 din SR EN 1337-3; toleranţe de execuţie 
conform § 6.1 / SR EN 1337-3 D diametru (suprafață plană orizontală) 

c grosime acoperire laterală minim 4 mm, conform cu 
§ 6.2.4 / SR EN 1337-3 

ti grosime straturi individuale de elastomer (interior) mim. 5 mm, max. 25 mm; toleranţe admisibile conf. § 
6.2.1 / SR EN 1337-3 

ni număr straturi elastomer (interior)  

e grosime strat elastomer exterior (acoperire pentru 
partea de sus / de jos a corpului dispozitivului) 

toleranţe admisibile 
 conf. § 6.2.2 / SR EN 1337-3 

Tq grosime totală a straturilor de elastomer supus la 
forfecare 

definit conform § 5.3.3.3, § F.3.2 /  
SR EN 1337-3 

To grosime totală a straturilor de elastomer supus la 
compresiune (pt. e £ 2,5mm, se consideră To = Tq) 

definit conform § H.7.2, § H2.3 / 
 SR EN 1337-3 

ts, i grosime armături interioare 
definita conform § 5.3.3.5 /  

SR EN 1337-3; toleranţe admisibile  
conf. § 6.3 / SR EN 1337-3 

ns, i număr armături interioare  

ts, e grosime armături exterioare 
minim 15 mm pentru ts,i ≤ 8 mm, respectiv minim 18 
mm pentru ts,i > 8 mm,  din oţel clasa S235 / SR EN 

10025; conform cu § 4.4.3.2. / SR EN 1337-3 

ns, e număr armături interioare  

H înălțime totală dispozitiv toleranţe admisibile  
conf. § 6.2.3 / SR EN 1337-3 

S1 coeficient de formă pentru stratul de elastomer cu 
grosimea maximă 

conform definitiei din § 5.3.3.1,  
si relaţia (3) / SR EN 1337-3 

b)  Elastomerul de baza - caracteristici de material 
Se recomandă că polimerul de baza utilizat pentru realizarea dispozitivelor elstomerice antiseismice să 

fie  cauciucul natural (NR) sau cauciucul cloroprenic (NR),  pentru care se admite adăugarea a maxim 5% 
dint-un alt polimer în scopul creșterii prelucrabilitatii / îmbunătățirii durabilittii. Nu trebuie utilizat un 
cuciuc recuperat sau regenerat prin vulcanizare. 

Elastomerul trebuie să aibă un modul de forfecare la o deformaţie de forfecare de 100 % în domeniul 0,3 
MPa la 1,5 MPa, respectiv să îndeplinească  cerințele specifice indicate în § 8.2.2.1 din SR EN 
15129 referitoare la propietatile fizico-mecanice și performanțele caracteristice pentru condițiile de 
utilizare preconizate. Metodele de verificare și validare a performanțelor carcateristice pentru 
elastommerul de baza trebuie să fie conforme cu prevederile § 8.2.4.2 din SR EN 15129. 

Principala caracteristică a elastomerului, necesară pentru dimensionarea unui dispozitiv elastomeric 
este G - modulul de forfecare convențional. Această caracteristică poate fi determinată experimental pe 
epruvete cvadruple, conform cu metodă de încercare definită în SR ISO 1827. Dacă nu se specifică altfel, 
valoarea nominală a modulului de forfecare convențional, considerat pentru caclulele de proiectare este 
de 0,9 MPa. Pentru a lua în considerare efectele acțiunilor dinamice care apar în exploatare, se recomandă 
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utilizarea în caclul a unui modul de forfecare majorat cu un coeficient de siguranță adecvat. De 
asemenena, se va ține seama și de celelalte condiții de utilizare. 

c)  Principii de proiectare. Elemente de calcul 
Principiul de proiectare definit în SR EN 1337-3 constă în determinarea geometriei și dimensiunilor 

caracteristice dispozitivului elastomeric pornind de la deformațiile maxime admisibile (tasare, translație, 
rotire) sub efectul solicitărilor de calcul impuse corespunzător cerințelor funcționale specifice domeniului 
de utilizare. Că urmare, dimensiunile definite în tabelul 3 din SR EN 1337-3 se constituie că recomandări 
pentru proiectarea dispozitivelor elastomerice, respectiv au un caracter informativ. 

Regulile de calcul se bazează pe ipoteza că elastomerul este un material vascoelastic, a cărui deformare 
sub efectul forțelor exterioare combinate ( compresiune, forfecare, rotire / incovoiere ) este influențată 
de  soluția constructivă a dispozitivului elastomeric - produs finit. Plăcile de armare, trebuie să fie 
aderențe chimic pentru a preveni orice mișcare relativă la interfață oțel- elastomer. 

Determinarea capacității de utilizare, respectiv validarea carcateristicilor esențiale de performanță 
definite în Anexă ZA, tabelele ZA.1 a), b) și c)  din SR EN 1337-3,  implică verificarea prin calcul 
a  condițiilor limita referitoare la rezistență mecanică și stabilitate pe baza rezultatelor încercărilor inițiale 
de tip. Principalele cerințele pentru dimensionarea dispozitivelor elastomerice, în conformitate cu § 5.3.3 
din SR EN 1337-3, sunt: 

–  limitarea deformațiilor specifice datorate efectelor încărcărilor de calcul; 
–  verificarea rezistenței la întindere pentru plăcile de armare și determinarea grosimii necesare; 
–  stabilitatea dispozitivului în condițiile limita de utilizare, referitoare la rotire, flambaj și alunecare 

laterală; 
–  verificarea acțiunilor exercitate de dispozitiv asupra structurii suport ( efort unitar distribuit pe 

suprafață de contact, rezistență la translație,  rezistență la rotație și  deformația verticală totală a 
dispozitivului) 

Comportarea dispozitivului elastomeric sub efectul încărcărilor exetrioare poate fi evaluată pe baza 
coreatiilor parametrice prezentate centralizat în tabelul următor, astfel: 

 
Tabel III. 3 

FORFECARE (forţa orizontală) 

 
 

elemente de caclul / corelații parametrice: 
- date inițiale: soluție constructivă dispozitiv  ( a, 
b, G, Tq) și solicitare maximă pe direcție orizontală 
(Fxy) 
- caracteristici de caclul: rigiditate orizontală 
(kxy),   deformația specifică la forfecare (eq) 

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑦𝑦 =
𝐺𝐺𝑔𝑔 ∙  𝐴𝐴

𝑇𝑇𝑒𝑒
 ;  Fx = kxy ∙ vx 

𝜀𝜀𝑒𝑒 =
𝑣𝑣𝑚𝑚𝑦𝑦

𝑇𝑇𝑒𝑒
=

𝐹𝐹𝑧𝑧𝑦𝑦

𝐺𝐺 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏
= 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛾𝛾, 

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢: 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑦𝑦 = �𝑣𝑣𝑚𝑚
2 + 𝑣𝑣𝑦𝑦

2 
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- cerinţa pentru dimensionare: 
  𝜀𝜀𝑒𝑒 ≤ 1  - pentru aparate de reazem; 
𝜀𝜀𝑒𝑒 ≤ 2,5 - pentru dispozitive antiseismice. 

COMPRESIUNE (forţă axiala / verticală) 

 

elemente de caclul / corelații parametrice: 
- date inițiale: soluție constructivă dispozitiv ( a, b, G, 
Tq) și solicitare maximă pe direcție axială (Fz) 
- caracteristici de caclul: arie efectivă secțiune 
transversală supusă la compresiune(A’), deformatia 
specifică la compresiune (ec) și deformarea verticală 
totală (V) 

𝜀𝜀𝑐𝑐 =
𝜏𝜏𝑁𝑁

𝐺𝐺
=

1,5 ∙ 𝐹𝐹𝑧𝑧

𝐺𝐺 ∙ 𝐴𝐴𝑟𝑟 ∙ 𝑆𝑆
 ;   𝐴𝐴𝑟𝑟 = 𝐴𝐴′ �1 −

𝑣𝑣𝑚𝑚

𝑎𝑎′
−

𝑣𝑣𝑦𝑦

𝑏𝑏′
� ;  

𝑆𝑆1 =
𝐴𝐴′

𝑙𝑙𝑝𝑝 ∙ 𝑡𝑡𝑒𝑒
;  𝑉𝑉𝐶𝐶 = �

𝐹𝐹𝑧𝑧 ∙ 𝑡𝑡𝑖𝑖

𝐴𝐴′ �
1

5 ∙ 𝐺𝐺𝐸𝐸𝑦𝑦𝑑𝑑 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖
+

1
𝐸𝐸𝐸𝐸

� ; 

 𝐺𝐺𝐸𝐸𝑦𝑦𝑑𝑑 = 1,1 ∙ 𝐺𝐺 

- cerinţa pentru dimensionare:   
Fz

Ar
≤

2 ∙ a′ ∙ Gg ∙ S1

3 ∙ To
;  

Fz

Ar
≤

2 ∙ D′ ∙ Gg ∙ S1

3 ∙ To
 

ROTIRE (fortaexcentrica / incovoiere) 

 

elemente de caclul / corelații parametrice: 
- date inițiale: soluție constructivă dispozitiv ( a, b, G, 
Tq) și  momentul de revenire (Mt) 
- caracteristici de caclul: deformatia specifică la 
compresiune (εα) și unghiul de rotire maxim datorat 
încărcărilor excentrice (αa ) 

𝜀𝜀𝛼𝛼 =
(𝑎𝑎′ 2 ∙ 𝛼𝛼𝑚𝑚 + 𝑏𝑏′ 2 ∙ 𝛼𝛼𝐸𝐸) ∙ 𝑡𝑡𝑖𝑖

2 ∙ ∑ 𝑡𝑡𝑖𝑖
3  ;  𝜀𝜀𝛼𝛼 =

𝐸𝐸′2 ∙ 𝛼𝛼𝑚𝑚 ∙ 𝑡𝑡𝑖𝑖

2 ∙ ∑(𝑡𝑡𝑖𝑖
3)   

𝑀𝑀𝑡𝑡 =
𝐺𝐺 ∙ 𝛼𝛼 ∙ 𝑎𝑎′ 5 ∙ 𝑏𝑏′

𝑢𝑢′′ ∙ 𝑡𝑡𝑖𝑖
3 ∙ 𝐾𝐾𝑠𝑠

;  𝑀𝑀 =
𝐺𝐺 ∙ 𝛼𝛼𝑚𝑚 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝐸𝐸′6

512 ∙ 𝑢𝑢′ ∙ 𝑡𝑡𝑖𝑖
3 ; 

 M = α ∙ kφ 

𝐾𝐾𝑠𝑠 = 26.2 ∙ 𝑢𝑢−1.2785∙𝑙𝑙𝑑𝑑(𝐸𝐸 𝑚𝑚⁄ ) + 60 ; Ks - coeficient de 
corecție care ține seama de raportul dimensiunilor 
secțiunii transversale (a, b) pentru dispozitivele cu 

formă rectangulară 

𝑢𝑢′ = 𝑢𝑢 + (𝑢𝑢 𝑡𝑡𝑖𝑖)⁄ 3 - numar echivalent al straturilor 
individuale de elastomer; 

- cerinţă pentru dimensionare:  

𝑉𝑉𝐶𝐶 −
(a′  ∙ αa + b′  ∙ αb)

Kr
≥ 0 ;  𝑉𝑉𝐶𝐶 −

𝐸𝐸′ ∙ 𝛼𝛼𝑚𝑚

𝐾𝐾𝑟𝑟
≥ 0 
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Rezultatele calculelelor de proiectare, realizate conform corelațiilor parametrice prezentate în tabelul 

III.3, trebuie să fie analizate comparativ cu rezultaele experimentale. Ca urmare, se fac următoarele 
precizări: 
(1)  având în vedere că determinarea  deformatiilor laterale vx și vy  presupune un calcul relativ complex, 
pentru un calcul de proiectare preliminar se admite  ignorarea efectului vy și considerarea valorii maxime 
a vx ; această abordare este în concordanță cu metodele de testare convenționale, indicate în anexă F a 
standardului SR EN 1337-3; 
(2) comparativ cu rezultatele experimentle,  relația de caclul a deformației verticale totale Vc , indicată în § 
5.3.3.7  din SR EN 1337-3, conduce la valori de două ori mai mici pentru incrcari de până la 8 MPa și 
respectiv de cca. 3 ori mai mari pentru incrcari de peste 15 MPa; că urmare, pentru calcul, trebuie luată în 
considerare o tasare inițială de adaptare la incararea de compresiune, echivalentă unei solicitări de până la 
3 MPa, funcție de înălțimea totală a stratului de elstomer; de asemenea în caclule trebuie condiderat 
modulul de forfecare dinamic Gdyn = 1,1 ¸1,8 G; 
(3) deformatia specifică la compresiune și repectiv forță verticală care o determina, sunt limitate doar prin 
condiția de stabilitate la flambaj și condiția de rezistență mecanică corespunzătoare stării limita ultime 
pentru deformatia specifică totală; în funcție de tipul solicitărilor, coeficientul de încărcare poate fi extins 
până la valoarea de 1,5;  de asemenea, atunci când cerințele funcționale referitoare la unghiul de 
rotire  determina o apropiere de limita de flambaj,  este recomandabil că raportul dintre dimensiunile în 
plan ale dispozitivului să fie  b /a < 1,24, iar grosimea armăturilor ts, să fie majorată cu  5 ¸ 10%; de 
asemenea trebuie incluse și efectele datorate  condițiilor de instalare, prin considerarea unui unghi de 
rotire majorat cu cel puțin 0,003 rad ( abatere planeitate pentru suprafață suport ); 
(4) pentru un calcul de proiectare preliminar, se poate consideră efortul unitar de compresiune pe 
suprafață orizontală a dispozitivului elastomeric, corespunzător stării limita ultima la valoarea sm = 20¸25 
MPa (o valoare mai mică pentru dispozitive cu dimensiuni mai mici și o valaore mai mare pentru 
dispozitivele cu dimensiuni mai mari);  este esențial că pentru verificarea finală  a produsului să se țină 
seama de posibilitatea că  efortul  total de compresiune să fie repartixat pe o suprafață redusă de contact 
cu suprafață suport. 

Toate cerințele de verificare a siguranței în exploatare a dispozitivelor elastomerice, așa cum sunt 
defnite în SR EN 1337-3 se bazează pe un modul de forfecare determinat în condiții convenționale 
(corespunzător unei solicitări de forfecare pură). În realitate, valoarea acestei caracteristici este diferită 
pentru diferitele puncte ale dispoztivului elastomeric, iar solicitările combinate care includ compresiunea 
și rotația complică și mai mult comportarea produsului.  

Chiar și în cazul unui dispozitiv elastomeric corect dimensionat,  în cazuri extreme de solicitare la 
rotire / incovoiere și/ sau forfecare, la extremitățile acestuia pot apare eforturi unitare de întindere 
respectiv eforturi unitare de compresiune mai mari față de cele determinate de efectul incarcarii verticale 
de caclul. Aceste solicitări extreme pot  provoca deteriorarea dispozitivelor elastomerice. 

Studiile experimentale realizate de SETRA  (Service d'études techniques des routes et autoroutes - 
Franţa) au permis trasarea unei curbe de siguranță corespunzătoare combinației de solicitări exterioare ce 
determina un efort unitar de compresiune mediu sm’,  pentru care nu există riscul desprinderii (pierdere 
contact integral între dispozitiv și suprafață suportului).  Această curbă este prezentată în figura III. 25 , 
comparativ cu  curbă de siguranță determinată în condiții teoretice (conform standardului de referință SR 
EN 1337-3). Se justifică astfel, utilizarea unui coeficient de corecție Ka,max cu valori cuprinse între 2 și 2,75 
corespunzător variației efortului unitar de compresiune mediu de până la 50 Mpa. Acest coeficient, 
permite o evaluare suplimentară a stabilității la flambaj corespunzător unei distribuții neuniform 
repartizate a efortului unitar de compresiune pe suprafață de contact dintre dispozitivul elastomeric și 
suprafață suport. Calculul pentru determinarea suprafeței pe care se repartizează în mod uniform efortul 
unitar de compresiune totală se  realizează în conformitate cu prevederile  SR EN 1337-2, Anexă A. 
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Se  consideră admisibilă o reducere a suprafeței de contact  de maxim 10 % sub efectele combinatiiei de 
încărcări considerate în calculul de proiectare. 

 

 
Fig. III.25  Curbele de siguranta pentru stabilitatea la flambaj si  modul de determinare a coeficientului de 

corectie a Ka,max,  corespunzator rezultatele experimentale [SETRA] 

d)  Validarea performanţelor dispozitivelor elastomerice 
După stabilirea caracteristicilor geometrice și dimensionale ale dispozitivului elstomeric, în 

corespondență cu cerințele funcționale impuse de utilizarea preconizată, este obligatorie verificarea 
cerințelor referitoare la siguranță în exploatare. În tabelul următor sunt consemnate cele 4 criterii de 
validare aplicabile acestor produse și cerințele specifice de verificare, astfel: 

Tabel III. 4 
Criterii de verificare / Cerinţe de admisibilitate 
(1)  rezistență mecanică: 

a) deformație specifică totală ( ε t ) 
§ 5.3.3, relație (1) și (2) din SR EN 1337-3 

b) grosime armătură interioară ( ts ) 
§ 5.3.3.5, relație (12) din SR EN 1337-3 

εt,d = KL�εq,d + εc,d + εα,d� ≤ εu,d, 
unde:  εu,d = εu,k / γm 

ts,d =
Kp ∙ Fz ∙  (t1 + t2) ∙ Kh ∙ γm

Ar ∙ fy
≥ ts  ;   ts  ≥ 2mm; 

(2)  stabilitate la flambaj 
§ 5.3.3.6, relație (15) din SR EN 1337-3 

Fz

Ar
≤

2 ∙ a′ ∙ Gg ∙ S1

3 ∙ To
;  

Fz

Ar
≤

2 ∙ D′ ∙ Gg ∙ S1

3 ∙ To
 

(3)  limitare rotire 
§ 5.3.3.6, relație (13) din SR EN 1337-3 𝑉𝑉𝐶𝐶 −

(a′  ∙ αa + b′  ∙ αb)
Kr

≥ 0 ; 𝑉𝑉𝐶𝐶 −
𝐸𝐸′ ∙ 𝛼𝛼𝑚𝑚

𝐾𝐾𝑟𝑟
≥ 0 

(4)  condiție anti-alunecare 
§ 5.3.3.6, relație (16) din SR EN 1337-3 

F𝑚𝑚𝑦𝑦 ≤ 𝜇𝜇𝑒𝑒 ∙ 𝐹𝐹𝑧𝑧 ;  
𝐹𝐹𝑧𝑧,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑

𝐴𝐴′ ≥ 3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 

 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢: 𝜇𝜇𝑒𝑒 = 0,1 +
1,5 ∙ 𝐾𝐾𝑒𝑒 ∙ 𝐴𝐴𝑟𝑟

𝜎𝜎𝑧𝑧,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑
 

Suplimentar, față de cerințele standardului de referință, poate fi evaluată prin calcul aria de contact 
corespunzătoare unei distribuții uniforme a eforturilor unitare corespunzătoare combinației de incărcări 
de calcul ( compresiune + forfecare + rotire ). Acest calcul permite o verificare mai precisă a stabilității la 



27 / 68 
 

 
flambaj a dispozitivului elastomeric analizat. Principalele etape ale algoritmului de caclul sunt prezentate 
în continuare, astfel: 

(1) caclul efortului unitar mediu de compresiune (σm), exercitat pe aria redusă sub efectul forțelor 
orizontale totale Fxy  ( corespunzător deplasărilor laterale totale vxy ); 

𝜎𝜎𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑐𝑐 (𝐴𝐴𝑟𝑟) =
𝐹𝐹𝑧𝑧,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐴𝐴𝑟𝑟
 (3.116) 

(2) determinarea coeficientului de corecție a valorii de caclul pentru momentul de revenire (Mt), pe baza 
graficlui din figura III. 25, corespunzător efortului unitar mediu de compresiune, respectiv stabilirea 
noii valori pentru această caracteristică: 

𝑀𝑀 = 𝛼𝛼𝑚𝑚 ∙ 𝑘𝑘𝜑𝜑 ∙ 𝐾𝐾𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (3.117) 
(3) determinare excentricitate necesară aplicării forței verticale, care determina momentul de revenire, 
determinat prin calcul conform relație (3.117)  

𝑢𝑢𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶 =
𝑀𝑀

𝐹𝐹𝑧𝑧,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 (3.118) 

(4) verificarea condiției de păstrare a contatului integral cu suprafață suport / deteriminarea riscului de 
desprindere a dispozitivului de pe suprafață suport că urmare a deplasărilor laterale  

eEXC  ≤  a' / 6 ;  eEXC  ≤ D' / 6 (3.119) 
(5) determinarea lățimii de încărcare echivalente unei distribuții uniforme a eforturilor totale de 
compresiune, în funcție de rezultatul condiției de verificare (3.119): 

(5.a) CAZ 1:  condiția (3.119) este îndeplinită - nu există risc de desprindere: 
𝑎𝑎′′ = 𝑎𝑎′ − 2 ∙ 𝑢𝑢𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶 − 𝑣𝑣𝑚𝑚;   𝐸𝐸′′ = 𝐸𝐸′ − 2 ∙ 𝑢𝑢𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶 − 𝑣𝑣𝑚𝑚. (3.120) 

(5.b) CAZ 2:  condiția (3.119) nu este îndeplinită - există risc de desprindere: 
𝑎𝑎′′ = 𝑎𝑎′ − 𝑣𝑣𝑚𝑚  ; 𝐸𝐸′′ = 𝐸𝐸′ − 𝑣𝑣𝑚𝑚 (3.121) 

(6) calculul ariei de contact corespunzătoare unei distribuții uniforme a eforturilor totale de 
compresiune, și respectiv a valorii medii a acesor eforturi (σunif) 

𝐴𝐴𝑢𝑢𝑑𝑑𝑖𝑖𝑒𝑒 = 𝑎𝑎′′ ∙ 𝑏𝑏′;  𝐴𝐴𝑢𝑢𝑑𝑑𝑖𝑖𝑒𝑒 =  
𝜋𝜋
4

 𝐸𝐸′′2  

𝜎𝜎𝑢𝑢𝑑𝑑𝑖𝑖𝑒𝑒 =
𝐹𝐹𝑧𝑧,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥

𝐴𝐴𝑢𝑢𝑑𝑑𝑖𝑖𝑒𝑒
 (3.122) 

(7) determinarea coeficientului de corecție pentru valoarea ariei de contact că urmare a rotației 
(încărcărilor excentrice) 

𝐾𝐾𝑟𝑟𝑠𝑠 = �𝜀𝜀𝑐𝑐 𝐾𝐾𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚⁄  
𝜀𝜀𝛼𝛼

′
3  , unde: 𝜀𝜀𝛼𝛼

′ = �𝑚𝑚′2∙𝛼𝛼′𝑎𝑎+𝐸𝐸′2∙𝛼𝛼′𝐸𝐸�∙𝑡𝑡𝑖𝑖
2∙∑�𝑡𝑡𝑖𝑖

3�
;  𝜀𝜀𝛼𝛼

′ = 𝐷𝐷′2∙𝛼𝛼′𝑎𝑎∙𝑡𝑡𝑖𝑖
2∙∑�𝑡𝑡𝑖𝑖

3�
  (3.123) 

(8) determinarea lățimii de încărcare echivalente unei distribuții triunghiulare a eforturilor totale de 
compresiune: 

(8.a) CAZ 1:  nu exista risc de desprindere: 
𝑎𝑎𝑘𝑘 = 1,5 ∙ 𝑎𝑎′′ ; 𝐸𝐸𝑘𝑘 = 1,5 ∙ 𝐸𝐸′′ (3.124) 

(8.b) CAZ 2:  exista risc de desprindere: 
𝑎𝑎𝑘𝑘 = 2

3� ∙ 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑠𝑠 ∙ 𝑎𝑎′′ ; 𝐸𝐸𝑘𝑘 = 2
3� ∙ 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑠𝑠 ∙ 𝐸𝐸′′ (3.125) 

(9) calculul ariei de contact corespunzătoare unei distribuții triunghiulare echivalente a eforturilor totale 
de compresiune și a efortului unitar mediu corespunzător (σm’) 

𝐴𝐴𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝑘𝑘 ∙ 𝑏𝑏′;  𝐴𝐴𝑘𝑘 =  
𝜋𝜋
4

 𝐸𝐸𝑘𝑘
2  

𝜎𝜎′𝑚𝑚 =
𝐹𝐹𝑧𝑧,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐴𝐴𝑘𝑘
 (3.126) 

(10) verificarea condiției de flambaj corespunzător combinației încărcărilor de caclul: 
𝜎𝜎′𝑚𝑚 <  𝜎𝜎𝐹𝐹 , unde:   

𝜎𝜎𝐹𝐹 =
2 ∙ 𝐸𝐸′ ∙ 𝐺𝐺 ∙ 𝑆𝑆1

3 ∙ 𝑇𝑇0
 ;  𝜎𝜎𝐹𝐹 =

2 ∙ 𝑎𝑎′ ∙ 𝐺𝐺 ∙ 𝑆𝑆1

3 ∙ 𝑇𝑇0
 (3.127) 
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CAPITOLUL IV 
VALIDAREA PERFORMANȚELOR DISPOZITIVELOR ELASTOMERICE. CERINȚE ȘI METODE PENTRU 
EVALUARE ȘI ATESTARE CONFORMITATE ANTISEISMICE 

Determinarea stărilor limită corespunzător cărora se evaluaza performanțele de utilizare pentru 
dispozitivele elastomerice antiseismice.  

Cerințele referitoare la nivelul de performanță a dispozitivelor antiseismice sunt în directă corelație cu 
gradul de importantă, respectiv cu nivelul de siguranță impus construcției în care urmează să fie 
înglobate. În acord cu decizia Comisiei 95/467/EC din 24-10-1995, amendată de deciziile 01/596/EC din 8 
ianuarie 2001 (publicată ca document L209 din 02.08.01) şi 2002/592/EC din 15 iulie 2002 (publicată ca 
L192 din 20 iulie 2002) şi aşa cum se indică în anexa III a mandatului pentru” Reazeme structurale”, 
atestarea conformității dispozitivelor elastomerice antiseismice ce fac obiectul  standardului european 
armonizat SR EN 15129:2009 este realizată diferențiat după importantă acestora în cadrul structurii de 
construcție, astfel: 

–  Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanțelor (EVCP), pentru utilizarea la clădiri și 
lucrări de construcții pentru care cerințele relative la dispozitivele individuale sunt critice (respectiv 
cedarea dispozitivelor antiseismice determina structura de construcții sau părți ale acesteia să ajungă în 
situații care exced limitele de siguranță pentru utilizarea preconizată); 

–  Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanțelor (EVCP), pentru utilizarea la clădiri și 
lucrări de construcții pentru care cerințele relative la dispozitivele individuale nu sunt critice (cedarea 
dispozitivelor antiseismice nu conduce la situații care să afecteze siguranță structurii de construcție sau 
părți ale acesteia). 

Dispozitivele elastomerice antiseismice şi legăturile lor la structură trebuie să proiectate şi fabricate 
astfel încât caracteristicile lor de performanță și fiabilitate, garantate de producător, să asigure 
îndeplinirea cerințelor fundamentale referitoare la rezistență mecanică, stabilitate și siguranță  în 
funcționare pe parcursul duratei de serviciu și în condițiile de utilizare preconizate. Evaluarea îndeplinirii 
cerințelor structurale și mecanice, așa cum sunt definite ele în standardele de produs și documentele 
conexe acestora se realizează în funcție de stările limită de tensiuni și deformații care apar că urmare a 
solicitărilor exterioare.  Stările limită se împart în două mari categorii, după cum urmează: 

– starea limită ultimă, caracterizată prin parametrii de rezistenţă şi stabilitate, respectiv rezistenţa la 
oboseală, ce satisfac cerinţa de exploatare conform destinaţiei funcţionale definite; 

– starea limită a exploatării normale, definită prin valorile maxime ale parametrilor de rezistenţă şi 
stabilitate a căror depăşire implică întreruperea temporară şi reversibilă a condiţiilor de exploatare; în 
această categorie intră două stări distincte: stări limită de comportare instantanee şi stări limită de 
comportare de durată. 

Orice tip de  dispozitiv antiseismic trebuie supus unei proceduri de validare tehnică, care trebuie să 
includă elemente ce demonstrează că dispozitivul este în conformitate cu cerinţele lui funcţionale. Aceasta 
trebuie să demonstreze că dispozitivul rămâne operaţional în domeniul său de utilizare, incluzând 
situaţia seismică, pe durata de funcţionare. Aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele:      
– o descriere a domeniilor de utilizare a parametrilor corespunzători tipului de dispozitiv luat în 

considerare prin procedura de validare;  
– o metodă de estimare a duratei de funcţionare aşteptate;  
– dovada capacităţii dispozitivului de a funcţiona într-un mod fiabil şi stabil pe durata lui de 

funcţionare; 
– valori ale proprietăţilor mecanice ale dispozitivului; 
– domeniul condiţiilor de mediu acceptabile; 
– descrierea comportării dincolo de acţiunea seismică de calcul pentru determinarea valorilor 

coeficientilor de siguranţă pentru propietăţile materialelor şi regimul de utilizare; 
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– descrierea unor legi corespunzătoare de comportare pentru analiză; 
– un model constitutiv care să descrie comportarea dispozitivului în diferite condiţii de utilizare, 

incluzând toate combinaţiile de acţiuni reprezentative pentru fenomenele fizice care sunt aşteptate pe 
durata de funcţionare, notabile pe durata mişcării seismice;    

– încercări initiale de tip, necesare pentru validarea performantelor produsului, care să acopere 
domeniile de utilizare prevăzute ale parametrilor relevanţi. 

Cerințe și metode reglementate pentru evaluarea performanțelor caracteristice și validarea capacității 
de utilizare a dispozitivelor antiseismice elastomerice  

Capacitatea de utilizare a izolatorilor seismici din elastomeri, în cadrul soluțiilor de protecție seismică a 
construcțiilor, se stabilește în urmă analizei parametrilor de performanță specifici caracteristicilor 
funcționale esențiale ale unui sistem de izolare seismică, și anume: capacitatea de a prelua încărcările 
gravitaţionale de la suprastructură şi de a urmări deplasările laterale (flexibilitate laterală) datorate 
acțiunii seismice, respectiv asigurarea funcției de disipare a energiei seismice şi capacitatea de recentrare a 
sistemului. Evaluarea și verificarea performanțelor izolatorilor sesimici din elastomeri se realizează 
conform Regulament (UE) nr. 305/ 09.03.2011, pe baza caracteristicilor esențiale definite în anexă ZA, 
tabelele ZA.1. d și ZA.1. e din standardul SR EN 15129 corespunzător domeniului de utilizare preconizat, 
și în raport cu nivelul de performanță impus prin cerințele funcționale definite de proiectantul structurii 
de construcții. 

Standardul de produs SR EN 15129 se limitează la definirea cerințelor aplicabile dispozitivelor 
antiseismice, corespunzător tipului constructiv și domeniului de utilizare preconizat, atât pentru etapă de 
proiectare cât și pentru cea de evaluare și validare a performanțelor, fără a impune un nivel sau clasa de 
performanță pentru caracteristcile esențiale ale acestor produse. Specificația tehnică a produsului, 
elaborată de proiectant / producător este documentul prin care este definit nivelul de performanță asociat 
fiecărei caracteristici relevante pentru utilizarea preconizată, determinate în acord cu cerințele 
standardului de referință. 

Nivelul de performanță asociat acestor caracteristici esențiale pentru stabilirea domeniului de utilizare, 
resepectiv propietătile de calcul ale unui izolator seismic din elastomeri necesare pentru analiză 
structurală a construcției, sunt obţinute în urmă încercărilor experimentale precizate în reglementările 
tehnice aplicabile ( § 8.2.4.1 / SR EN 15129 și § 8.2.2 / SR EN 1337-3 ), completate cu calculele de verificare ( 
§ 8.2.3 / SR EN 15129 și § 5.3.3 / SR EN 1337-3 ) obligatorii conform precizărilor din § 10.2.1 / SR EN 15129. 

Dispozitivele antiseismice şi legăturile lor la structură trebuie calculate şi executate pentru a funcţiona în 
mod corespunzător (comportare stabilă, conform cu nivelul de performanță declarat), în condițiile de 
încărcare ( deplasare şi de frecvența de solicitate ) ce pot fi atinse pe durata situaţiei seismice de calcul, cu 
considerarea condiţiilor de mediu (fizice, biologice, chimice şi nucleare) la care poate fi expus produsul pe 
durata de viaţă prevăzută. Că urmare, în mod suplimentar, proprietăţile mecanice şi fizice ce 
caracterizează materialele constitutive și / sau componentele dispozitivului  trebuie să fie evaluate ( § 
8.2.2, tabel 8, 9 și 12 / SR EN 15129 și § 4.4.2, tabel 1 / SR EN 1337-3 ) prin încercări de laborator realizate pe 
baza unor procedee corespunzătoare ( § 8.2.4.2 / SR EN 15129 și § 8.2.4 / SR EN 1337-3 ). Proprietăţile 
materialelor trebuie definite prin valori reprezentative. 

Izolatorii seismici din elastomeri trebuie proiectaţi şi fabricaţi astfel că să poată urmări mişcările de 
translaţie şi de rotaţie impuse de acţiunea seismică şi de alte acţiuni, cum ar fi încărcarea datorata acţiunii 
vântului şi deplasările induse de variaţia de temperatură, fiind în acelaşi timp capabili să preia eforturile 
verticale produse de încărcarea gravitaţională, acţiunea seismică şi alte acţiuni variabile, fără a dezvoltă 
efecte semnificative de curgere lentă. Aceştia trebuie să asigure structurii o valoare redusă a frecvenţei 
proprii de vibraţie orizontală, printr-o rigiditate orizontală redusă sau alte mijloace, respectiv să asigure 
un nivel de amortizare suficient pentru a controla adecvat deplasările orizontale produse de acţiunea 
seismică, cu excepţia cazului în care amortizarea este asigurată de dispozitive suplimentare. 
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Pentru caracterizarea dispozitivelor antiseismice, trebuie obţinute în mod corect două seturi de 

proprietăţi de calcul: 
–        Proprietăţi de calcul în limita superioară (UBDP); 
–        Proprietăţi de calcul în limita inferioară (LBDP). 

Variaţiile proprietăţilor dispozitivului trebuie să fie cuprinse între limita inferioară, LBDP şi limita 
superioară, UBDP. Valorile reprezentative ale caracteristicilor limită superioară şi inferioară trebuie 
determinate prin încercări de tip cu următoarele variaţii: 

–        toleranţa de ± 20 % pentru variația datorată proceselor de fabricație / calitate execuție (dacă 
nu s-a validat o variabilitate mai redusă pentru încercările de acceptare); 

–        variaţia temperaturii între TU şi TL (acestea fiind valorile superioară şi inferioară ale 
temperaturii considerate în situaţiile seismice de calcul conform SR EN 1990, cu considerarea 
corespunzătoare a valorilor cvasi-permanente ale temperaturii); 

–        îmbătrânirea compatibilă cu durata de viaţă considerată. 
La combinarea celor trei trebuie folosit un coeficient de 0,7 pentru variabilitatea de fabricaţie şi variaţia 

temperaturii, şi un coeficient de 1,0 pentru variaţia de îmbătrânire. Atunci când trebuie considerată 
cristalizarea la temperatură joasă, modificarea rigidităţii la temperaturi scăzute trebuie să fie cea mai mare 
dintre valorile obţinute din încercările ciclice ( § 8.2.1.2.4 / SR EN 15129 ) şi încercarea de cristalizare 
(§ 8.2.2.1.5 / SR EN 15129 ). Raportul dintre valorile superioare şi inferioare ale proprietăţilor de proiectare 
în cazul izolatorilor seismici trebuie să fie mai mic de 1,8. 

Tabel IV.2 

Izolatori seisimici din elastomeri, cu de amortizare ridicată - HDRB 
 

Caracteristici esențiale / Performanțe 
Dispozitiv Antiseismic Simbol Unitate 

Masură 
Cerința din documentul 

de referință 
Metoda Verificare 

Conformitate 

Capacitate portantă 
- capacitate compresiune, statică 
- rigiditate secantă la compresiune 

 
Nsd 
KV 

 
kN 

kN/mm 
§ 8.2.1.2.6 şi § 8.2.1.2.8 / 

SR EN 15129:2010 

§ 8.2.4.1.5.1 / SR 
EN 15129 si Anexa 
H / SR EN 1337-3 

- încărcare verticală maximă / minimă pentru 
solicitări seismice (dinamice) 

NEd, max 
NEd, min 

kN 
kN § 8.2.1.2.7 

SR EN 15129:2010 
§ 8.2.4.1.5.3 / SR 

EN 15129 

- grosime minimă armături interioare 
(verificare cerinţă rezistenţă mecanică) ts, i mm § 8.2.3.4.3 

SR EN 15129:2010 
§ 5.3.3.5, rel. (12) / 

SR EN 1337-3 

- stabilitate la flambaj din acţiunea seismică 
(verificare) / forţă coresp. limita de flambaj Pcr kN § 8.2.3.4.4 

SR EN 15129:2010 
§ 8.2.3.3.4, rel (17) / 

SR EN 15129 

Rezistenţă la acţiuni seismice (repetate) 
- rigiditatare efectivă la forfecare ciclică 
- amortizare echivalentă la solicitări ciclice 

 
(Kb) ciclic 

(ξb) ciclic 

 
kN/mm 

% 
§ 8.2.1.2.5 / 

SR EN 15129:2010 
§ 8.2.4.1.5.2 / SR 

EN 15129 

Rigiditate la forfecare 
- rigiditate la deplasarea de calcul, dbd 
- rigiditate la frecvența limită minimă/ maximă 
- rigiditate la temp. limită minimă/ maximă 

 
(Kb) dbd 

(Kb) frecv 

(Kb) temp 

 
kN/mm 

§ 8.2.1.2.2, § 8.2.1.2.3 şi 
§ 8.2.1.2.4 / 

SR EN 15129:2010 

§ 8.2.4.1.5.2 / SR 
EN 15129 

- rezistenţă la recristalizare / modificarea 
rigidităţii la temperatură joasă coresp. dbd (Kb) crist kN/mm / 

% 
§ 8.2.2.1.5 

SR EN 15129:2010 
§ 8.2.4.2.5.4 / SR 

EN 15129 

Capacitate de rotire 
- unghi de rotire statică αa rad § 8.2.3.4.2 

SR EN 15129:2010 
§ 5.3.3.6, rel. (14) / 

SR EN 1337-3 

Capacitate disipare energie 
- amortizare la deplasarea de calcul, dbd 
- amortizare la frecvența limită min./ max. 
- amortizare la temp. limită minimă/ maximă 

 
(ξb) dbd 

(ξb) frecv 

(ξb) temp 

 
% 

§ 8.2.1.2.2, § 8.2.1.2.3 şi 
§ 8.2.1.2.4 / 

SR EN 15129:2010 

§ 8.2.4.1.5.2 / SR 
EN 15129 
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Caracteristici esențiale / Performanțe 

Dispozitiv Antiseismic Simbol Unitate 
Masură 

Cerința din documentul 
de referință 

Metoda Verificare 
Conformitate 

Capacitate deplasare orizontală 
- deplasarea de caclul 
- deplasarea de caclul, pe direcția principală 
- deplasare laterală maximă 

 
dbd 

dEbd 
dmax 

mm § 8.2.1.2.7 
SR EN 15129:2010 

§ 8.2.4.1.5.3 / SR 
EN 15129 

-aderenţa la forfecare pentru interfaţa oţel- 
elastomer (la temperatură nominală, 23°C)   § 8.2.2.1.4.1 

SR EN 15129:2010 
§ 8.2.4.2.5.3 / SR 

EN 15129 

- deformaţia de forfecare de calcul 
- deformaţia max. totală de calcul (verificare) 

εq, max 

εT 
% 
 

§ 8.2.3.4.1 şi § 8.2.3.4.2 
SR EN 15129:2010 

§ 8.2.3.4.2, rel. (19), 
(20) / SR EN 15129 

Durabilitate 
- rigiditatare la forfecare, după îmbătrânire 
- amortizare echivalentă, după îmbătrânire 

 
(Kb) îmb 

(ξb) îmb 

 
kN/mm 

% 

§ 8.2.1.2.9 / 
SR EN 15129:2010 

§ 8.2.4.1.5.2 / SR 
EN 15129 

- modulul de forfecare (elastomer) 
- modif. modul de forfecare, după îmbătrânire 
- amortizare echivalentă (elastomer) 
- modif. amortizare echiv., după îmbătrânire 

Gg 

 
(ξb) epruv 

 

MPa 
 
% 
 

§ 8.2.2.1.3.5 
SR EN 15129:2010 

§ 8.2.4.2.5.2 / SR 
EN 15129 

- aderenţa la forfecare pentru interfaţa oţel- 
elastomer, după îmbătrânire   § 8.2.2.1.4.2 

SR EN 15129:2010 
§ 8.2.4.2.5.3 / SR 

EN 15129 

- rezistenţă la creşterea lentă a fisurii (fără 
extindere fisură peste 3 mm în 24 ore)   § 8.2.2.1.6 

SR EN 15129:2010 
§ 8.2.4.2.5.5 / SR 

EN 15129 
 

Tabel IV.3 

Izolatori seisimici din elastomeri, cu de amortizare scazuta - LDRB 
 

Caracteristici esențiale / Performanțe 
Dispozitiv Antiseismic Simbol Unitate 

Masură 
Cerința din documentul 

de referință 
Metoda Verificare 

Conformitate 

Capacitate portantă  
- capacitate compresiune, statică 
- rigiditate la compresiune  

 
Nsd 
KV 

 
kN 

kN/mm 
§ 8.2.1.2.6 şi § 8.2.1.2.8 / 

SR EN 15129:2010 

§ 8.2.4.1.5.1 / SR 
EN 15129 si Anexa 
H / SR EN 1337-3 

- încărcare verticală maximă / minimă pentru 
solicitări seismice (dinamice) 

NEd, max 
NEd, min 

kN 
kN 

§ 8.2.1.2.7 
SR EN 15129:2010 

§ 8.2.4.1.5.3 / SR 
EN 15129 

- grosime minimă armături interioare  
(verificare cerinţă rezistenţă mecanică) ts, i mm § 8.2.3.4.3 

SR EN 15129:2010 
§ 5.3.3.5, rel. (12) / 

SR EN 1337-3 

- stabilitate la flambaj din acţiunea seismică 
(verificare) / forţă de flambaj Pcr kN § 8.2.3.4.4 

SR EN 15129:2010 
§ 8.2.3.3.4, rel (17) / 

SR EN 15129 

- modulul de compresiune secant, înainte şi 
după oboseala dinamică ( grad modificare) 

Ecs / 

Ecs, obs MPa § 4.3.3 şi § 4.3.4 
SR EN 1337-3:2005 

Anexa I si Anexa H 
/ SR EN 1337-3 

Rigiditate la forfecare 
- rigiditate la deplasarea de proiectare dbd 
- rigiditate la temp. limită minimă/ maximă 

 
(Kb) dbd 

(Kb) temp 

 
kN/mm 

§ 8.2.1.2.2, § 8.2.1.2.11 şi 
§ 8.2.1.2.4 / 

SR EN 15129:2010 

§ 8.2.4.1.5.2 / SR 
EN 15129 

- modulul de forfecare convenţional (la 23°C) 
-  modul de forfecare la temperatură joasă 
- modul de forfecare după imbătranire 

Gg 

Gg, TL 

Gg, IMB 

MPa § 4.3.1 
SR EN 1337-3:2005 

Anexa F / SR EN 
1337-3 

Capacitate de rotire 
- unghi de rotire statică  
- moment de revenire 

αa 

Me 
rad 
N⋅m 

§ 8.2.3.4.2 / SR EN 
15129:2010; ( § 4.3.5 / SR 

EN 1337-3:2005 ) 

Anexa J si Anexa K/ 
SR EN 1337-3 

Capacitate deplasare orizontală 
- deplasarea de caclul 
- deplasarea de caclul, pe directia principala  
- deplasare laterală maxima 

 
dbd 

dEbd 
dmax 

mm § 8.2.1.2.7 / § 8.2.1.2.11 
SR EN 15129:2010 

§ 8.2.4.1.5.3 / SR 
EN 15129 
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Caracteristici esențiale / Performanțe 

Dispozitiv Antiseismic Simbol Unitate 
Masură 

Cerința din documentul 
de referință 

Metoda Verificare 
Conformitate 

-aderenţa la forfecare pentru interfaţa oţel- 
elastomer (la temperatură nominală, 23°C) 
-aderenţa la forfecare pentru interfaţa oţel- 
elastomer (după îmbătrânire accelertă) 

  § 4.3.2 
SR EN 1337-3:2005 

Anexa G / SR EN 
1337-3 

- deformaţia de forfecare de calcul 
- deformaţia max. totală de calcul (verificare) 

εqE 

εT 

% 
 

§ 8.2.3.4.1 şi § 8.2.3.4.2 
SR EN 15129:2010 

§ 5.3.3.3, rel. (10) 
si § 5.3.3. a), rel. (1)/ 

SR EN 1337-3 

Durabilitate 
- rezistenţa la ozon (concentratie ozon 50 pphm CR / 
25 pphm NR; temperatura 40°C; durata expunere 72 ore; 
alungire la tractiune 0,7×Tq; grad de comprimare 
1,3×Gg×S, unde: S - coef. formă) 

  § 4.3.6 
SR EN 1337-3:2005 

Anexa L / SR EN 
1337-3 

- propietăţi fizico-mecanice pentru elastomerul 
de bază (policloropren / cauciuc natural)   

§ 4.4.2, tabel 1/ SR EN 
1337-3:2005 si / sau § 8.2.4, 

tabel 8 din SR EN 15129 

conform Tabel 
II.3.3 / standarde 

de încercări conexe 
 

Tabel IV.4 

Propietăți mecanice şi fizice pentru elastomerul de bază (policloropren, CR / cauciuc natural,NR) 

Caracteristici esențiale / Propietati 
fizico-mecanice Simbol Unitate 

Masură 

Cerința din documentul 
de referință Metoda Verificare 

Conformitate CR NR 

Duritate   °ShA 60 ± 5 SR ISO 7619-1 

Rezistența la întindere            TS MPa min. 16 
SR ISO 37, 

epruveta tip 2 
Alungirea la rupere, minimă Eb % 350 ÷ 450 

Rezistență la sfâşiere, minimă  kN/m 7 ÷ 12 5 ÷ 10 SR ISO 34-1, 
metoda A 

Deformația remanentă la compresiune  
(durata expunere 24 ore, temperatura 
70°C; grad de comprimare 25% 
inălţime epruvetă) 

 % max. 15 max. 30 SR ISO 815-1 

Modificare propietăți dupa imbătrinire  
− variație duritate elastomer 
− variație rezistență întindere 
− variație alungire la rupere 

 
 

∆TS,imb 

∆Eb,imb 

 
°ShA 

% 
% 

 
min.-5/max.+10 

± 15 
± 25 

 
± 5 

± 15 
± 25 

SR ISO 188 
(SR ISO 7619-1; SR 
ISO 37; SR ISO 34-

1, metoda A) 
Rezistență la ozon (concentratie ozon 100 
pphm CR / 25 pphm NR; 30% alungire la trac-
tiune; temp. 40°C; durata expunere 96 ore; 
presiune atmosferica101 kPa; umiditate ≤ 65%) 

  fără fisuri SR ISO 1431-1 , 
procedura B 

 

Analiza cerințelor structurale și  criterii de validare a performanțelor  pentru o soluție particulară de 
dispozitiv elastomeric antiseismic. Studiu de caz. 

a). Date primare pentru analiză performanțelor produsului 
 Soluția constructivă a produsului, respectiv configurația geometrică și dimensiunile sunt prezentate în 

figura IV.18 și tabelul IV.8. Pricipalele propietăți fizico - mecanice ale materialelor componente sunt 
prezentate în tabelul IV.9 
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Fig. IV.18 Izolator seismic din elastomeri de tip LD-N ∅ 700×222 mm 
 

Tabel IV. 8 

nr. 
crt. 

denumire carcteristici produs simbol unitate de 
măsură 

nivel de 
perfomanță  note / observații 

1 diametru dispozitiv (exterior) D mm 700 
sectiune circulară, fară goluri 

2 diametru armătură D' mm 690 

3 înălțime totală straturi elastomer Tq mm 132  

4 grosime maximă a stratului de elastomer ti,i mm 12 
 

5 nr. straturi elastomer cu grosime max. ni,i buc 11 

6 grosime armături oțel, interioare ts,i mm 4 oţel clasa S355, SR EN 10025-2 

7 nr. armături interioare ns,i buc. 10  

8 grosime armături oțel, exterioare ts,e mm 25 oţel clasa S335, SR EN 10025-2 

9 nr. armături exterioare ns,e buc. 2  

10 dimensiuni plăci de fixare (lățime x 
lungime) L mm 750 secţiune patrată 

11 grosime plăci de fixare tp mm 25 oţel clasa S235, SR EN 10025-2 

12 diametru prezon / șurub fixare placă d mm 30  

13 înălțime totală ( fără plăci fixare) H mm 222  
 

Tabel IV. 9 

nr. 
crt. 

denumire carcteristici materiale simbol unitate de 
măsură 

nivel de 
perfomanță note / observații 

  a.)  ELASTOMERUL DE BAZA - Tip N ( normal ); Modul de forfecare de referinta  G = 0,8 MPa 

1 densitate elastomer, medie ρ g/cm3  ISO 4664-1, § 5.6 

2 duritate − °ShA 60 ± 5 ISO 7619-1 

3 rezistență la întindere, minimă TS MPa 12 SR ISO 37, epruveta haltera de tip 
2, turnata in matrita 4 alungire minimă la rupere, minimă Eb % 400 
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nr. 
crt. 

denumire carcteristici materiale simbol unitate de 
măsură 

nivel de 
perfomanță note / observații 

5 reziatenta la sfâșiere, minimă Ts kN/m 7 SR ISO 34, metoda A 

6 deformație remanentă compresiune − % 60 
SR ISO 815-1, expunere 24 ore la 

70°C, comprimare 25%  

7 modificare duritate, după îmbătrânire − °ShA  min. - 5;  
max. + 8  

îmbătrânire: 3 zile la 100°C - CR; 
7 zile la 70°C - NR; SR ISO 188, SR 

ISO 7619-1 si SR ISO 37  
8 modificare rezistență întindere, după 

îmbătrânire ∆Ts % ± 15 

9 modificare alungire la rupere, după 
îmbătrânire ∆Eb % ± 25 

  b.)  ARMĂTURI - oțel, clasa S355 -SR EN 10025-2 

1 rezistență la rupere ft MPa 470 3mm ≤  grosime ≤ 16mm 

2 limita de curgere fy MPa 345 grosime ≤ 16mm 

3 alungire la rupere A % 20  

4 reziliența KV Joule 27  

  c.)  PLĂCI DE FIXARE  - oțel, clasa S235 -SR EN 10025-2 

1 rezistență la rupere ft MPa 340 3mm ≤  grosime ≤ 16mm 

2 limita de curgere fy MPa 235 grosime ≤ 16mm 

3 alungire la rupere A % 20  

4 reziliența KV Joule 24  

  d.) PREZOANE / ȘURUBURI  - oțel, clasa 10.9 - SR EN ISO 898-1 

1 rezistență la forfecare fub MPa 1000  

b). Cerințe funcționale. Domeniu de utilizare preconizat. 
În vederea analizei capacității de utilizare, vor fi luate în considerare condițiile limită de utilizare 

definite de inginerul proiectant a sistemului de izolare seismică pentru un proeict specific al unei clădiri / 
lucrări de construcție.  Este necesară precizarea combinației acțiunilor exterioare și / sau a efectelor 
acestora (translații, rotiri) asupra structurii în condițiile limită considerate la proiectare. În tabelul IV.10. 
sunt prezentate cerințele funcționale impuse pentru cazul analizat. 

Tabel IV. 10 

nr. 
crt. 

denumire carcteristici produs simbol unitate de 
măsură 

nivel  de 
perfomanță note / observații 

  a.)  DEPLASĂRI RELATIVE ( deformație,  rotire ) 
1 deplasare orizontala , regim static dsd mm 60 coresp. direcție principală  OX 

2 deplasare orizontala de calcul,  act. seismice dbd mm 145 

regim de solicitare dinamic 
( acțiuni seismice ) 

3 deformare specifica de forfecare, de calcul εq,E % 110 

4 deplasare orizontala maxina, totala dmax mm 250 

5 deformare specifica de forfecare, maxima εq,max % 190 

6 coeficient siguranta (prop. material) γx − 1.5  

7 coeficient siguranta (cond. utilizare) γb − 1.15  

8 deplasare orizontală max. direcție principală dEbd mm 167 regim de solicitare dinamic 
( acţiuni seismice ) 

9 unghi rotire statică, plan transversal ( diam.) αa rad 0.010 § 5.3.3.6 / SR EN 1337-3 

10 deformare verticală totală (tasare), maximă Vc mm 19 [ max. 15% din Tq ] 
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nr. 
crt. 

denumire carcteristici produs simbol unitate de 
măsură 

nivel  de 
perfomanță note / observații 

  b.)  ACȚIUNI/ SOLICITĂRI EXTERIOARE ( forțe, momente ) 

1 sarcina verticală permanentă - greutate 
structura repartizată pe un singur dispozitiv QD kN 4000  

2 sarcina verticală utilă - incărcări din 
exploatarea structurii de construcție QL kN 1500  

3 forță axială datorată solicitărilor seismice QE kN 1920 forţa verticală 

4 factor de încărcare pt. sarcini permanente LFD − 1.35 

conf.  SR EN 19981:2011 
(Eurocod 8) 

5 factor de încărcare pt. sarcini variabile LFL − 1.5 

6 combinație de solicitări ( var.1 ) Qmax,1 kN 10485 

7 combinație de solicitări ( var.2 ) Qmax,2 kN 1440 

8 forță orizontală, maximă ( coresp. dmax) Fx,max kN 308 § 5.3.3.7, rel. (17) / SR EN 
1337-3 9 fotra orizontală, coresp. dbd Fdbd kN 205 

De asemenea, vor fi precizate condițiile de mediu caracteristice pentru utilizarea preconizată și durata 
de serviciu recomandată. Sunt ncesare cel puțîn următoarele informații: 
–       temperatura de exploatare normală: -25°C ÷ 50°C, cu perioade scurte de 70°C; 
–       durata / grad expunere la temperatura de lucru minimă (conf. ISO 6446): maxim. 60 zile / an; 
–       agresivitate mediu (prezența substanțe periculoase/ sistem de protecție anticoroziva):   
–       suprafață suport (cerințe instalare):  beton, clasa minimă C16/20;  ± 1,5mm - planeitate suprafatete 

suport. 

c). Calcule de verificare pentru utilizarea în condiții de solicitare cvasi-statică 

( 1 ) Determinare caracteristici geometrice izolator seismic din elastomeri 

A arie geometrică (totală) 𝐴𝐴 =
𝜋𝜋 ∙ 𝐸𝐸2

4
 secțiune / 

suprafață plană 
circulară, fără 

goluri 

A’ aria efectivă (armătură) 𝐴𝐴′ =
𝜋𝜋 ∙ 𝐸𝐸′2

4
 

lp perimetru suprafață neîncărcată (inclusiv 
goluri neacoperite) 

𝑙𝑙𝑝𝑝 = 𝜋𝜋 ∙ 𝐸𝐸′ 

S1 coeficient de formă, primar (strat 
individual de elastomer cu grosime max.)  𝑆𝑆1 =

𝐴𝐴′
𝑙𝑙𝑝𝑝 ∙ 𝑡𝑡𝑒𝑒

=
𝐸𝐸′

4 ∙ 𝑡𝑡𝑒𝑒
 § 5.3.3.1, rel. (3) /  

SR EN 1337-3 

S2 factor de formă, secundar (dispozitiv cu 
grosime totală straturi elastomer Tq) 𝑆𝑆2 =

𝐴𝐴′
𝑙𝑙𝑝𝑝 ∙ 𝑇𝑇𝑒𝑒

=
𝐸𝐸′

4 ∙ 𝑇𝑇𝑒𝑒
  

Ar 
arie plană efectivă redusă datorită 
efectelor încărcării orizontale (forfecare) 𝐴𝐴𝑟𝑟 = 𝐴𝐴′ ∙ �1 −

𝑣𝑣𝑚𝑚

𝑎𝑎′ −
𝑣𝑣𝑦𝑦

𝑏𝑏′ � = 𝐴𝐴′ ∙ �1 −
2 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝐸𝐸

𝐸𝐸′
� 

§ 5.3.3.2, rel. (9) /  
SR EN 1337-3 

R (∆) 
factor de reducere arie plană efectivă, 
pentru deplasarea laterală dsd 𝑅𝑅(∆) = 2 ∙

𝐸𝐸′2 ∙ arcsin 〈
�𝐸𝐸′2 − 𝑑𝑑𝑠𝑠𝐸𝐸

2

𝐸𝐸′ 〉  − 𝑑𝑑𝑠𝑠𝐸𝐸 ∙ �𝐸𝐸′2 − 𝑑𝑑𝑠𝑠𝐸𝐸
2

𝜋𝜋 ∙ 𝐸𝐸′2  
 

(2) Determinare caracteristici elastice pentru izolator seismic din elastomeri 

E’c 
modul de elasticitate efectiv la 
compresiune 𝐸𝐸′𝑐𝑐 = 3 ∙ 𝐺𝐺(1 + 𝑆𝑆1

2) § 8.2.3.3.2, rel. (15) /  
SR EN 15129 

Ec 
modul de compresiune (valoare 
corectată) 𝐸𝐸𝑐𝑐 =

1
1 𝐸𝐸′𝑐𝑐 + 1 𝐸𝐸𝐸𝐸⁄⁄  Anexa F, § F.3.3.1, rel. (F4) 

 / SR EN 15129 

Kv rigiditate la compresiune (verticală) 𝐾𝐾𝑉𝑉 =
𝐸𝐸𝑐𝑐 ∙ 𝐴𝐴′

𝑇𝑇𝑒𝑒
 Anexa F, § F.3.3.1, rel. (F5)  

/ SR EN 15129 

Kb rigiditate orizontală (forfecare) 𝐾𝐾𝐸𝐸 =
𝐺𝐺 ∙ 𝐴𝐴

𝑇𝑇𝑒𝑒
 Anexa F, § F.3.3.2, rel. (F6)  

/ SR EN 15129 
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Kϕ rigiditate la incovoiere (rotire) 𝐾𝐾𝜑𝜑 =
𝐺𝐺 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝐸𝐸′6

512 ∙ 𝑇𝑇𝑒𝑒
3  

Anexa F, § F.3.3.3, rel. (F8) / SR 
EN 15129 (dispozitive cu 

secţiune circulară) 

( 3 ) Calcule de proiectare / verificare performanţe izolator seismic din elastomeri 

vxy 
deplasare relativă maximă, în plan 
orizontal 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑦𝑦 = �𝑎𝑎′2 + 𝑏𝑏′2 = �2 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝐸𝐸

2  
§ 5.3.3.3 /  

SR EN 1337-3 

εq deformație specifică de forfecare 𝜀𝜀𝑒𝑒 =
𝑣𝑣𝑚𝑚𝑦𝑦

𝑇𝑇𝑒𝑒
≤ 1 ; 𝜀𝜀𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1 § 5.3.3.3, rel. (10) /  

SR EN 1337-3 

Rxy 
rezistență izolatorului seismic din 
elastomer la mișcarea de translație 
(forfecare) 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑦𝑦 =
𝐴𝐴 ∙ 𝐺𝐺 ∙ 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑦𝑦

𝑇𝑇0
 § 5.3.3.7, rel. (17) /  

SR EN 1337-3 

Fxy, max forță orizontală maximă (forfecare) 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑦𝑦,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐾𝐾𝐸𝐸 ∙ 𝜀𝜀𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑇𝑇𝑒𝑒   

Fz, max 
valoarea maximă a incarcarii verticale 
de calcul (forță verticală, compresiune 
maximă) 

𝐹𝐹𝑧𝑧,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
5 ∙ 𝐺𝐺 ∙ 𝐴𝐴′ ∙ 𝑆𝑆1

1,5
 

§ 4.3.3.1 /  
SR EN 1337-3 

σz, max 
efort unitar de compresiune coresp. 
forței verticale maxime 𝜎𝜎𝑧𝑧,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝐹𝐹𝑧𝑧,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐴𝐴′
  

σc, max 
efort unitar compresiune maxim 
admisibil din condiția de stabilitate la 
flambaj 

𝜎𝜎𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
2 ∙ 𝐸𝐸′ ∙ 𝐺𝐺 ∙ 𝑆𝑆1

3 ∙ 𝑇𝑇0
 

§ 5.3.3.6, rel. (15) /  
SR EN 1337-3 

Nsd 
forță (încărcare) maximă la 
compresiune, în regim de solicitare 
statică 

𝑁𝑁𝑠𝑠𝐸𝐸 < 𝐴𝐴𝑟𝑟 ∙ 𝜎𝜎𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚   

 condiție de stabilitate la flambaj 
𝑁𝑁𝑠𝑠𝐸𝐸

𝐴𝐴𝑟𝑟
<

2 ∙ 𝐸𝐸′ ∙ 𝐺𝐺 ∙ 𝑆𝑆1

3 ∙ 𝑇𝑇0
 

§ 5.3.3.6, rel. (15) /  
SR EN 1337-3 

Fz, min 
forță verticală (compresiune) minimă 
coexistența cu forță orizontală max. 
(Fxy, max) 

𝐹𝐹𝑧𝑧,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑 ≥ 𝐴𝐴𝑟𝑟 ∙ 𝜎𝜎𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑 ;  𝜎𝜎𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑 = 3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎  § 5.3.3.6, rel. (16) /  
SR EN 1337-3 

µe 
coeficient de frecare între dispozitiv 
(izolator seismic din elastomer) și 
suprafață suport 

𝜇𝜇𝑒𝑒 = 0,1 +
1,5 ∙ 𝐾𝐾𝑒𝑒 ∙ 𝐴𝐴𝑟𝑟

𝜎𝜎𝑧𝑧,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑
 § 5.3.3.6 /  

SR EN 1337-3 

 condiție antialunecare 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑦𝑦,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝜇𝜇𝑒𝑒 ∙ 𝐹𝐹𝑧𝑧,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑 § 5.3.3.6 /  
SR EN 1337-3 

εc deformație specifică de compresiune 𝜀𝜀𝑐𝑐 =
1,5 ∙ 𝑁𝑁𝑠𝑠𝐸𝐸

𝐺𝐺 ∙ 𝐴𝐴𝑟𝑟 ∙ 𝑆𝑆1
 § 5.3.3.2, rel. (8) /  

SR EN 1337-3 

VC deformație verticală totală 𝑉𝑉𝐶𝐶 =
𝑁𝑁𝑠𝑠𝐸𝐸 ∙ 𝑇𝑇𝑒𝑒

𝐴𝐴′
�

1
5 ∙ 𝐺𝐺 ∙ 𝑆𝑆1

2 +
1

𝐸𝐸𝐸𝐸
� § 5.3.3.7, rel. (20) /  

SR EN 1337-3 

M rezistență la rotire (moment de 
revenire) 𝑀𝑀 =

𝐺𝐺 ∙ 𝛼𝛼𝑚𝑚 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝐸𝐸′6

512 ∙ 𝑢𝑢 ∙ 𝑡𝑡𝑖𝑖
3 = 𝛼𝛼𝑚𝑚 ∙ 𝑘𝑘𝜑𝜑 § 5.3.3.7, rel. (19) /SR EN 

1337-3 + Anexa F, § F.3.3.3, 
rel. (F8) / SR EN 15129 αa 

unghi rotire statică, plan transversal 
(față de diametrul dispozitivului, pe 
direcția principala) 

𝛼𝛼𝑚𝑚 =
𝑀𝑀
𝑘𝑘𝜑𝜑

 

εα 
deformație specifică de rotație 
(datorată rotației unghiulare) 

𝜀𝜀𝛼𝛼,𝐸𝐸 =
�𝑎𝑎′2 ∙ 𝛼𝛼𝑚𝑚 + 𝑏𝑏′2 ∙ 𝛼𝛼𝐸𝐸� ∙ 𝑡𝑡𝑖𝑖

2 ∙ ∑(𝑡𝑡𝑖𝑖
3) ; 

𝜀𝜀𝛼𝛼,𝐸𝐸 =
𝐸𝐸′2 ∙ 𝛼𝛼𝑚𝑚 ∙ 𝑡𝑡𝑖𝑖

2 ∙ ∑(𝑡𝑡𝑖𝑖
3)  

§ 5.3.3.4, rel. (11) /  
SR EN 1337-3 

εT 
deformație specifică totală, datorată 
efectelor încărcărilor de caclul εT = KL ∙ �εc + εq + εα� § 5.3.3. a), rel. (1) /  

SR EN 1337-3 

 condiție rezistență mecanică (1) εT ≤ 𝜀𝜀𝑢𝑢 𝛾𝛾𝑚𝑚⁄  § 5.3.3 a) /  
SR EN 1337-3 
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ts 
grosime minimă necesară pentru 
armăturile interioare ts,min =

Kp ∙ 𝑁𝑁𝑠𝑠𝐸𝐸 ∙ (t1 + t2) ∙ Kh ∙ γm

Ar ∙ fy
 § 5.3.3.5, rel. (12) /  

SR EN 1337-3 

 condiție rezistență mecanică (2) ts,min ≤ ts ;  ts,min = 2mm § 5.3.3 a) /  
SR EN 1337-3 

VR 
deformare verticală datorată 
deformației specifice de rotație 𝑉𝑉𝑅𝑅 =

𝐸𝐸′ ∙ 𝛼𝛼𝑚𝑚

𝐾𝐾𝑟𝑟
 

§ 5.3.3.6, rel. (14) /  
SR EN 1337-3 

 condiție de limitare rotire 𝑉𝑉𝐶𝐶 −
𝐸𝐸′ ∙ 𝛼𝛼𝑚𝑚

𝐾𝐾𝑟𝑟
≥ 0 

d). Calcule de verificare pentru utilizarea în condiții de solicitare dinamică 
(1) Determinare caracteristici geometrice și incărcări specifice izolator seismic din elastomeri 

Ap arie brută secțiune pentru prezoanele / 
șuruburile de fixare la suprafață suport 𝐴𝐴𝐸𝐸 =

𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝
2

4
 secţiune circulară plină 

R (∆) 
factor de reducere arie plană efectivă, 
pentru deplasarea laterală ∆ ∈[dbd; dmax] 𝑅𝑅(∆) = 2

𝐸𝐸′2 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢 �√𝐸𝐸′2 − ∆2

𝐸𝐸′ � − ∆ ∙ √𝐸𝐸′2 − ∆2

𝜋𝜋 ∙ 𝐸𝐸′2  
 

Ar 

(∆) 
arie plană efectivă redusă datorită 
efectelor încărcării orizontale (forfecare) 

𝐴𝐴𝑟𝑟(∆) = (𝜑𝜑 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢𝜑𝜑) ∙
𝐸𝐸′2

4
 ;   𝜑𝜑

= 2 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �
∆
𝐸𝐸′

� 
 

NEd (∆) 
forță axială (compresiune/întindere) 
datorată acțiunii seismice de calcul 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸(∆) =

𝐸𝐸𝐶𝐶
′ ∙ 𝐴𝐴𝑟𝑟(∆) ∙ 𝜀𝜀𝑐𝑐

6 ∙ 𝑆𝑆1
 

§ 8.2.3.3.2, rel. (13) /  
SR EN 15129 

NEd, min forță axială minimă datorată acțiunii 
seismice de calcul 

𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑 = 2 ∙ 𝐺𝐺 ∙ 𝐴𝐴′ § 8.2.1.2.7. /  
SR EN 15129 

εq(∆) 
deformație specifică de 
forfecare, pentru deplasarea 
laterală ∆ ∈ [dbd; dmax] 

𝜀𝜀𝑒𝑒(∆) =
∆
𝑇𝑇𝑒𝑒

≤ 2,5 ;  𝜀𝜀𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2,5  § 8.2.3.3.3 si § 8.2.3.4.1, rel 
(18) / SR EN 15129 

(2) Calcule de proiectare / verificare performante izolator seismic din elastomeri 

εqE 
deformație specifică de forfecare 
datorată deplasărilor orizontale în 
regim seismic 

𝜀𝜀𝑒𝑒𝐸𝐸 =
𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑇𝑇𝑒𝑒
 § 8.2.3.3.3, rel. (16) /  

SR EN 15129 

εq, max 
deformație specifică de forfecare 
maximă, pentru regim solicitare 
seismică 

𝜀𝜀𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇𝑒𝑒
  

εcE 
deformație specifică de compresiune, 
datorată încărcărilor seismice 
(verticale) 

𝜀𝜀𝑐𝑐𝐸𝐸 =
6 ∙ 𝑆𝑆1 ∙ 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐸𝐸𝐶𝐶
′  ∙ 𝐴𝐴𝑟𝑟

 § 8.2.3.3.2, rel. (13) /  
SR EN 15129 

εT 
deformație specifică totală, datorată 
efectelor încărcărilor de caclul εT = KL ∙ �εcE + εq,max + εα� § 8.2.3.4.2, rel. (19) /  

SR EN 15129 

 condiție rezistență mecanică (1) εT ≤ 𝜀𝜀𝑢𝑢 𝛾𝛾𝑚𝑚⁄  § 8.2.3.4.2, rel. (20) /  
SR EN 15129 

ts 
grosime minimă necesară pentru 
armăturile interioare ts,min =

Kp ∙ 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ (t1 + t2) ∙ Kh ∙ γm

Ar ∙ fy
 

§ 8.2.3.4.3 / SR EN 15129 
 si § 5.3.3.5, rel. (12) /  

SR EN 1337-3 

 condiție rezistență mecanică (2) ts,min ≤ ts ;  ts,min = 2mm § 5.3.3 a) /  
SR EN 1337-3 

τb,R efort unitar de forfecare, pentru un 
prezon / șurub de fixare (ancorare) 𝜏𝜏𝐸𝐸,𝑅𝑅 =

𝛼𝛼𝑉𝑉 ∙ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝐸𝐸

𝛾𝛾𝑀𝑀2
  

 condiție rezistență mecanică (3) 
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑦𝑦,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑢𝑢𝐸𝐸
≤ 𝜏𝜏𝐸𝐸,𝑅𝑅 ∙ 𝐴𝐴𝐸𝐸 § 8.2.1.2.7 /  

SR EN 15129 

Pcr, zero forță de flambaj pentru o deplasare 
laterală egală cu zero (D = 0) 

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟,𝑧𝑧𝑒𝑒𝑟𝑟𝑧𝑧 =
𝜆𝜆 ∙ 𝐺𝐺 ∙ 𝐴𝐴′ ∙ 𝐸𝐸′ ∙ 𝑆𝑆1

𝑇𝑇𝑒𝑒
 

§ 8.2.3.3.4, rel (17) /  
SR EN 15129 

Pcr, dsd forță de flambaj pentru deplasarea 
laterală la solicitare statică (D = dsd) 

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟,𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸 =
𝜆𝜆 ∙ 𝐺𝐺 ∙ 𝐴𝐴𝑟𝑟(𝑑𝑑𝑠𝑠𝐸𝐸) ∙ 𝐸𝐸′ ∙ 𝑆𝑆1

𝑇𝑇𝑒𝑒
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Pcr, max 
forță de flambaj pentru deplasarea 
laterală maximă (D = dmax) 

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟,𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸 =
𝜆𝜆 ∙ 𝐺𝐺 ∙ 𝐴𝐴𝑟𝑟(𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) ∙ 𝐸𝐸′ ∙ 𝑆𝑆1

𝑇𝑇𝑒𝑒
 

δ   
raportul între deplasarea max. și lățime 
/ diametru armătură 𝛿𝛿 =

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐸𝐸′
 

§ 8.2.3.4.4. /  
SR EN 15129 

  condiții de stabilitate la flambaj 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟,𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸 2⁄ > 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  

§ 8.2.3.4.2, rel. (21), (22) şi 
(23) / SR EN 15129 

 - caz 1.: Pcr, dsd /4 < NEd, max < Pcr, dsd /2 1 −
2 ∙ 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑟𝑟,𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸
≥ 0,7 ∙ δ 

 - caz 2.: Pcr, dsd /4 > NEd, max δ ≤ 0,7 

dR 
diametrul maxim al dispozitivului, 
determinat din condiția de stabilitate la 
rostogolire 

𝑑𝑑𝑅𝑅 =
1

γR

NEd,min ∙ D′
�kb ∙ Tq + NEd,min�

 
§ 8.2.3.4.52, rel. (24) / SR EN 

15129 
 condiție de stabilitate la rostogolire 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸 ≤ 𝑑𝑑𝑅𝑅  

 

e). Rezultate analiză performanţe 
Tabelele IV.11 și IV.12 conțîn rezultatele calculelelor de verificare a cerințelor corespunzătoare criteriilor 

de validare a performanțelor produsului, realizate conform algoritmului specific prezentat în sub-
capitolele IV4.3 și IV.4.4. Aceste caclule au fost realizate automat pe baza unei foi de caclul excel elaborată 
special în acest scop. 

Tabel IV.11 
nr. 
crt. 

denumire carcteristici produs simbol unitate de 
măsură 

nivel de 
perfomanță note / observații 

 A. CALCULE DE VALIDARE PERFORMANȚE - CONDIȚII DE SOLICITARE STATICĂ 

1 deplasare relativă max., pe orizontală vxy,d mm 88,00 § 5.3.3.2, rel. (9)  /                                 
SR EN 1337-3 2 arie plană redusă coresp. deplasării vxy,d Ar mm2 306485 

3 rezistență la translație coresp. vxy,d Rxy kN 205 § 5.3.3.7, rel. (17) / SR EN 1337-3 

4 deformare specifică de forfecare, calcul εq,d − 0,6667 § 5.3.3.3 / SR EN 1337-3 

5 forță verticală maximă Fzd,max kN 14334 § 4.3.3.1 / SR EN 1337-3 

6 capacitate încărcare vertiala, de calcul Nsd kN 10500 § 5.3.3. a.) ÷ d.)  / SR EN 1337-3 

7 deformare verticală totală Vc mm 6,34 § 5.3.3.7 / SR EN 1337-3 

8 def. specifică compresiune, de calcul εc,d − 4,4686 § 5.3.3.4, rel. (11) / SR EN 1337-3 

9 forță verticală, minimă [5.3.3.6] Fzd,min kN 919 § 5.3.3.6 / SR EN 1337-3 

10 rezistență la rotire ( coresp.  aa,d impus ) M kN⋅m 279 § 5.3.3.7, rel. (19) / SR EN 1337-3 

11 forță excentrică, coresp. moment 
încovoiere 

Fex kN 2389 excentricitate:  e = 1/ 6 × D' 

12 deformare specifică de rotire, calcul εα,d − 1,5028 § 5.3.3.4,rel. (11) / SR EN 1337-3 

13 coeficient de încărcare kL − 1 anexa C / SR EN 1337-3 

14 factor parțial de siguranță γM1 − 1 

§ 5.3.3  a.) , rel. (1) /                                
SR EN 1337-3 

15 deformatia specifică maximă admisibilă εu,k  7 

16 deformatia specifică limita (corsp.SLU) εud − 7,0000 

17 valoare deformație specifică maximă εT,d − 6,6381 

REZISTENȚĂ MECANICĂ - criteriu nr.1  εT,d ≤ εu,d OK 

18 oeficient calcul eforturi unitare armături kp − 1.3 § 5.3.3.5,  rel. (12) /                                                                  
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nr. 
crt. 

denumire carcteristici produs simbol unitate de 
măsură 

nivel de 
perfomanță note / observații 

19 coeficient de corecție (calcul) kh − 2 SR EN 1337-3 

20 grosime minimă armătură interioară ts,d mm 3,10 

REZISTENȚĂ MECANICĂ - criteriu nr.2  ts ≥  ts,d;  ts,min. = 2mm OK 

21 efort unitar compresiune pt. deplasare max σc (Ar) MPa 34,26 § 5.3.3.7, rel. (15)  /                                 
SR EN 1337-3 22 efort unitar la flambaj  σf MPa 40,08 

STABILITATE LA FLAMBAJ σf > σc OK 

23 coeficient de rotire Krd − 3 anexa B / SR EN 1337-3 

24 deformare verticală coresp. unghi rotire VR mm 2,30  

LIMITARE ROTIRE  Vc > VR OK 

25 coef. calcul frecare material suport Kf − 0.6 

§ 5.3.3.6 , rel. (16 ) /                                     
SR EN 1337-3 

26 coef. frecare - suport- dispozitiv µe − 0.4 

27 limita rezistență la alunecare (µe · Fz,min) − kN 367,78 

28 forță de forfecare Fxy kN 307,88 

CONDIȚIE ANTIALUNECARE Fxy  ≤  µe · Fz,min OK 
 

Tabel IV.12 

nr. 
crt. 

denumire carcteristici produs simbol unitate de 
măsură 

nivel de 
perfomanță note / observații 

B. CALCULE DE VALIDARE PERFORMANȚE -  CONDIȚII DE SOLICITARE DINAMICĂ ( ACȚIUNI SEISMICE ) 

1 arie redusă la deplasarea maximă (dmax) Ar (max) mm2 205280 factor reducere R(∆) = 73,44 % 

2 unghi de pierdere (lunecare) pt. dmax δmax rad 2,4001  

3 arie redusă la deplasarea de calcul (dbd) Ar (dbd) mm2 274619 factor reducere R(∆) = 54,90 % 

4 unghi de pierdere (lunecare) pt. dbd δcalc rad 2,7181  

5 forță axială max, datorată solicitării 
seismice 

NEd,max kN 7268  

6 forță axială min, datorată solicitării 
seismice 

NEd,min kN 5433  

7 deformare specifică la compresiune, 
dinamic 

εc,E − 3,09 § 8.2.3.3.2, rel. (13) / SR EN 
15129 

8 valoare deformație specifică maximă εT,E − 6,49 § 8.2.3.4.2, rel. (19) / SR EN 
15129 

REZISTENȚĂ MECANICĂ - criteriu nr.1 εT,d ≤ εu,d OK 

9 grosime minimă armătură interioară ts,d mm 2,39 § 5.3.3.5,  rel. (12) / SR EN 1337-3 

REZISTENȚĂ MECANICĂ - criteriu nr.2 ts ≥  ts,d;  ts,min. = 2mm OK 

10 efort unitar de forfecare, pentru 1 prezon τb,R MPa 400.00  

11 coeficicient de rezistență (clasa propietati) αv − 0.5  

12 coeficient de siguranță (material) γM2 − 1.25  

13 forță maximă rezistență prezon Fb,R kN 283  

14 număr prezoane np buc 4 coresp. placa de fixare 

15 arie secțiune prezon Ap mm2 707  

REZISTENȚĂ MECANICĂ - criteriu nr.3 Fx,max / np  < Fb,R OK 

16 coeficient de flambaj λ − 1.1 § 8.2.3.3.4 / SR EN 15129 
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17 forță de flambaj pt. deplasare laterală max. Pcr,dmax kN 21992 § 8.2.3.3.4, rel. (17) / SR EN 

15129; valori caclulate coresp. 
dsd 18 forță de flambaj pt. deplasare laterală zero Pcr,zero kN 24726 

19 raport deplasarea max. / diametru 
armătură δ  − 0.2101  

20 limita de flambaj (Pcr/4 <NEd,max < Pcr/2) − − 0.3390 § 8.2.3.3.4, rel. (22) /  
SR EN 15129 

STABILITATE LA FLAMBAJ NEd,max < Pcr/2 DA 

DA caz: Pcr/4 <NEd,max < Pcr/2 1- 2×NEd,max / Pcr > 0,7⋅δ OK 

NU caz:  NEd,max < Pcr/4  δ < 0,7 OK 

21 deformatia maximă totală admisibilă dR,admis mm 445 § 8.2.3.4.5, rel. (24) / SR EN 
15129 22 coeficient parțial siguranță răsturnare γR − 1.5 

STABILITATE LA RASTURNARE dmax ≤ dR,admis OK 

Performanțele de caclul determinate în urmă analizei cerințelor structurale impuse de utilizarea 
preconizată a dispozitivului elastomeric antiseismic, se constituie că punct de plecare pentru elaborarea 
programului de încercări necesar validării produsului tip. În tabelul IV.13 sunt prezentate în mod 
centralizat rezultatele obținute pentru cazul analizat. 

Tabel IV. 13 
nr. 
crt. 

denumire carcteristici produs simbol unitate de 
măsură 

nivel de 
perfomanță note / observații 

  CAPACITATE PORTANTĂ 

1 capacitate la compresiune statică Nsd kN 10500 § 8.2.1.2.6 şi § 8.2.1.2.8 / 
SR EN 15129 2 rigiditate la compresiune Kv kN/mm 1881 

3 încărcare verticală max. pt. solicitări seismice NEd,max kN 7268 § 8.2.1.2.7 / 
SR EN 15129 4 încărcare verticală min. pt. solicitări seismice NEd,min kN 5433 

5 deformare verticală totală Vc mm 6,34 § 5.3.3.7 / SR EN 1337-3 

6 încărcare verticală la limita de flambaj Pcr kN 21992 § 8.2.3.4.4 / SR EN 15129 

  CAPACITATE DEPLASARE ORIZONTALĂ 

7 deplasare orizontală de calcul, acțiuni seismice dbd mm 145  

8 deplasare orizontală maxina, totală dmax mm 250  

9 forță orizontală, maximă Fx,max kN 583 corespunzator dmax 

  CAPACITATE DE ROTIRE 

10 unghi de rotire statică αa rad 0.010 § 8.2.3.4.2 / SR EN 15129 

11 rezistenţă la rotire ( coresp. unghiului  αa ) M kN⋅m 279 § 5.3.3.7, rel. (19) / SR EN 
1337-3 

  REZISTENȚĂ LA ACȚIUNI SEISMICE ( caracteristici orizontale ) 

12 rigiditate orizontală (forfecare) Kb kN/mm 2,33 
§ 8.2.1.2.5 / SR EN 15129 

13 amortizare echivalentă ξb % 10 
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CAPITOLUL V 
TESTARE DISPOZITIVE ELASTOMERICE ANTISEISMICE ȘI VALIDAREA PERFORMANȚELOR 
CARACTERISTICE. REZULTATE EXPERIMENTALE 
 

În cadrul fiecărui proiect de izolare a bazei fizice structurale a unei clădiri, testarea componentelor 
sistemului de izolare reprezintă o etapă necesară şi obligatorie. În acest sens, se întocmeşte un program de 
testare şi control pentru a verifica în ce măsură caracteristicile de performanță ale dispozitivelor de izolare 
se găsesc în interiorul toleranţelor considerate în etapă de  proiectare. Natură şi gradul de extindere a 
testelor de verificare / validare a performanțelor depind de sistemul de izolare şi de proiectul pentru care 
acesta a fost conceput. 

Testele preliminare constau în verificarea propietăților fizico-mecanice ale materialelor utilizate în 
procesul de fabricație şi determinarea caracteristicilor esențiale de performanță, relevante pentru 
comportarea dispozitivelor antiseismice corespunzător condițiilor limita de utilizare stabilite în etapă de 
proiectare. Aceste verificări nu sunt neapărat specifice unui anume proiect, și sunt realizate corespunzător 
metodelor de încercare standardizate impuse prin reglementările tehnice în vigoare. 

Testele de prototip sunt teste specifice unui anumit proiect şi sunt efectuate pentru a 
valida  caracteristicile de performanță ce pot fi  furnizate în mod consecvent ( fabricație de serie ) de un 
anumit producător corespunzător unui proces tehnlogic complet definit, pentru dispozitivele antiseismice 
care fac parte din soluția  de izolare seismică a unei construcții. Performanțele  produselor sunt analizate 
în directă legătură cu cerințele funcționale definite de proiectant, inclusiv prin considerarea factorilor care 
pot influență comportarea acestora corespunzător duratei de serviciu și condițiilor de exploatare. 

Referitor la asigurarea constanței performanatelor dispozitivelor antiseismice,  în conformitate cu 
reglementările tehnice din domeniul construcțiilor, producătorul  sau reprezentantul autorizat al acestuia 
este obligat să  realizeze teste periodice de control a calității. Rezultatele acestor verificări sunt analizate 
comparativ cu performanțele determinate la testele pe prototip. 

Stabilirea programului de încercări și determinarea condițiilor experimentale pentru dispozitivele 
elastomerice antiseismice se realizează plecând de la cerințele funcționale și criteriile de performanță 
definite de proiectant corespunzător utilizării preconizate / pentru un anumit obiectiv de construcții. 

Un dispozitiv elastomeric antiseismic poate fi supus câtorva încercări de tip diferite cu condiţia că 
acestea să fie efectuate în următoarea ordine: 
(1) Încercare la compresiune / Determnare rigiditate secanta la compresiune (KV); 
(2) Încercari combinată de compresiune şi forfecare / Evaluarea dependenței caracteristicilor orizontale 
(Kb, ξb)  în funcție de amplitudinea deformației de forfecare a elastomerului (% εq); 
(3) Încercari combinată de compresiune şi forfecare / Evaluarea dependenței caracteristicilor orizontale 
(Kb, ξb)  în funcție de frecvența de solicitare ( f ); 
(4) Încercari combinată de compresiune şi forfecare / Evaluarea dependenței caracteristicilor orizontale 
(Kb, ξb)  în funcție de temperatura de  lucru ( T ); 
(5) Încercari combinată de compresiune şi forfecare / Evaluarea stabilității caracteristicilor orizontale 
(Kb, ξb)  la solicitări ciclice repetate (nr. cicluri); 
(6)  Încercare de curgere lentă (la compresiune)/ Evaluarea modificării deformației verticale totale în 
intervalul de referință; 
(7) Încercare la compresiune/ Capacitatea la compresiune la o deplasare laterală egală cu zero (Fz); 
(8) Încercare pentru capacitate laterală / Capacitatea de deplasare orizontală (dmax). 

 

Încercările anterior menționate, trebuie să fie realizate pentru un dispozitiv  la scară naturală, cu 
excepția verificărilor de la  pozitile (3) ¸ (5),pentru care se admite substituirea cu testele efectuate pe 
epruvete standard din elastomerul utilizat la fabricarea produsului (vezi SR ISO 4664 și SR ISO 1827), sau 
testarea  unor dispozitive reduse la scară (toate dimensiunile produsului trebuie reduse la scară cu acelaşi 
factor). 
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Validarea performanțelor dispozitivelor antiseismice elastomerice se realizează pentru produsul tip, 

reprezentativ pentru familia de produse/ gama de fabricație. Modificările care impun  efectuarea unei noi 
serii de încercări tip, sunt  următoarele: 
(a) un compus / rețeta din elastomer diferit (se admite creșterea dozajului cu maxim 5% dintr-un alt 
polimer, adăugat de regulă pentru îmbunătățirea prelucrabilitatii materialului); 
(b) variaţia factorului de formă a straturilor de elastomer cu mai mult de 10 % faţă de cel de la 
dispozitivul deja validat experimental; 
(c) creşterea unei dimensiuni exterioare a izolatorului sau a dimensiunii în plan a plăcilor de ranforsare 
cu mai mult de 10 %; 
(d) reducerea oricărei dimensiuni exterioare în plan a izolatorului sau a dimensiunii în plan a plăcilor de 
ranforsare cu mai mult de 50 %; 
(e) modul de instalare /  sistem de prindere ( fixare cu șuruburi / plăci înglobate / știfturi de fixare ); 
(f) modificarea tehnologiei de fabricare (în special modficarea condițiilor referitoare la procesul de 
vulcanizare); 
(g) orice modificări constructive care influențează caracteristicile de performanță relevante pentru 
utilizarea dispozitivului elastomeric antiseismic: rigiditatea la compresiune (Kv) și  caracteristicile 
orizontale de rigiditate (Kb) și amortizare (xb) corespunzătoare deformației specifice de forfecare 
considerată în etapă de proiectare (eqE). 

De asemenea, modificarea condițiilor de utilizare respectiv extinderea domeniului de utilizare a unui 
tip particular dedispozitiv elastomeric, în afară celor acoperite de încercările de tip anterioare necesită 
efectuarea unor încercări de tip suplimentare. Modificarea condițiilor / domeniului de utilizare se referă la 
următoarele: 
(h) o creştere a deformației specifice de forfecare (εq,E) suficient de mare pentru a impune încercări ciclice 
suplimentare ( vezi § 8.2.2.1.3.2 / tabelul 10, din SR EN 15129 ); 
( i ) creşterea temperaturii superioare de serviciu cu mai mult de 5 °C,  și / sau descreşterea temperaturii 
minime de serviciu cu mai mult de 3 °C; 
( j )  creșterea incarcarilor verticale permanente și variabile neseismice ( Nsd) cu mai mult de 30%; 
( k ) creșterea deplasării laterale maxme admise în  exploatarea normală (dmax) cu mai mult de 5%; 
( l ) creșterea încărcării verticale maxime datorate acțiunilor seismice (NEd,max) cu mai mult de 10% , 
respetiv scăderea încărcării verticale minime (NEd,min) cu mai mult de 10%  din valoarea Nsd, sau cu o 
valoare suficientă pentru a modifică NEd,min  din solicitare de compresiune în cea de întindere. 

Teste preliminare pentru determinarea propietăților fizico-mecanice ale elastomerului de bază, 
realizate pe epruvete de material (încercări în regim cvasistatic) 

Elastomerul brut utilizat la fabricarea  dispozitivelor antiseismice trebuie să fie un material virgin, 
nefiind permisă folosirea unui cauciuc recuperat sau regenerat vulcanizat. Acesta trebuie să aibă un 
modul de forfecare la o deformaţie de forfecare de 100 % în domeniul 0,3 MPa la 1,5 MPa. 

Încercările folosite pentru a determina caracteristicile cuantificabile la care se referă cerinţele indicate în 
documentația de referință, trebuie efectuate în totalitate că încercări de tip. Metodele de încercare şi 
epruvetele de test trebuie să fie conforme paragrafelor corespunzătoare din standardele de produs. 

Elastomerii cu amortizare mică folosiţi pentru izolatori la poduri trebuie să fie conforme § 4.4.1, tabel 1 
din SR EN 1337-3. Toţi elastomerii cu amortizare mică, cu excepţia celor pentru poduri supuse unei 
acţiuni seismice reduse, trebuie să respecte cerinţele de material din § 8.2.2.1.2, tabelul 8 din SR EN 
15129. În cazul elastomerilor cu amortizare mare trebuie să îndeplinească cerinţele indicate în § 8.2.2.1.2, 
tabelul 9 din SR EN 15129. Aceste incercări trebuie efectuate atât că încercări de tip cât şi că încercări de 
control al producţiei în fabrică. 
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Teste preliminare pentru determinarea caracteristicilor dinamice ce determină performanțele 
elastomerului de bază, realizate pe epruvete / eșantioane de produs la scară redusă.  

Comportamentul vascoelastic al elastomerilor este complex, iar rezultatele pot fi foarte sensibile la 
influență condițiilor de test că frecvența și amplitudinea forței aplicate sau a deformațiilor, caracteriticile 
geometrice și modul de deformare, motiv pentru care aceste condiții trebuie atent controlate pentru 
evaluarea parametrilor caracteristici de performanță. 

Majoritatea produselor din elastomeri sunt utilizate în condiții dinamice și din acest motiv la 
realizarea testelor pentru caracterizarea propietăților materialului, este necesar a fi reproduse condițiile 
reale de lucru. Dacă se demonstrează că viteză are o influenţă neglijabilă, se pot realiza încercări 
cvasistatice. În principiu, un produs trebuie testat întotdeauna în mod dinamic, dacă urmează să fie 
supus la solicitări dinamic în condiții de utilizare normală. 

În scopul certificării performanțelor produselor ce urmează a fi introduse pe piață europeană, 
încercarea dinamică a elastomerilor şi evaluarea rezultatelor trebuie efectuate conform metodelor şi 
procedurilor de la § 8.2.4.2.5 din SR EN 15129. Caracteristiciele de performanță ce fac obiectul acestor 
teste de validare sunt cele precizate în tabelul 12 din SR EN 15129. Analiză comportării materialelor 
elastomerice în regim dinamic, se referă în principal la caracterizarea parametrica a variației modulului 
de forfecare și a amortizării în funcție de amplitudinea deformației, frecvența de solicitare, temperatura 
de lucru, durata / numărul ciclurilor de solicitare și modificarea performanțelor că urmare a 
fenomenului de îmbătrânire. 

În continuare sunt prezentate unele rezultate experimentale referitoare la  performanțele dinamice 
ale  elastomerului de baza utilizat la fabricarea unor dispozitive antiseismice cu amortizare ridicata 
(HDRB). 
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Fig. V.1   Variaţia modulului de forfecare și a amortizării în funcție de amplitudinea deformației 
( frecvența de izolare f = 0,4 Hz , temperatură normală 23°C ) 
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Fig. V.2   Variaţia modulului de forfecare și a amortizării în funcție de frecvența de solicitare, 
( amplitudine deformație εq =100% , temperatură normală 23°C) 
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Fig. V.3 a)   Variaţia modulului de forfecare și a amortizării în funcție de temperatura de lucru 
( frecvența de izolare f = 0,4 Hz , amplitudine deformație eq =100% ) 
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Fig. V.3 b)  Variaţia amortizării în funcție de temperatura de lucru 

( frecvența de izolare f = 0,4 Hz , amplitudine deformație εq =100%) 
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Fig. V.4  Stabilitatea  modulului de forfecare și a amortizării  funcție de durata / numărul ciclurilor de 

solicitare ( frecvența de izolare f = 0,4 Hz , amplitudine deformație εq =100%) 
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Tabel  V. 3 

V.3.  ELASTOMERUL DE BAZA - CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ / CRITERII ȘI CERINȚE DE VALIDARE A PERFORMANȚELOR - REGIM DINAMIC 
 

nr. 
crt. 

cerință docum. 
referință 

caracteristici de 
perofmanţă cerințe / criterii de validare * nivel performanță 

specificație tehnică 
rezultate test 

(elemente analiză) 
OBSERVAȚII ( cerințe suplimentare/ detalii 

neconformități consemnate ) 

1. § 8.2.2.1.3.2. / 
SR EN 15129 

Influență amplidudinii 
deformației asupra 

modulului de forfecare 
dinamic (Gd) şi 

amortizării efective (ξb) 

- modul de forfecare dinamic Gb, respectiv 
amortizarea echivalentă ξb, determinate 
experimental pentru ciclul 3 de solicitare, trebuie 
să se încadreze în ±20% față de valoarea de 
referință (decarata de producător); 

- Gd = 0,8 ± 20% MPa - modul de 
forfecare dinamic (solicitare ciclică); 
- amortizare echivalentă, ξb ≥6% 
(amortizare ridicată, HDRB). 
- deformație specifică la 
forfecare εqE = 127,45% (deplasare 
orizontală de calcul d = 15 mm ) 

 

0,64 MPa ≤ Gd ≤ 8,16 MPa 
4,8 % ≤ ξb ≤ 7,2 %  

- curbă forță- deformație pentru 
ciclul 3 de solicitare, inclusiv valori 
forță orizontală, efectivă VEdb, și 
EDC - energie disipată pe ciclu, 
coresp. fiecărei amplitudini a 
deformației considerată la test; 
-frecvența de test și amplidtudinea 
deformației (εqE = 100%); 
- valori efective modul de forfecare 
dinamic Gb și amortizare ξb, pentru 
fiecare caz analizat. 

• informații eșantion test: tip elatomer; dimensiuni 
epruvete; dată și condiții de vulcanizare; mod de 
pregătire epruvete; stare epruvete după încercare; 
• valorile Gb și ξb se evaluează coresp. ciclu 3 
de solicitare; Gd se calculează pe baza rigidității 
efective Kb determinată experimental; 
• dacă frecvența de test ( f Test ) nu corespunde cu 
frecvența de izolare ( fIZ ), se aplică corecții la 
valorile Kb și ξb conform § 8.2.2.1.3.3; 
• pentru εqE > 100%, se fac teste suplimentare 
pentru amplitudini ale deformatiilor stabilite conf. 
Tabel 10 / EN 15129. 

2. § 8.2.2.1.3.3 / 
SR EN 15129 

Influență frecvenței de 
solicitare asupra 

modulului de forfecare 
dinamic (Gd) şi 

amortizării efective (ξb) 

- valorile Gb și ξb coresp. frecvenței minime (f L) 
și frecvenței maxime (f U) nu trebuie să difere cu 
mai mult de 20% față de valorile coresp. 
frecvenței medii (f IZ) - frecvența de izolare. 
 
(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐿𝐿 − (𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

≤ 20%;
(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐿𝐿 − (𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

≤ 20%  
 
(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑒𝑒𝑈𝑈 − (𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

≤ 20%;
(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑒𝑒𝑈𝑈 − (𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

≤ 20%  

- Gd = 0,8 ± 20% MPa - modul de 
forfecare dinamic (solicitare ciclica); 
- amortizare echivalenta, ξb ≥6% 
(amortizare ridicata, HDRB). 
- deformatie specifica la forfecare εqE 
= 127,45% (deplasare orizontala de 
calcul d = 15 mm ) 
 

- curbă forță- deformație pentru 
ciclul 3 de solicitare, inclusiv valori 
forță orizontală, efectivă VEdb, și 
EDC - energie disipată pe ciclu, 
coresp. fiecărei frecvente 
considerate la test; 
- frecvența de test și amplidtudinea 
deformației (εqE = 100%); 
- valori efective modul de forfecare 
dinamic Gb și amortizare ξb, pentru 
fiecare caz analizat. 

• informații eșantion test (în cazul în care nu se 
utilizează aceleași epruvete - vezi pct. 6); stare 
epruvete după încercare; ordinea efectuării testelor, 
coresp. frecventelor de referință; 
• dacă frecvența de izolare (f IZ), este diferită de 
frecvența de test de la pct.6, se fac teste 
suplimentare coresp. acestei frecvența, iar valorile 
Gd și ξb vor fi corectate cu raportul rigiditatiilor 
corespunzătoare: (Kb)fIZ / (Kb)fTest; 
  
( ! ) pot fi utilizate alte frecvente limita de test cu 
condiția că ecartul față de frecvența de referință să 
fie identic ( f Test / f L  = 5; f U / f Test = 4 ) 
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nr. 
crt. 

cerință docum. 
referință 

caracteristici de 
perofmanţă cerințe / criterii de validare * nivel performanță 

specificație tehnică 
rezultate test 

(elemente analiză) 
OBSERVAȚII ( cerințe suplimentare/ detalii 

neconformități consemnate ) 

3. § 8.2.2.1.3.4./ 
SR EN 15129 

Influență temperaturii 
de lucru asupra 

modulului de forfecare 
dinamic (Gd) şi 

amortizării efective (ξb) 

- valorile Gb și ξb coresp. temperturiii minime 
(TL) nu trebuie să difere cu mai mult de +80% 
sau -20% față de valorile coresp. temperaturii 
de 23°C;  

−20% ≤
(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑇𝑇𝐿𝐿 − (𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑇𝑇23

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑇𝑇23

≤ +80%; 

−20% ≤
(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑇𝑇𝐿𝐿 − (𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑇𝑇23

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑇𝑇23

≤ 20%; 

-  valorile Gb și ξb coresp. temperturiii maxime 
(TU) nu trebuie să difere cu mai mult de ± 20% 
față de valorile coresp. temperaturii de 23°C; 

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑇𝑇𝑈𝑈 − (𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑇𝑇23

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑇𝑇23

≤ 20%;
(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑇𝑇𝑈𝑈 − (𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑇𝑇23

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑇𝑇23

≤ 20% 

- Gd = 0,8 ± 20% MPa - modul de 
forfecare dinamic (solicitare ciclică); 
- amortizare echivalentă, ξb ≥6% 
(amortizare ridicată, HDRB). 
- deformație specifică la 
forfecare εqE = 127,45% (deplasare 
orizontală de calcul d = 15 mm ) 
- temperaturi de lucru (minimă / 
maximă): TL = -25°C (expunere cca. 
60 zile / an); TU = 50°C (excepțional 
70°C pentru perioade scurte). 

- curbă forță- deformație pentru 
ciclul 3 de solicitare, inclusiv valori 
forță orizontală, efectivă VEdb, și 
EDC - energie disipată pe ciclu, 
coresp. fiecărei temperaturi 
considerate la test; 
- frecvența de test și amplidtudinea 
deformației (εqE = 100%); 
- valori efective modul de forfecare 
dinamic Gb și amortizare ξb, pentru 
fiecare caz analizat. 
- mod de condiționare termică 
dispozitive testate și durata proces. 

• informații eșantion test: tip elatomer; dimensiuni 
epruvete; dată și condiții de vulcanizare; mod de 
pregătire epruvete/ condiționare epruveta 
(expunere pt. test); stare epruvete după încercare; 
• modificarea maximă admisă a temperaturii că 
urmare transferului dispozitivului în 
echipamentul   de test / metodei de condiționare 
termică este de    ± 5°C; 
• ordinea efectuării testelor, coresp. temperaturilor 
de referință (în ordinea creșterii temperaturii). 
  

4. § 8.2.2.1.3.6 / 
SR EN 15129 

Stabilitatea 
performanțelor (modul 
de forfecare dinamic, 

Gd şi amortizare 
efectivă,ξb) la solicitări 

ciclice repetate 

- raportul dintre valorile minime și maxime ale 
Gb și ξb, măsurate pentru ciclul nr. 2 și ciclul 
nr.10 nu trebuie să fie mai mic de 0,7; 

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢 2

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢 10
≥ 0,7;

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢 2

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢 10
≥ 0,7 

- raportul dintre valorile minime și maxime ale 
Gb, măsurate pentru ciclul nr. 1 și ciclul 
nr.10  nu trebuie să fie mai mic de 0,6. 

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢 1

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢 10
≥ 0,6. 

- Gd = 0,8 ± 20% MPa - modul de 
forfecare dinamic (solicitare ciclică); 
- amortizare echivalentă, ξb ≥6% 
(amortizare ridicată, HDRB). 
- deformație specifică la 
forfecare εqE = 127,45% (deplasare 
orizontală de calcul d = 15 mm ) 
  

- curbă forță- deformație pentru 
ciclurile nr. 1, 2 și 10, inclusiv valori 
forță orizontală, efectivă VEdb, și 
EDC - energie disipată pe ciclu, 
pentru fiecare ciclu de solicitare; 
- frecvența de test și amplidtudinea 
deformației (εqE = 100%); 
- valori efective modul de forfecare 
dinamic Gb și amortizare ξb, pentru 
fiecare caz analizat. 
  

• informații eșantion test (în cazul în care nu se 
utilizează aceleași epruvete - vezi pct. 6); stare 
epruvete după încercare; 
• pentru evaluarea stabilității performanțelor se 
efectuează minim 11 cicluri de solicitare repetată; 
• valorile minime / maxime ale performanțelor 
carcateristice (Gb, ξb) se referă la diferențele care 
pot există între semi-ciclurile de încărcare 
(pozitiv)  și cele de descărcare (negativ). 

5. § 8.2.2.1.3.5./ 
SR EN 15129 

Influență îmbătrânire 
elastomer asupra 

modulului de forfecare 
dinamic (Gd) şi 

amortizării efective (ξb) 

- modificările performanțelor caracteristice 
(Gb, ξb) trebuie să fie mai mici de 20% pentru 
durata de viață estimată pentru izolatorul 
antiseismic. 

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼 − (𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹
≤ 20%; 

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼 − (𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹
≤ 20% 

- Gd = 0,8 ± 20% MPa - modul de 
forfecare dinamic (solicitare ciclică); 
- amortizare echivalentă, ξb ≥6% 
(amortizare ridicată, HDRB). 
- deformație specifică la 
forfecare εqE = 127,45% ( deplasare 
orizontală de calcul d = 15 mm ) 
- durata de utilizare garantată de 
producător 20 ani. 

- curbă forță- deformație pt. ciclul 3 
de solicitare, inclusiv valori forță 
orizontală, efectivă VEdb, și EDC - 
energie disipată pe ciclu, coresp. 
amplitudinii deformației εqE = 100% 
(dbd = εqE ×Tq); 
- frecvența de test și amplidtudinea 
deformației (εqE = 100%); 
- valori efective modul de forfecare 
dinamic Gb și amortizare ξb, pentru 
fiecare caz analizat. 

• informații eșantion test: tip elatomer; dimensiuni 
epruvete; dată și condiții de vulcanizare; mod de 
pregătire epruvete/ condiționare epruvete (condiții 
de îmbătrânire accelerată); stare epruvete după 
încercare; 
• condițiile de îmbătrânire accelerată vor fi adoptate 
funcție de tipul elastomerului ( cauciuc natural / 
cauciuc cloloprenic ); 
• evaluarea efectului de îmbătrânire a elastomerului 
asupra performanțelor carcateristice (Gb, ξb) se va 
realiza având că referință rezultatele obținute la 
testul nr. 6 (§ 8.2.2.1.3.2), pentru  εqE = 127,45% 
(deplasare orizontală de calcul d = 12 mm ). 
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nr. 
crt. 

cerință docum. 
referință 

caracteristici de 
perofmanţă cerințe / criterii de validare * nivel performanță 

specificație tehnică 
rezultate test 

(elemente analiză) 
OBSERVAȚII ( cerințe suplimentare/ detalii 

neconformități consemnate ) 

6. § 8.2.2.1.4./ 
SR EN 15129 

Aderența la forfecare la 
interfață oțel (armătură) 

- elastmer, înainte și 
după îmbătrânire 

- curbă forţă-deplasare trebuie să crească 
monoton; 
- epruveta nu prezintă semne vizuale de cedare 
aderența sau imperfecțiuni constructive ( fisuri 
cu lățime sau adancine > 2 mm; deplasare 
neuniformă armături, dezlipire armătură). 

Fr = min.25 kN (coresp. deformație 
specifică la forfecare εq,max = 225%) 

  
cedarea aderenței se produce prin 

rupere în masă de elastomer / 
  

durata menținere deformație maximă, 
și imperfecțiuni constructive admisibile 

(după caz) 

- curbă forță- deformație; 
- mod cedare aderența / durata de 
menținere solicitare forfecare 
și  forță (Fr ) corespunzătoare; 
- semne vizuale de cedare aderența 
(parțială / locală) și/ sau 
imperfecțiuni constructive (după 
caz). 

• informații eșantion test: tip elatomer; dimensiuni 
epruvete; dată și condiții de vulcanizare; mod de 
pregătire epruvete/ condiționare epruvete (condiții 
de îmbătrânire accelerată); 
• condițiile de îmbătrânire accelerată vor fi adoptate 
funcție de tipul elastomerului ( cauciuc natural / 
cauciuc cloloprenic ); 
• se consemnează mod cedare aderența și forță 
corespunzătoare / durata menținere solicitare; 
( ! ) raportul între lungime (pe direcție 
forfecare)  și grosime  epruveta  trebuie să fie de 
1:10. 

7. § 8.2.2.1.5 / 
SR EN 15129 

Rezistență la 
cristalizare la 

temperatura joasă / 
Modificarea rigidității la 

forfecare (Kb) la 
temperatura joasă 

rigiditățile la forfecare pentru deformația 
specifică de 25 % şi 100 % , după expunerea la 
temperatura joasă trebuie să fie mai mici decât 
1,5 × rigiditatatile corespunzătoare înainte de 
expunere. 

Kb,exp�εq = 25%� < 1,5 ∙ Kb�εq = 25%� ; 

Kb,exp�εq = 100%� < 1,5 ∙ Kb�εq = 100%�. 

- Kb = 1,14 ± 20% kN/mm - modul de 
forfecare dinamic (solicitare ciclică), 
coresp. deformație specifică la 
forfecare εqE = 127,45% (deplasare 
orizontală de calcul d = 15 mm); 
- amortizare echivalentă, ξb ≥6% 
(amortizare ridicată, HDRB); 
- temperaturi de lucru (minimă / 
maximă): TL = -25°C (expunere cca. 
60 zile / an); TU = 50°C (excepțional 
70°C pentru perioade scurte). 

- curbă forță- deformație după 
condiționarea termică inițială (test 
de referință la 23°C) și curbă forță- 
deformație după expunere la temp. 
joasă (test final); 
- durata de expunere la temperatura 
joasă (pentru testul final); 
- valori efective rigiditate la 
forfecare, pentru fiecare caz 
analizat, înainte și după expunere la 
temperatura joasă. 

• informații eșantion test: tip elatomer; dimensiuni 
epruvete; dată și condiții de vulcanizare; mod de 
pregătire epruvete/ condiționare epruvete (condiții 
de expunere);  stare epruvete după teste; 
• pentru testul la temperatura joasă, se admite o 
creștere a temperaturii epruvetei de max. 2°C; 
• se consemnează durata atingere temp. de 
expunere și modul de realizare a transferului termic. 
  
( ! ) testul se realizează doar pentru elastomeri 
cu amortizare mare (ξb ≥ 6%); condiție: -5°C < 
Texp < TL = -25°C - cauciuc natural; 5°C < TL = -
10 °C - cauciuc cloroprenic. 

8. § 8.2.2.1.6 / 
SR EN 15129 

Rezistenţă la creşterea 
lentă a fisurii 

- încărcare echivalentă cu 4 kN/m; 
- tăietura iniţială nu trebuie să se extindă în nici 
o direcţie cu mai mult de 3 mm în < 24 h de 
solicitare. 

 

- curbă forță- deformație (încărcare 
inițială + variație forță de sfâșiere pe 
durata test / menținere încărcare); 
- direcție și distanță de extindere 
fisură ( tăietură inițială ) pe durata 
de test. 

• informații eșantion test: tip elatomer; dimensiuni 
epruvete; dată și condiții de vulcanizare; mod de 
pregătire epruvete ( direcție de calandrare, lungime 
tăietură inițială ); 
• consemnare condiții de test și stare epruvete 
după încercare. 
  

* corespunzător prevederilor § 8.2.2.1.3, respectiv a § 8.2.4.2.2., tabelul 12 şi § 10.3.2, tabel 25 inclusiv § 8.2.4.2.4 din SR EN 15129. 
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Tabel  V. 4 

V.4.  ELASTOMERUL DE BAZA - PROGRAM DE ÎNCERCĂRI INIȚIALE DE TIP / CERINȚE SPECIFICE PENTRU ÎNCERCĂRI (comportare la solicitări seismice) 
 

nr. 
crt. 

cerință docum. 
referință 

denumire caracteristică de 
performanță - metodă de test eșantion test tip de 

solicitare 
nr. de 
cicluri 

încărcare (sarcina) amplitudine 
deplasare 

viteză de 
încărcare 

frecvența 
solicitare 

temperatura 
de test 

OBSERVAȚII 
 (cerințe particulare pentru test, alte condiții) verticală orizontală 

1. § 8.2.2.1.3.2 

Influență amplidudinii 
deformației asupra modulului de 

forfecare dinamic (Gd) şi 
amortizării efective (ξb) - § 

8.2.4.2.5.2 / SR EN 15129 și § 
10 / SR ISO 4664 

epruveta cilindrica, 
conf. § 8, tabel 3 / 

SR ISO 4664-1 
 

(∅48×12mm; 
arie plana efectiva 

18,1cm2 ) 

ciclică, 
sinusoidal 4  

co
re

sp
un

ză
tor

 re
ali

ză
rii 

am
pli

tud
ini

i 
im

pu
se

 a 
de

pla
să

rii 
de

 te
st 

(%
 T

q)
 

 

0,5 mm 1,6 mm/s 

0,5 Hz 
 

( f Ref ) 
23 ± 2°C 

configurație încercare: forfecare simplă; 
condiționare epruvetă: termică - min. 3 ore la temp. 
de test; mecanică - 6 cicluri la εq = 100% + repaus 
12 ore înainte de test; 
amplitudinea deplasării corespunde deformantiilor 
specifice εq = 5% , 10%, 20%, 50%, 100%, 130% și 
150% ;  (εq,E = 127,45%); abatere admisibilă pentru 
viteză de încărcare max. ± 10% ; 
 valorile Gd și ξb se evaluează coresp. ciclu 3 de 
solicitare; Gd se calculează pe baza rigidității 
efective Kb determinată experimental. 
( ! ) NOTĂ:  în cazul neîndeplinirii cerințelor impuse 
pentru valoarea Gd, coresp.  εq = 100% încercările 
se întrerup și se notifica clientul. 

1 mm 3,1 mm/s 

2,5 mm 7,9 mm/s 

6 mm 18,8 mm/s 

12 mm 37,7 mm/s 

15 mm 47,1mm/s 

18 mm 56,5 mm/s 

2. § 8.2.2.1.3.3 

Influență frecvenței de solicitare 
asupra modulului de forfecare 

dinamic (Gd) şi amortizării 
efective (ξb) - § 8.2.4.2.5.2 / SR 
EN 15129 și § 10 / SR ISO 4664 

  
( ! ) pot fi utilizate alte frecvente 
limita de test cu condiția 
că ecartul față de frecvența de 
referință să fie identic ( f Ref / f L  = 
5; f U / f Ref = 4 ) 

epruveta cilindrica, 
conf. § 8, tabel 3 / 

SR ISO 4664-1 
 

(∅48×12mm; 
arie plana efectiva 

18,1cm2 ) 

ciclică, 
sinusoidal 4  

coresp. 
deplasare 

dbd 
15 mm 

9,6 mm/s 
0,1 Hz 

 

( f L ) 

23 ± 2°C 

configurație încercare: forfecare simplă; 
condiționare epruvetă: nu este necesară, dacă 
încercările se efectuează pt. epruvete de la pct. 6; 
valorile Gd și ξb se evaluează și se raportează 
coresp. ciclu 3 de solicitare; 
dacă frecvența de izolare (f IZ), este diferită de 
frecvența de test de la pct.6, această trebuie inclusă 
aici, iar valorile Gd și ξb vor fi corectate cu raportul 
rigiditatiilor corespunzătoare: (Kb)fIZ / (Kb)fTest . 

191,5 mm/s 
2 Hz 

 

( f U ) 

3. § 8.2.2.1.3.4 

Influență temperaturii de lucru 
asupra modulului de forfecare 

dinamic (Gd) şi amortizării 
efective (ξb) - § 8.2.4.2.5.2 / SR 
EN 15129 și § 10 / SR ISO 4664 

epruveta cilindrica, 
conf. § 8, tabel 3 / 

SR ISO 4664-1 
 

(∅48×12mm; 
arie plana efectiva 

18,1cm2 ) 

ciclică, 
sinusoidal 4  

coresp. 
deplasare 

dbd 
15 mm 47,1mm/s 

0,5 Hz 
 

( f Ref ) 

TL = -25±2°C  configurație încercare: forfecare simplă; 
condiționare epruvetă: nu este necesară, dacă 
încercările se efectuează pt. epruvete de la pct. 6; se 
consemnează durata atingere temp. de test și modul 
de realizare a transferului termic; 
valorile Gd și ξb se evaluează și se raportează 
coresp. ciclu 3 de solicitare. 

-10 ± 2°C 

0 ± 2°C 

TU = 50±2°C 
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nr. 
crt. 

cerință docum. 
referință 

denumire caracteristică de 
performanță - metodă de test eșantion test tip de 

solicitare 
nr. de 
cicluri 

încărcare (sarcina) amplitudine 
deplasare 

viteză de 
încărcare 

frecvența 
solicitare 

temperatura 
de test 

OBSERVAȚII 
 (cerințe particulare pentru test, alte condiții) verticală orizontală 

4. § 8.2.2.1.3.6 

Stabilitatea performanțelor 
(modul de forfecare dinamic, Gd 

şi amortizare efectivă,ξb) la 
solicitări ciclice repetate - § 

8.2.4.2.5.2 / SR EN 15129 și § 
10 / SR ISO 4664 

epruveta cilindrică, 
conf. § 8, tabel 3 / 

SR ISO 4664-1 
  

(∅48×12mm; 
arie plană efectivă 

18,1cm2 ) 

ciclica, 
sinusoidal 11  

coresp. 
deplasare 

dbd 
15 mm 47,1mm/s 

0,5 Hz 
 

( f Ref ) 
23 ± 2°C 

configurație încercare: forfecare simplă; 
condiționare epruveta: nu este necesară, dacă 
încercările se efectuează pt. epruvete de la pct. 
6; valorile Gd și ξb se evaluează și se raportează 
coresp. ciclu 1, 2, 3 și 10 de solicitare. 

5. § 8.2.2.1.3.5 

Influență îmbătrânire elastomer 
asupra modulului de forfecare 

dinamic (Gd) şi amortizării 
efective (ξb) - § 8.2.4.2.5.2 / SR 
EN 15129 și § 10 / SR ISO 4664 

epruveta cilindrică, 
conf. § 8, tabel 3 / 

SR ISO 4664-1 
  

(∅48×12mm; 
arie plană efectivă 

18,1cm2 ) 

ciclica, 
sinusoidal 4  

coresp. 
deplasare 

dbd 
15 mm 47,1mm/s 

0,5 Hz 
 

( f Ref ) 
23 ± 2°C 

configurație încercare: forfecare simplă; 
condiționare epruveta: idem pct. 6, după ce în 
prealabil au fost supuse unui proces de îmbătrânire 
accelerată 14 zile la 70°C (§ 8.2.2.1.4.2 / EN 15129) 
 se raportează valorile Gd și ξb coresp. ciclu 3 
de solicitare; Gd, calculat pe baza Kb. 
( ! ) NOTĂ: eșantioanele de test sunt constituite din 
epruvete distincte față de cele ce au supuse 
încercărilor de la pct. 6 ÷ 9. 

6. § 8.2.2.1.4 

Aderența la forfecare la interfață 
oțel (armătură) - elastmer, 

înainte și după îmbătrânire - 
§ 8.2.4.2.5.3 / SR EN 15129 

și §10.2 / SR ISO 1827, metodă 
B  

  
( ! ) raport între lungime (pe 

direcție forfecare) și  grosime de 
1:10  ( 2×25mm / 4mm > 10) 

epruveta cvadruplă, 
conf. § 6.1 și fig.1 / 

SR ISO 1827 
  

( 4 elemente 
paralelipipedice 
vulcanizate în 

config. cvadruplă;  
25×20×4 mm ) 

rampa 
(tractiune) ̶ 

pana la 
rupere  

 

(forta max., 
Fmax.) 

̶ 

până la 
rupere  

( min. 225% 
Tq ;  dmax = 

εq,max × 
Tq) 

50 ±5 
mm/min 

 

(10÷100 
dmax / sec) 

̶ 23 ±2°C 

 condiționare epruveta: idem pct. 6 - pentru test 
inițial (referință); îmbătrânire accelerată 14 zile la 
70°C + min. 3 ore la temp. de test și 6 cicluri la εq = 
100% + repaus 12 ore înainte de test; 
 se consemnează mod cedare aderența și Fmax 
coresp. ruperii, pentru cele 2 cazuri analizate; 
( ! ) NOTĂ: opțional, pentru verificare se poate 
determina și modulul de forfecare, conf. metodă A / 
SR ISO 1827 ( vezi § 8.2.2.1.3.5 ) . 
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nr. 
crt. 

cerință docum. 
referință 

denumire caracteristică de 
performanță - metodă de test eșantion test tip de 

solicitare 
nr. de 
cicluri 

încărcare (sarcina) amplitudine 
deplasare 

viteză de 
încărcare 

frecvența 
solicitare 

temperatura 
de test 

OBSERVAȚII 
 (cerințe particulare pentru test, alte condiții) verticală orizontală 

7. § 8.2.2.1.5 

Rezistență la cristalizare la 
temperatura joasă / 

Modificarea rigidității la 
forfecare (Kb) la temperatura 

joasă - § 8.2.4.2.5.4 / EN 
15129; § 10 / ISO 4664 

  
( ! ) testul se realizează doar 
pentru elastomeri cu amortizare 
mare (ξb ≥ 6%); 
condiție: -5°C < Texp <  TL = -25°C 
- cauciuc natural; 5°C < TL = -
10°C - cauciuc cloroprenic. 

epruveta cilindrică, 
conf. § 8, tabel 3 / 

SR ISO 4664-1 
  

(∅48×12mm; 
arie plană efectivă 

18,1cm2 ) 

rampă 
(tractiune) ̶  

coresp.  
εq = 25% 
si 100% 

 

 

3 mm 

min.12 
mm/min 

 

(min. 100% 
Tq / min) 

̶ 

23 ±2°C -  
test initial; 

 
-10 ±2°C -  
test final. 

  
  

condiționare termică: inițială (referință) 45 min. 
la 70°C, urmată de 3 ore la 23°C + test inițial; 
condiționare termică inițială + expunere la temp. 
joasă + test final; 
condiționare mecanică: expunerea la temp. 
joasă se face cu epruvetă tensionată (forfecare) 
coresp. εq =40%; 
se utilizează epruvete distincte pentru testele 
inițiale (referință) și cele pt. evaluare modificare 
rigiditate după expunere la temp. joasă; în timpul 
transferului se admite o creștere a temperaturii 
dispozitivului de max. 2°C; 
se consemnează durata atingere temp. de 
expunere și modul de realizare a transferului termic. 

12 mm 

8. § 8.2.2.1.6 
Rezistenţă la creşterea lentă a 

fisurii - § 8.2.4.2.5.5 / EN 15129; 
§ 9 / SR ISO 34-1, metodă A 

epruveta de tip 
pantalon, conf. § 6 

și fig.1/ SR ISO 34-1 
  

(min.100×15×2 mm) 

constantă 
(sfâşiere) ̶ 

4 kN/m 
(forta de 

test) 
̶ 

coresp. forţa 
de test 

 

(sfâşiere) 

̶ 
 

( durata 
solicitare  

 t = 24ore ) 

̶  
23 ±2°C 

decuparea epruvetei pentru test, se face cu 
lungimea paralelă cu direcția de calandrare; tăietură 
inițială to = 40±5 mm; poziționare epruvetă în aparat 
de test conform fig. 4 / SR ISO 34-1 (sfâşiere); 
 condiționare epruvetă: test la min. 16 ore / max. 4 
săptămâni după vulcanizare; fără expunere directă la 
lumina și căldură; menținute la temp. de test 3 ore 
înainte de decupare; 
se înregistrează grafic forță - deplasare, și se 
consemnează distanță extindere fisură pe durata test 

( ! ) NOTĂ:  epruvetele turnate ( vulcanizate ) utilizate pentru  verificarea / validarea caracteristicilor de performanță a produsului, trebuie să fie realizate în condiții similare produsului 
final  (presiune, temperatura și durata vulcanizare); în cazul în care epruveta este prelevată dintr-un produs complet finisat, se admite că  acesta să nu fie lipit (vulcanizat), astfel încât să 
fie posibilă confecționarea  corespunzătoare a epruvetei ( vezi § 8.2.4.2.5.1 / EN 15129 ); se va consemna modul de prelevare / pregătire a epruvetelor pentru încercări. 
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Teste inițiale de tip pentru determinarea performanțelor dispozitivelor antiseismice elastomerice, 
realizate pe dispozitive la scară naturală (ITT) 

Evaluarea performanțelor dispozitivelor elastomerice antiseismice, trebuie să fie realizată în condițiile 
de utilizare definite prin specificația tehnică a produsului (nivel solicitări exterioare, condiții pentru 
mediul de lucru, cerințe funcționale la limita de serviciu și elementele de verificare pe durata de 
serviciu) în conformitate cu metodele de încercare standardizate precizate în SR EN 1337-3 și SR EN 
15129. 

Documentele (certificare de inspecție / rapoarte de test) conţînând proprietăţile fizico-mecanice 
/  caracteristicile de performanță pentru materialele utilizate la fabricarea dispozitivelor elasomerice 
antiseismice trebuie examinate individual pe durata încercărilor tip, şi trebuie păstrate de către 
producător. Pentru evaluarea performanţelor finale ale dispozitivelor elastomerice antiseismice, 
încercarile iniţiale de tip trebuie completate cu calcule relevante, conforme cu prevederile specifice din 
standardele de produs anterior menționate. 

 

  
Fig. V.5  Standul de test – Laborator ICECON TEST: a) sistem de control şi monitorizare parametrii test;  

 b) echipament de testare ( presă hidraulică cu două linii independente de acţionare ). 
 

a.) Rezultate experimentale pentru teste în regim cvasistatic ( reazeme elastomerice ) 

   
Fig. V.6  Testare reazeme din elastomeri: a) detaliu test solicitare la rotire (anexa K/ SR EN 1337-3);     

 b) detaliu test forfecare (anexa F/ SR EN 1337-3) c) detaliu test compresiune (anexa H/ SR EN 1337-3). 
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Principalele caracteristici funcționale ce determina capacitatea de testare a echipamentului prezentat în 

figura V.5 sunt: 
–   dimensiuni maxime epruvetă (spațiu util):  400 × 500 × 300 mm (lățime×lungime×înălțime); 
–   test compresiune: forță maximă 2000kN; cursa maximă 300mm; 
–   test forfecare: forță maximă 700kN; cursa maximă 150 mm; 
–   reglaj electronic viteză aplicare sarcina 0 ÷ 500 cm/min; înregistrare continuă forțe și deformații. 

 

 

 

Fig. V.7   Determinarea rigiditatii secante la compresiune, Kv  - dispozitiv elastomeric  
( date test şi elemente de calcul, conform  Anexa H  din SR EN 1337-3 - metoda nivel 1 ) 
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Fig. V.8   Determinarea modulului de forfecare  - dispozitiv elastomeric  
( metoda de test conform  Anexa G din SR EN 1337-3  ) 
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b.) Rezultate experimentale pentru teste în regim dinamic ( dispozitive antisiesmice elastomerice ) 

  
Fig. V. 11.a) Încercare combinată de compresiune și forfecare, pentru determinarea caracteristicilor de rigiditate 

și amortizare - metodă § 8.2.4.1.5.2 / SR EN 15129 - dispozitive la scară naturală 
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Fig. V.12   Variaţia rigidității la forfecare și a amortizării echivalente în funcție de amplitudinea 
deformației specifice (frecvența de izolare f = 0,4 Hz, temperatura normală 23°C) 
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Fig. V.13  Evaluarea stabilității caracteristicilor de rigiditate la forfecare și amortizare la solicitări ciclice 
repetate ( frecvența de izolare f = 0,4 Hz , amplitudine deformație εq =100%) 

 
 

   

Fig. V. 14 .  Încercare combinată de compresiune și forfecare, pentru determinarea modulului de forfecare a 
amortizării - metodă § 8.2.4.2.5.2 / SR EN 15129 - dispozitive la scară redusă / epruvete 
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Fig. V.15 a.)  Analiză comparativă referitoare la amortizarea echivalentă pentru variația amplitudinii 

deformației specifice, obținută la testele pentru elastomerul de baza și cele corespunzătoare 
dispozitivului elastomeric antiseismic - produs finit  
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Fig. V.15 b.)  Analiză comparativă referitoare la amortizarea echivalentă pentru cicluri de solicitare 

repetată, obținută la testele pentru elastomerul de baza și cele corespunzătoare dispozitivului elastomeric 
antiseismic - produs finit  
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Fig. V.16 a.)  Analiză comparativă referitoare la rigiditatea la compresiune pentru variația amplitudinii 

deformației specifice, obținută la testele pentru elastomerul de baza și cele corespunzătoare 
dispozitivului elastomeric antiseismic - produs finit 
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Fig. V.16 b.)  Analiză comparativă referitoare la rigiditatea la compresiune pentru cicluri de solicitare 

repetată, obținută la testele pentru elastomerul de baza și cele corespunzătoare dispozitivului elastomeric 
antiseismic - produs finit  



58 / 68 
 

 

Tabel  V. 5. 

V.5.  EXIGENȚE DE PERFORMANȚĂ PRODUS - IZOLATORI SEISMICI DIN ELASTOMERI CU AMORTIZARE RIDICATĂ (amortizare echivalentă, ξb ≥ 6%) HDRB 
 

 A. INFORMAȚII TEHNICE PRODUS ( DATE DE PROIECTARE ) 
 

DOMENIU UTILIZARE (declarat de producător/ solicitant) SOLUȚIE CONSTRUCTIVĂ PRODUS 
(caracteristici geometrice și dimensionale izolator seismic) PROPIETĂȚI FIZICO-MECANICE ELASTOMER: 

• capacitate compresiune, statică: Nsd = 2675 kN (deplasare 
• laterală zero: dbd=0 mm) · încărcare verticală, maximă 
pentru solicitări 
• seismice: NEd, max = 1930 kN (deplasare laterală: dbd=130 
mm); · încărcare verticală, minimă pentru solicitări 
• seismice: NEd, min = 1120 kN (deplasare laterală: dmax=230 
mm); · deplasare orizontală de calcul: dbd = 130 mm 
(deformație specifică la forfecare εq E = 127,45 %; 
corespunzător valoare Vbd  - forță orizontală de calcul);  
• capacitate deplasare orizontală: dmax = 230mm (deformație 
specifică la forfecare, valoare de calcul ε q, max = 225%); 
•  unghi de rotire statică: α st = 0,020 rad ;  
• frecvența de izolare (referință): f = 0,5 Hz ;  
• temperaturi de lucru (minimă / maximă): T L = -25 ° C 
(expunere cca. 60 zile / an); T U = 50 ° C (excepțional 70 ° C 
pentru perioade scurte); · durata de serviciu (garantată): 20 ani 

• formă geometrică: cilindrică, secţiune circulară; 
• diametru exterior: D = 450mm; diametru armături: D’=440mm; 
• inalţime totală straturi elastomer: Tq = 102 mm; 
• nr. straturi elastomer, grosime: 9 straturi, ti, e = 11 mm - 3 × 2 
straturi exterioare si ti, i =12 mm grosime - 3 straturi interioare; 
• nr. straturi armatură, grosime: 8 armături interioare, ts, i = 4 
mm, si 2 armături exterioare, ts, e =20 mm; 
• plăci de fixare, grosime:  pătrat cu latura de L = 500 mm, cu 
grosimea tp = 30mm (4 şuruburi fixare ∅30mm, oţel clasa 10.9); 
• arie suprafaţă plană dispozitiv:  arie geometrică (nominală)                
A = 1590,43 cm2; arie efectivă (armatură) A’= 1520,53 cm2; 
• coeficient de formă: S = 9,17 (pentru stratul de elastomer cu 
grosimea maximă); 
• înaltime totală dispozitiv: H = 174mm (fară placi de fixare); 
• factor de reducere secţiune transversalăa (R∆ ),corespunzător 
deplasarii laterale (∆) si aria redusă (Ar):  

- pentru ∆ = dbd=130 mm -> R∆ = 62,94% ; Ar = 956,97 cm2;  
- pentru ∆ = dmax=230 mm -> R∆ = 36,6% ; Ar = 556,72 cm2.  

• modul de forfecare dinamic:  Gd = 0,8 ± 20% MPa; 
• amortizare echivalentă:  ξb ≥ 6% (amortizare ridicata); 
• rezistenta la intindere:  min. 12 MPa; 
• alungire la rupere: min. 400 %; 
• rezistenţa la sfâşiere: min. 7 kN/m ( fară extindere 
taietură cu mai mult de 3 mm la 24 ore solicitare 4 kN/m); 
• compresiune remanentă:  max. 60; 
• rezistenţă la ozon: fară fisuri (pentru alungire de 30% şi 
menţinere 96 ore la 40 ±2 °C); 
• rezistenţă (modificare propietati) după îimbătrânire:  
duritate - 5 / + 8 IRHD, rezistenţă întindere ±15% , alungire 
la rupere ±25%. 
• rezistenţă la recristalizare la temperatura joasă: 
rigiditatea după expunere, determinată pentru deformaţia 
specifică de 25% și 100% , este mai mică cu 1,5 din 
valoarea rigidităților corespunzătoare înainte de expunere. 

PERFORMANȚE IZOLATOR SEISMIC DIN ELASTOMERI ( corespunzatoare domeniului de utilizare declarat / preconizat ) 
 

• rigiditate verticală (compresiune), statică: KV ≥ 500 kN/ mm ( deformare verticală totală: Vc ≤ 10 % Tq ); 
• rigiditate orizontală efectivă, dinamică: Kb = 1,14 ± 20% kN/mm (solicitare ciclică); 
• amortizare echivalentă, dinamică: ξb ≥ 10% (amortizare ridicată, HDRB). 
• aderenţă la forfecare la interfaţă oțel (armătură) - elastomer:  creștere monotonă a curbei forță- deformație până la 
valoarea eq, max = 225% ; fără semne de cedare sau dezlipire ( verificări realizate înainte și după îmbătrânire);  
• forţă (rezistenţă) orizontală, efectivă: VEbd = 91 kN (corespunzătoare deplasarii orizontale de calcul dbd = 130 mm). 
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 B. CARACTERISTICI DE  PERFORMANȚĂ / CRITERII ȘI CERINȚE DE VALIDARE A PERFORMANȚELOR 

 

nr. 
crt. 

cerință SR 
EN 15129 

caracteristici de 
perofmanţă 

criterii de validare 
 (conform SR EN 15129) 

nivel performanță 
specificație tehnică 

rezultate teste 
(informații pentru evaluare) 

OBSERVAȚII ( cerințe suplimentare/ detalii 
neconformități consemnate ) 

1. § 8.2.1.2.6 
Capacitate de 

compresiune la o 
deplasare laterală 

egală cu zero 

- curbă forță- deformație prezintă o creștere mono-
tonă până la încărcarea maximă, Fz; 
- izolatorul nu prezintă defecte de fabricație sau 
cedare aderența la inspecția vizuală ( fisuri de 
suprafață sau imperfecțiuni cu lățime / adancine > 
2mm; armături nealiniate lateral/ deplasate pe 
verticală; semne de cedare aderența ). 

deformaţie verticală totală ( tasare ) 
Vc ≤ 15% Tq  ( 15 mm ) 

- curbă forță - deformație; sarcina 
maximă de test Fz și tasarea Vz 
corespunzătoare; durata de 
menținere constanța a forței de test; 
- informații referitoare la defecte de 
fabricație sau cedare aderența pe 
durata testului. 

• pe durata încercării forță de test trebuie menținută 
constanța într-o limita de 5% Fz; 
• încărcare monoton crescătoare până la Fz, 
menținere forță constanța timp de 3 min. și 
examinare pentru consemnare semne de cedare. 

2. § 8.2.1.2.8. Rigiditate secantă la 
compresiune, KV 

- curbă forță- deformație prezintă o creștere mono-
tonă până la încărcarea coresp. capacității de 
compresiune statică (Nsd); 
- izolatorul nu prezintă defecte de fabricație sau 
cedare aderența la inspecția vizuală ( fisuri de 
suprafață sau imperfecțiuni cu lățime / adancine > 
2mm; armături nealiniate lateral/ deplasate pe 
verticală; semne de cedare aderența ). 

- capacitate compresiune, la încărcare 
statică: Nsd = 2675 kN ( deformația 
specifică de caclul la compresiune 
statică εc,d = 4,3 );  
- KV ≥ 500 kN/mm  

- curbă forță - deformație; valori 
efective tasare coresp. încărcărilor 
Nsd și 1/3 Nsd; valoare medie Kv; 
- informații referitoare la defecte de 
fabricație sau cedare aderența pe 
durata testului. 

· se verifică prin calcul îndeplinirea cerințelor de 
rezistență mecanică și stabilitate, pentru solicitări 
statice, conform § 5.3.3 / SR EN 1337-3, coresp. 
domeniului de utilizare declarat ( după caz, se vor 
adopta măsurile necesare pentru conformare ); 
· înregistrare continuua date forță - deplasare; 
viteză de încărcare pentru test coresp. atingere 
valoare Nsd în maxim 10 min; 
· rigiditatea secanta la compresiune, Kv trebuie 
determinată între 1/3 Nsd și Nsd. 

3. § 8.2.1.2.2 

Influență amplitudine 
deformație asupra 

rigidității la forfecare 
(Kb) și amortizării 

efective (ξb) 

- rigiditatea la forfecare Kb, respectiv amortizarea 
echivalentă ξb, determinate experimental pentru 
ciclul 3 de solicitare, trebuie să se încadreze 
în ±20% față de valoarea de referință (decarata de 
producător); 
- valoarea Kb determinat coresp. εqE = 5 %, trebuie 
să asigure rezistență necesară la acțiunile 
neseismice asupra structurii izolate ( acțiune vânt 
asupra construcției ). 

- Kb = 1,14 ± 20% kN/mm - rigiditate 
orizontala efectiva; 
- amortizare echivalenta, ξb ≥ 10% 
(amortizare ridicata, HDRB); 
- frecventa de izolare fIZ = 0,5 Hz; 
- deplasare orizontala de calcul: 
 dbd = 130mm (deformatie specifica  
la forfecare εqE=127,45%); 
 

0,912 kN/mm ≤ Kb ≤ 1.368 kN/mm 
8 % ≤ ξb ≤ 12 %  

- curbă forță- deformație pentru 
ciclul 3 de solicitare, inclusiv valori 
forță orizontală, efectivă VEdb, și H - 
energie disipată pe ciclu, coresp. 
fiecărei amplitudini a deformației 
considerată la test; 
- valori efective rigiditate Kb și 
amortizare ξb, pentru fiecare caz 
analizat. 

• dacă frecvența de test ( f Test ) nu corespunde cu 
frecvența de izolare ( fIZ ), se aplică corecții la 
valorile Kb și ξb conf. § 8.2.2.1.3.3 / SR EN 15129; 
• pentru εqE > 100%, sunt necesare teste 
suplimentare pentru amplitudini ale deformatiilor 
stabilite conf. Tabel 7 / SR EN 15129; 
• se raportează/ verifică caracteristicile orizontale 
determinate pentru ciclul 3 de solicitare; 
• ordinea de efectuare a testelor, trebuie să 
corespundă cerințelor § 8.2.4.1.4 / SR EN 15129. 

4. § 8.2.1.2.2 Rigiditate orizontală 
(forfecare) secantă KH 

- rigiditatea secanta la forfecare ( KH ), trebuie să se 
afle în domeniul ± 20% din valoarea Kb determinată 
în urmă încercării inițiale de tip (solicitare ciclică) 

𝐾𝐾𝐻𝐻 =
𝐺𝐺𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝐴′

𝑇𝑇𝑒𝑒
×

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑖𝑖𝑐𝑐

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
 

( ! )  test opțional, pt. stabilire valoare de referință a 
rigidității de forfecare, considerată pentru încercările 
de control a calității producției (CPF), atunci când 
capacitățile de testare sunt limitate. 

- Kb = 1,14 ± 20% kN/mm - rigiditate 
orizontala efectiva; 
- frecventa de izolare fIZ = 0,5 Hz; 
- deplasare orizontala de calcul: 
 dbd = 130mm (deformatie specifica  
la forfecare εqE=127,45%); 
 

0,912 kN/mm ≤ Kb ≤ 1.368 kN/mm 

- curbă forță - deformație la test 
rampă; efort de forfecare (τs ), 
coresp. deplasărilor relative 0,27⋅Tq 
și 0,58⋅Tq; 
- curbă forță - deformație la test 
ciclic, pt. ciclul 3 și 10 de solicitare, 
coresp. amplitudine deplasare min. 
20% ⋅Tq, inclusiv valori forță 
orizontală, efectivă VEdb. și valori 
Kb   pentru ciclurile analizate. 

• testul rampă, pentru determnare KH, se face după 
testul ciclic la deformația coresp. εqE, înainte de 
aplicarea unor deformații mai mari; 
• înregistrare continuua date forță - deplasare; 
viteză de încărcare coresp. atingere 10% din dmax 
într-o secundă; 
• KH se corectează cu raportul între (Kb)ciclic / Kb)dbd, 
determinate pt. o solicitare ciclică, cu amplitudinea 
deplasării coresp. εq ≥ 20%, conform cerințelor 
din § 8.2.1.2.2 și § 8.2.1.2.5 / SR EN 15129 
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nr. 
crt. 

cerință SR 
EN 15129 

caracteristici de 
perofmanţă 

criterii de validare 
 (conform SR EN 15129) 

nivel performanță 
specificație tehnică 

rezultate teste 
(informații pentru evaluare) 

OBSERVAȚII ( cerințe suplimentare/ detalii 
neconformități consemnate ) 

5. § 8.2.1.2.3 

Influență frecvență 
solicitare asupra 

rigidității la forfecare 
(Kb) și amortizării 

efective (ξb) 

- valorile Kb și ξb coresp. frecvenței minime (f L) și 
frecvenței maxime (f U) nu trebuie să difere cu mai 
mult de 20% față de valorile coresp. frecvenței 
medii (f IZ) 
 
(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐿𝐿 − (𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

≤ 20%;
(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐿𝐿 − (𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

≤ 20%; 

 
(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑒𝑒𝑈𝑈 − (𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

≤ 20%;
(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑒𝑒𝑈𝑈 − (𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼

≤ 20%  

- Kb = 1,14 ± 20% kN/mm - rigiditate 
orizontală efectivă; 
- amortizare echivalentă, ξb ≥ 10% 
(amortizare ridicată, HDRB); 
- frecvenţa de izolare fIZ = 0,5 Hz; 
- deplasare orizontală de calcul: 
 dbd = 130mm (deformatie specifică  
la forfecare εqE=127,45%); 

- curbă forță- deformație pentru 
ciclul 3 de solicitare, inclusiv valori 
forță orizontală, efectivă VEdb, și H - 
energie disipată pe ciclu, coresp. 
fiecărei frecvente considerate la 
test; 
- valori efective rigiditate Kb și 
amortizare ξb, pentru fiecare caz 
analizat. 

• dacă frecvența de izolare (f IZ), este diferită de 
frecvența de test (f Test), de la pct.3, este necesar un 
test suplimentar coresp. f IZ, iar valorile Kd și ξb vor 
fi corectate cu raportul rigiditatiilor corespunzătoare: 
(Kb)fIZ / (Kb)fTest 
• frecventele de test limita inferioară (f L ) și limita 
superioară ( f U ) trebuie să îndeplinească condiția 
referitoare la ecartul față de frecvența medie de 
test ( f Test /  f L  = 5 ;  f U / f Test = 4 ); testele se fac în 
ordinea creșterii frecvenței. 
• se raportează/ verifică caracteristicile orizontale 
determinate pentru ciclul 3 de solicitare; 
• ordinea de efectuare a testelor, trebuie să 
corespundă cerințelor § 8.2.4.1.4 / SR EN 15129. 

6. § 8.2.1.2.4 

Influență temperatură 
de lucru asupra 

rigidității la forfecare 
(Kb) și amortizării 

efective (ξb) 

- valorile Kb și ξb coresp. temperturiii minime (TL) 
nu trebuie să difere cu mai mult de +80% sau -20% 
față de valorile coresp. temperaturii de 23°C;  

−20% ≤
(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑇𝑇𝐿𝐿 − (𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑇𝑇23

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑇𝑇23

≤ +80%; 

−20% ≤
(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑇𝑇𝐿𝐿 − (𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑇𝑇23

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑇𝑇23

≤ 20%; 

-  valorile Kb si ξb coresp. temperturiii maxime (TU) 
nu trebuie să difere cu mai mult de ± 20% față 
de  valorile coresp. temperaturii de 23°C; 
(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑇𝑇𝑈𝑈 − (𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑇𝑇23

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑇𝑇23

≤ 20%;
(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑇𝑇𝑈𝑈 − (𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑇𝑇23

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑇𝑇23

≤ 20% 

- Kb = 1,14 ± 20% kN/mm - rigiditate 
orizontală efectivă; 
- amortizare echivalentă, ξb ≥ 10% 
(amortizare ridicată, HDRB); 
- frecvenţa de izolare fIZ = 0,5 Hz; 
- deplasare orizontală de calcul: 
 dbd = 130mm (deformatie specifică  
la forfecare εqE=127,45%); 
- temperaturi de lucru (minimă / 
maximă): TL = -25°C (expunere cca. 
60 zile / an); TU = 50°C (excepţional 
70°C pentru perioade scurte). 

- curbă forță- deformație pentru 
ciclul 3 de solicitare, inclusiv valori 
forță orizontală, efectivă VEdb, și H - 
energie disipată pe ciclu, coresp. 
fiecărei temperaturi de test; 
- valori efective rigiditate Kb și 
amortizare ξb, pentru fiecare caz 
analizat; 
- mod de condiționare termică 
produse testate și durata proces. 

• modificarea maximă admisă a temperaturii că 
urmare transferului dispozitivului în 
echipamentul   de test / metodei de condiționare 
termică este de    ± 5°C; testele se fac în ordinea 
creșterii temperaturiilor de lucru. 
• se raportează/ verifică caracteristicile orizontale 
determinate pentru ciclul 3 de solicitare; 
• ordinea de efectuare a testelor, trebuie să 
corespundă cerințelor § 8.2.4.1.4 / SR EN 15129. 

7. § 8.2.1.2.5 

Stabilitatea 
carcateristicilor 

orizontale (Kb, ξb) la 
solicitări ciclice 

repetate 

- raportul dintre valorile minime si maxime ale Kb si 
ξb, masurate pentru ciclul nr. 2 si ciclul nr.10 nu 
trebuie sa fie mai mic de 0,7; 

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢 2
(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢 10

≥ 0,7;
(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢 2
(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢 10

≥ 0,7 

- raportul dintre valorile minime si maxime ale Kb, 
masurate pentru ciclul nr. 1 si ciclul nr.10 nu trebuie 
sa fie mai mic de 0,6. 

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢 1
(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑢𝑢 10

≥ 0,6. 

- Kb = 1,14 ± 20% kN/mm - rigiditate 
orizontală efectivă; 
- amortizare echivalentă, ξb ≥ 10% 
(amortizare ridicată, HDRB); 
- frecvenţa de izolare fIZ = 0,5 Hz; 
- deplasare orizontală de calcul: 
 dbd = 130mm (deformatie specifică  
la forfecare εqE=127,45%); 

- curbă forță- deformație pentru 
ciclurile nr. 1, 2 și 10, inclusiv valori 
forță orizontală, efectivă VEdb, și H - 
energie disipată pe ciclu, pentru 
fiecare ciclu de solicitare; 
- valori efective rigiditate Kb și 
amortizare ξb, pentru fiecare caz 
analizat. 

• numărul de cicluri de solicitare repetată pentru 
care a fost determinată stabilitatea performanțelor 
trebuie să fie de minim 10 cicluri; 
• valorile minime / maxime ale carcateristicilor 
orizontale (Kb, ξb) se referă la diferențele care pot 
există între semi-ciclurile de încărcare (pozitiv) și 
cele de descărcare (negativ); 
• ordinea de efectuare a testelor, trebuie să 
corespundă cerințelor § 8.2.4.1.4 / SR EN 15129. 
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nr. 
crt. 

cerință SR 
EN 15129 

caracteristici de 
perofmanţă 

criterii de validare 
 (conform SR EN 15129) 

nivel performanță 
specificație tehnică 

rezultate teste 
(informații pentru evaluare) 

OBSERVAȚII ( cerințe suplimentare/ detalii 
neconformități consemnate ) 

8. § 8.2.1.2.7 
Capacitate de  

deplasare orizontala / 
flexibilitate laterala  

dispozitiv 

- curbă forță- deformație prezintă o creștere mono-
tonă până la încărcarea de test (NEd, min / NEd, max); 
- izolatorul nu prezintă defecte de fabricație sau 
cedare aderența la inspecția vizuală ( fisuri de 
suprafață sau imperfecțiuni cu lățime / adancine > 
2mm; armături nealiniate lateral/ deplasate pe 
verticală; semne de cedare aderența ) 
- prinderile izolatorului la plăcile presei de test nu 
trebuie să prezinte semne de cedare sau curgere; 
- valoarea incarcarii axiale (verticale) minimă pentru 
solicitările seismice trebuie să respecte condiția:  
NEd, min ≥ 2⋅G× A, unde: A - aria geometrică 
(nominală) a secțiunii izolatorului; G - modulul de 
elasticitate (forfecare) echivalent. 

• incarcare verticală, max. la solicitări 
seismice: NEd, max = 1930 kN (pentru 
deplasare laterală: dbd =130 mm); 
• incarcare verticală, min. la solicitari 
seismice: NEd, min = 1120 kN (pentru 
deplasare laterală: dmax=230 mm); 
• factorul de reducere a secţiunii 
transversale (R∆), coresp. deplasării 
laterale (∆)  / aria redusă (Ar):  

- ∆ = dbd=130mm -> R∆ = 62,94%; 
Ar = 956,97 cm2; 

- ∆ = dmax =230 mm -> R∆ = 36,6%; 
Ar = 556,72 cm2. 

- curbă forță- deformație; încărcare 
verticală de test ( NEd, min ; NEd, min sau 
NEd, med  pt. NEd, min / NEd, 

min = ∆NEd ≥ 20% și tasarea Vz 
corespunzătoare; valori VEbd - forță 
orizontală, efectivă corespunzător 
deplasărilor laterale analizate; 
- viteză de încărcare efectivă 
aplicată și durata de menținere 
constanța a forței de test (inclusiv 
variație incarcaare verticală); 
- consemnare rezultate inspecție 
vizuală a produselor, realizată în 
perioada de menținere constanța a 
încărcării verticale de test (atât 
înainte cât și după îndepărtarea 
forței orizontale VEbd) 

• rigiditatea la compresiune Kv (vezi § 8.2.1.2.8.) 
pentru produsele testate în configurație de forfecare 
dublă nu trebuie să difere cu mai mult de 15%; 
• se verifică prin calcul îndeplinirea cerințelor 
refeitoare la rezistență mecanică și stabilitate pt. 
solicitări dinamice, conf.  § 8.2.3.4.2 ÷ § 8.2.3.4.5 
din SR EN 15129, coresp. cu domeniul de utilizare 
declarat ( după caz, se vor adopta măsurile 
necesare pentru conformare ); 
• abaterea admisă pt. forță verticală ce trebuie 
menținută pe durata încercării este de 5%; viteză 
aplicare forță orizontală coresp. atingere 10% din 
dmax într-o secundă; 
• durata minimă de menținere a forței orizontale 
coresp. deplasărilor dbd, respectiv dmas este de 
minim 2 minute; 
• ordinea de efectuare a testelor, trebuie să 
corespundă cerințelor § 8.2.4.1.4 / SR EN 15129. 

9. § 8.2.1.2.9 
 (§ 8.2.1.2.2) 

Modificarea 
caracteristicilor 

orizontale (Kb, ξb) ca 
urmare a efectului de 

imbatranire a 
elastomerului 

- modificarile caracteristicilor orizontale (Kb, ξb)  
trebuie să fie mai mici de 20% pentru durata de 
viață estimată pentru izolatorul antiseismic. 
 

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼 − (𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹
(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹

≤ 20%; 

(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼 − (𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹
(𝜉𝜉𝐸𝐸)𝑅𝑅𝐸𝐸𝐹𝐹

≤ 20% 

- Kb = 1,14 ± 20% kN/mm - rigiditate 
orizontală efectivă; 
- amortizare echivalentă, ξb ≥ 10% 
(amortizare ridicată, HDRB); 
- frecvenţa de izolare fIZ = 0,5 Hz; 
- deplasare orizontală de calcul: 
 dbd = 130mm (deformatie specifică  
la forfecare εqE=127,45%); 
- durata de utilizare garantată de 
producător 20 ani. 

- curbă forță - deformație pt. ciclul 3 
de solicitare, inclusiv valori forță 
orizontală, efectivă VEdb, și H - ener-
gie disipată pe ciclu, corespunzător 
deplasare orizontală de calcul dbd; 
- valori efective rigiditate Kb și 
amortizare ξb, determinate după 
finalizarea procesului de îmbătrânire 
accelerată; 
- consemnare condiții și metodă de 
îmbătrânire accelerată. 

• evaluarea efectului de îmbătrânire a elastomerului 
asupra caracteristicilor orizontale (Kb, ξb) se va 
realiza având că referință rezultatele obținute la 
testul nr. 3 ( § 8.2.1.2.2 ), pt. deplasarea orizontală 
de calcul dbd = 130 mm (εqE = 127,5 %). 
• condițiile de îmbătrânire accelerată vor fi adoptate 
funcție de tipul elastomerului, conf. § 
8.2.2.1.3.1., Tabel 8 sau 9 din SR EN 15129. 
• ordinea de efectuare a testelor, trebuie să 
corespundă cerințelor § 8.2.4.1.4 / SR EN 15129. 

10. § 8.2.1.2.10 
 Efect de curgere 

lentă sub efectul fortei 
verticale 

- modificare deformație verticală totală  ( VC ) 
prin curgere lentă sub efectul forței Nsd, între 10 
min şi 104 min (aproximativ o săptămână) trebuie 
să fie mai mic de 20 % , excepţia unui acord contrar 
din partea inginerului proiectant de structuri. 

(𝑉𝑉𝑐𝑐)10

(𝑉𝑉𝑐𝑐)104
≤ 20% 

( ! ) test opțional, la cerere proiectant sistem izolare 
seismică / solicitant (producător). 

- capacitate compresiune, la incărcare 
statică: Nsd = 2675 kN ( deformaţia 
specifică de caclul la compresiune 
statică εc,d = 4,3 ); 
- deformatie verticală totală maximă, 
coresp. Nsd: Vc, max = 5,5 mm; 
- KV ≥ 500 kN/mm 

- curbă forță - deformație ( scară 
logaritmică); sarcina  de test Nsd, 
durata de menținere constanța a 
forței de test și intervale verificare 
efect curgere lentă prin modificarea 
deformației verticale totale ( VC ); 
- informații referitoare la defecte de 
fabricație sau cedare aderența pe 
durata testului. 

• evaluare efect de curgere lentă, 
realizată pentru  o perioada cuprinsă între 10 min și 
1 săptămâna, prin monitorizare variație încărcare de 
test ,  consemnarea modificării valorii deformației 
totale     ( VC ) și a stării prodsului evaluat ( semne 
coresp. cedare aderența/ defecte de fabricație); 
• viteză de încărcare pentru test coresp. atingere 
valoare Nsd în maxim 2 min; 
• abaterea admisă pt. forță verticală ce trebuie 
menținută pe durata încercării este de 5%; 
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Tabel  V. 6. 

V.6.  IZOLATORI SEISMICI DIN ELASTOMERI CU AMORTIZARE RIDICATĂ - PROGRAM ÎNCERCĂRI INIȚIALE DE TIP / CERINȚE PENTRU ÎNCERCĂRI  HDRB 
 

nr. 
crt. 

cerință SR 
EN 15129 

denumire test / caracteristică 
de performanță  

tip de 
solicitare 

nr. de 
cicluri 

încărcare (sarcina) amplitudine 
deplasare 

viteză de 
încărcare 

frecvența 
solicitare 

temperatura 
de test 

OBSERVAȚII 
 (cerințe particulare pentru test, alte condiții) verticală orizontală 

1. § 8.2.1.2.6 Capacitate de compresiune la o deplasare 
laterală egală cu zero 

compresiune 
(rampa) ̶ 4050 kN 

(Fz,max) ̶ coresp. forţă 
compresiune 

4,5 ± 5% 
kN/sec ̶ 23 ± 5°C 

forță verticală max. coresp. § 4.3.3.1 / SR EN 1337-3; 
încărcare monoton crescătoare până la Fz, max, 
menținere forță constanța timp de 3 min. și examinare 
pentru consemnare semne de cedare. 

2. § 8.2.1.2.8. Rigiditate secanta la compresiune, KV compresiune 
(rampa) ̶ 2675 kN 

(Nsd) ̶ max.15%Tq 
(15 mm) 

4,5 ± 5% 
kN/sec ̶ 23 ± 5°C 

se determina rigiditatea secantă la compresiune KV, 
conf. § H.7.4, Anexă H / EN 1337-3, cu excepția faptului 
că Nsd se aplică monoton crescător; 
 înregistrare continuua date forță - deplasare; viteză de 
încărcare coresp. atingere valoare Nsd în max. 10 min. 

3. § 8.2.1.2.2 

Dependență caracteristicilor orizontale 
(rigiditate efectivă, Kb și amortizare 
efectivă,ξb) funcție de amplitudinea 

deformației (variație deformatia specifică de 
forfecare a elastomerului, εqE = dbd / Tq) 

ciclica, 
sinusoidal 
(forfecare) 

3 (6 MPa) 
912 kN 

co
re

sp
un

za
tor

 re
ali

za
rii 

am
pli

tu
din

ii  
im

pu
se

 a 
de

pla
sa

rii 
de

 te
st 

( %
 T

q )
 

 

εq = 5% 
16 mm/s 

0,5 Hz 
 

( f Test ) 
23 ± 5°C 

configurație încercare: forfecare dublă; dispozitiv la 
scară naturală (dimensiuni efective produs final); 
 abatere admisibilă pentru viteză de încărcare 
maxim  ± 10% ( solicitare ciclică ); 
amplitudinea deplasării corespunde deformantiilor 
specifice εq = 5% , 10%, 20%, 50%, 100%, 130%, 
150%,   (εqE = 127,45 % > 100%  - conform Tabel 7 / SR 
EN 15129 se realizează teste și pentru εq =130%, 150% 
); 
se raportează / verifică valorile Kb și ξb obținute 
coresp. ciclu 3 de solicitare, pentru dbd - deplasarea de 
calcul. 

5 mm 

εq = 10% 
31 mm/s 

10 mm 

εq = 20% 
63 mm/s 

20 mm 

εq =50% 
160 mm/s 

51 mm 

εq = 100% 
320 mm/s 

102 mm 

εq = 130% 
408 mm/s 

130 mm 

εq = 150% 
641 mm/s 

204 mm 
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nr. 
crt. 

cerință SR 
EN 15129 

denumire test / caracteristică 
de performanță  

tip de 
solicitare 

nr. de 
cicluri 

încărcare (sarcina) amplitudine 
deplasare 

viteză de 
încărcare 

frecvența 
solicitare 

temperatura 
de test 

OBSERVAȚII 
 (cerințe particulare pentru test, alte condiții) verticală orizontală 

4. § 8.2.1.2.2 

Rigiditate orizontală (forfecare) secantă KH 
(referinţă pentru încercări curente - FPC) 

𝐾𝐾𝐻𝐻 =
𝐺𝐺𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝐴′

𝑇𝑇𝑒𝑒
×

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑙𝑙𝑖𝑖𝑐𝑐

(𝐾𝐾𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
 

 
forfecare 
(rampă) 

 
̶ (6 MPa) 

912 kN 
130 mm 

(dbd) 130 mm 13 mm/s ̶ 23 ± 5°C 

 KH se calculează pe baza modulului de forfecare Gg 
determinat conf. § F.8.3, Anexă H / SR EN 1337-3, 
coresp. F3.2.2 / Anexă F / SR EN 15129, corectată cu 
raportul dintre valorile (Kb)ciclic / Kb)dbd; 
 înregistrare continuua date forță - deplasare; viteză de 
încărcare coresp. atingere 10% din dbd într-o secundă; 
 testul rampă se face după testul ciclic la deformația 
coresp. εqE, înainte de aplicarea unor deformații mai mari 

5. § 8.2.1.2.3 

Dependență caracteristicilor orizontale 
(rigiditate efectivă, Kb și amortizare 

efectivă,ξb) funcție de frecvența 
  

( ! ) pot fi utilizate alte frecvente limita de 
test cu condiția că ecartul față de frecvența 
de referință să fie identic ( f Ref / f L  = 5; f U / 
f Ref = 4 ); frecvența minimă admisă pentru 
încercare este  f L  = 0,01 Hz. 

ciclică, 
sinusoidal 
(forfecare) 

3 (6 MPa) 
912 kN 

coresp. 
deplasare 

dbd 
130mm 

82 mm/s 
0,1 Hz 

 

( f L ) 

23 ± 5°C 

configurație încercare: forfecare dublă; dispozitiv la 
scară naturală; se admite substituire cu test realizat pe 
epruvete conform cerințe § 8.2.2.1.3.3 / SR EN 15129; 
 dacă frecvența de izolare (f IZ), este diferită de 
frecvența de test de la pct.3, se fac teste suplimentare 
coresp. f IZ, iar valorile Kd și ξb vor fi corectate cu 
raportul rigiditatiilor corespunzătoare: (Kb)fIZ / (Kb)fTest; 
 verificare condiție ref. menținere ecart frecvente de 
test față de frecvența de izolare (de referință); raportez 
Kb și ξb obținute coresp. ciclu 3 de solicitare. 

1634 mm/s 
2 Hz 

 

( f U ) 

6. § 8.2.1.2.4 
Dependență caracteristicilor orizontale 

(rigiditate efectivă, Kb și amortizare 
efectivă,ξb) funcție de temperatura 

ciclică, 
sinusoidal 
(forfecare) 

3 (6 MPa) 
912 kN 

coresp. 
deplasare 

dbd 
130mm 408 mm/s 

0,5 Hz 
 

( f Test ) 

-25 ± 5°C configurație încercare: forfecare dublă; dispozitiv la 
scară naturală; se admite substituire cu test realizat pe 
epruvete conform cerințe § 8.2.2.1.3.3 / SR EN 15129; 
modificarea maximă admisă a temperaturii că urmare 
transferului dispozitivului în echipamentul   de test / 
metodei de condiționare termică este de ± 5°C; 
 ordinea efectuării testelor, coresp. temperaturilor de 
referință este în ordinea creșterii temperaturii; raportez 
Kb și ξb obținute coresp. ciclu 3 de solicitare. 

-10 ± 5°C 

0 ± 5°C 

+50 ± 5°C 

7. § 8.2.1.2.5 
Stabilitatea caracteristicilor orizontale 
(rigiditate efectivă, Kb și amortizare 

efectivă,ξb) la solicitări ciclice repetate 

ciclică, 
sinusoidal 
(forfecare) 

10 (6 MPa) 
912 kN 

coresp. 
deplasare 

dbd 
130mm 408 mm/s 

0,5 Hz 
 

( f Test ) 
23 ± 5°C 

configurație încercare: forfecare dublă; dispozitiv la 
scară naturală; se admite substituire cu test realizat pe 
epruvete conform cerințe § 8.2.2.1.3.3 / SR EN 15129; 
 se determina și se raportează cel puțin valorile Kb 
și ξb obținute coresp. ciclu 1, 2 și 10 de 
solicitare; valorile minime / maxime se referă la 
diferențele care pot există între semi-ciclurile de 
încărcare (pozitiv) și cele de descărcare (negativ). 
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nr. 
crt. 

cerință SR 
EN 15129 

denumire test / caracteristică 
de performanță  

tip de 
solicitare 

nr. de 
cicluri 

încărcare (sarcina) amplitudine 
deplasare 

viteză de 
încărcare 

frecvența 
solicitare 

temperatura 
de test 

OBSERVAȚII 
 (cerințe particulare pentru test, alte condiții) verticală orizontală 

8. § 8.2.1.2.7 

Capacitate de  deplasare orizontală 
(flexibilitate laterală ) 

  
( ! ) în cazul în care NEd, min  - compresiune 
și diferența între NEd, max și  NEd, min este 
mai mică de 20%, se realizează 1 test unic 
coresp. deplasării dmed=(dmax+ dEbd) / 2 

compresiune 
(constant) 

+ 
forfecare 
(rampăa) 

 

̶ 

1120 kN 
 

(NEd, min) 

coresp. 
deplasare 

dmax 
230 mm 23 mm/s 

̶ 23 ± 5°C 

configurație încercare: forfecare dublă; dispozitive la 
scară naturală, cu rigiditățile verticale (Kv) ce diferă cu 
15%; se menține forță orizontală pentru 2 min. și realiz. 
examinare pentru consemnare semne de cedare. 
 înregistrare continuuă date forță - deplasare; viteză de 
încărcare coresp. atingere 10% din dmax într-o secundă 

1930 kN 
 

(NEd, max) 

coresp. 
deplasare 

dbd 
130mm 23 mm/s 

9. § 8.2.1.2.9 
(§ 8.2.1.2.2) 

Modificarea caracteristicilor orizontale 
(rigiditate efectivă, Kb și amortizare 

efectivă, ξb), că urmare a efectului de 
îmbătrânire 

ciclica, 
sinusoidal 
(forfecare) 

3 (6 MPa) 
912 kN 

coresp. 
deplasare 

dbd 
130mm 408 mm/s 

0,5 Hz 
 

( f Test ) 
23 ± 5°C 

configurație încercare: forfecare dublă; dispozitiv la 
scară naturală; se admite substituire cu test realizat pe 
epruvete conform cerințe § 8.2.2.1.3.3 / SR EN 15129; 
 condițiile de îmbătrânire accelerată vor fi adoptate 
funcție de tipul elastomerului (14 zile la 70°C); 
evaluarea efectului îmbătrânirii asupra performanțelor 
carcateristice se va realiza având că referință rezultatele 
obținute la testul nr. 3 (§ 8.2.1.2.2), pt. εqE = 127,45%. 

10. § 8.2.1.2.10 

  Efect de curgere lentă 
sub efectul forței verticale 

  
( ! ) test opțional, la cerere proiectant sistem 
izolare seismică / solicitant (producător). 

compresiune 
( rampa + 
mentinere 
incarcare ) 

̶ 2675 kN 
(Nsd) ̶ coresp. forţă 

compresiune 
4,5 ± 5% 
kN/sec ̶ 23 ± 5°C 

încărcare monoton crescătoare până la Nsd, menținere 
forță constanța, cu o toleranță admisă de ±5%, pentru o 
perioada între 10 min și 1 săptămâna; examinare pentru 
consemnare semne de cedare. 
monitorizare crestre deformație verticală totală VC pe 
durata testului, prin înregistrare continuuă date forță - 
deplasare; viteză de încărcare inițială coresp. atingere 
Nsd în maxim 2 min. 
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Teste curente pentru controlul calității producției în fabrică ( IC ) 

Scopul  acestor teste este acela de a confirma faptul că producătorul, prin  procedeele tehnologice de 
fabricație / capacitatea tehnologică  și resursele disponibile poate furniza în mod consecvent  produse la un 
nivel de performanță/ calitate garantat (conform celor declarate în documentația tehnică de referință). 

Conform prevederilor legale în vigoare (vezi Regulamentul UE, nr. 305 / 2011 și documentele conexe) , 
efectuarea verificărilor și a încercărilor curente  referitoare la  controlul calității producției în fabrică se află 
în sarcina producătorului sau repezentantului autorizat al acestuia pentru introducerea pe piață / 
comercializarea respectivelor produse. 

Că urmare, producătorul trebuie să stabilească, documenteze şi să menţînă un sistem de control a 
producției în fabrică (FPC) care să asigure că produsele fabricate sunt în conformitate cu caracteristicile de 
performanţă stabilite. Acest sistem de management și control a calității fabricăției, trebuie să conţînă 
proceduri de lucru, planuri/ programe de inspecţii şi încercări, analize  și evaluări a rezultatelor obținute și 
respectiv utilizarea acestora pentru îmbunatatirea/ optimizarea proceselor de producție și  garantarea 
performanțelor produselor. 

Operaţiunile şi responsabilităţile în organizarea controlului producţiei trebuie să fie notate iar această 
documentaţie trebuie actualizată. Documentaţia şi procedurile producătorului trebuie să fie 
corespunzătoare produsului şi adecvate procesului de producţie. Toate sistemele FPC trebuie să atingă un 
nivel corespunzător de asigurare a conformităţii produsului. 

Controlul  producţiei în fabrică trebuie să conţînă câteva sau toate operaţiunile următoare:  
–       verificarea materialelor de bază şi a constituenţilor; 
–       controalele şi încercările care trebuie să se desfăşoare pe durata producţiei cu o frecvenţă 

stabilită ( inclusiv verificări referitoare la starea tehnică a echipamentelor de producție, a aparatelor  de 
măsură și control și instruirea adecvată a personalului ); 

–       verificările şi încercările care trebuie realizate pe produsele finite cu o frecvenţă care poate fi 
stabilită în specificaţiile tehnice şi adaptată la produs şi la condiţiile de producţie. 

 Aceste controale şi încercări şi frecvenţa lor sunt alese pe baza tipului de produs şi a compoziţiei, a 
procesului de fabricăţie şi a complexităţii lui, a sensibilităţii caracteristicilor produsului la parametrii de 
producţie etc. 

Asfel, pentru dispozitivele elastomerice antiseismice, verificarea materialelor de baza și a constituenților 
se realizează corespunzător prevederilor § 4.4.2, tabel 1 și § 8.2.4, tabel 8 din SR EN 1337-3, respectiv § 
8.2.2.1.2.1, tabel 8 și § 10.3.2, tabel 25 inclusiv § 8.2.4.2.4 din SR EN 15129. 

Performanțele asociate  caracteristicilor esențiale ale dispozitivelor elastomerice antiseismice,  care 
trebuie să fie incluse în programul de control implementat de producător sunt cele corespunzătoare 
prevederilor § 10.3.1, tabel 19 ( caz HDRB) și tabel 20 ( caz LDRB ), respectiv a § 8.2.4.1.3 din SR EN 15129, 
completate cu § 8.2.3 , tabele 5, 6 și 7 din SR EN 1337-3. 
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CAPITOLUL VI 
CONCLUZII, CONTRIBUȚII PERSONALE ȘI DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE 

Urmărind succesiunea logică a etapelor și analizând rând pe rând rezultatele parțiale obținute în 
corelație cu cerințele impuse prin obiectivele inițiale ale tezei, se pot formula următoarele concluzii: 
a) toate sistemele practice de izolare trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe esenţiale, definite prin 
flexibilitate, amortizare şi rezistență la solicitările din exploatare, cele trei elemente reprezentând de fapt 
criterii de performanţă; 
b) este necesară fundamentarea unui ansamblu de evaluări teoretice și experimentale care să completeze 
metodele de proiectare și validare a sistemelor de izolare antiseismică utilizate la momentul 
actual,  ţînând cont de dependenţele corelative dintre performanțele dispozitivelor antiseismice 
componente şi parametrii de bază ai structurilor izolate; 
c)  implementarea unor modele reologice compuse pentru caracterizarea comportării atât în regim static, 
cât și în regim dinamic a dispozitivelor antiseismice, și dezvoltarea unor metode de analiză și evaluare 
predictivă cu un grad de precizie adecvat a răspunsului diverselor sisteme de izolare dinamică a bazei 
pentru solicitări exterioare predefinite; 
d) realizarea unei armonizari parametrice a modelelor matematice propuse cu realitatea identificabilă și 
măsurabilă a fenomenelor studiate și dezvoltarea unui concept coerent de evaluare sistemică a 
ansamblului structură-izolator-teren în condiții de exploatare corespunzătoare unor proiecte particulare 
de izolare a bazei unei structuri de construcții, și / sau de evaluare a caracteristicilor esențiale pentru 
dispozitivele antiseismice în vederea atestării și validării constanței performanțelor în cadrul 
procedurilor de  certificare a produselor, realizate în vederea  aplicării marcajului CE. 
 

Contribuțiile personale ale autorului acestei teze de doctorat sunt prezentate în cele ce urmează: 
a)  realizarea unei evaluări  a stadiului actual  în domeniul izolării bazei cu sisteme elastice și disipative, 
în general și o analiză comparativă a caracteristicilor constructive și funcționale pentru principalele tipuri 
de dispozitive antiseismice elastomerice în special; 
b) identificarea, analiza și optimizarea modelelor reologice aplicabile pentru evaluarea prin calcul a 
caracteristicilore statice și dinamice care determina răspunsul elementelor componente ale unui sistem 
de izolare seismică; 
c) clarificarea cerințelor de evaluare și verificare a performanțelor asociate carcteristicilor esențiale ale 
izolatorilor seismici din elastomeri și elaborarea unei modalități practice de analiză a capacității de 
utilizare a acestor produse în cadrul unor sisteme de izolare seismică a clădirilor și lucrărilor de 
construcții; 
d) evaluări directe pe baza încercărilor experimentale atât a performanțelor reale asociate caracteristicilor 
esențiale, cât și în ceea ce privește comportarea în regim dinamic a diverselor dispozitive antiseismice, și 
corelarea acestora cu rezultatele calculelor de proiectare realizate pe baza propietatior fizico-mecanice ale 
materialelor constitutive și a dimensiunilor caracteristice pentru soluția constructivă specifică; 
e) detalierea și aplicarea în practică a unei metodologii de verificare și optimizare a  capacității de 
utilizare a  dispozitivelor elastomerice  în cazul unui proiect specific de izolare seismică. 
 

Direcțiile viitoare de cercetare completează în mod firesc ansamblul format din scopul, obiectivele și 
rezultatele acestei lucrări prin faptul că rezultatele finale obținute și prezentate în lucrare oferă bazele 
unei dezvoltări viitoare a suportului teoretic și practic care să asigure implementarea pe scară largă a 
metodologiei de evaluare și verificare a performanțelor izolatorilor seismici din elastomeri propuse de 
autor.  

În acest sens sunt propuse următoarele direcții principale de continuare a cercetărilor și anume: 
–  stabilirea unor coeficenti de corecție/ corelație între rezultatele experimentale și rezultatele calculelor 
de proiectare realizate pe baza propietăților fizico-mecanice reale ale materialelor constitutive, 
corespunzător cu caracteristicile constructive particulare a unui dispozitiv elastomeric antiseismic; 
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–  dezvoltarea și validarea unor modele de calcul care să permită evaluarea predictivă, cu un grad de 
precizie adecvat, a modului de comportare și a performanțelor diferitelor dispozitive elastomerice 
antiseismice, conform cu domeniului de utilizare preconizat; 
–  proiectarea și verificarea experimentală a unor soluții constructive inovatoare de dispozitive 
elastomerice, realizate în acord cu cerințele specifice de performanță seismică a unei anumite structuri de 
construcții. 
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