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     INTRODUCERE  
 

Scopul acestei teze de doctorat constă în analiza şi modelarea situațiilor reale 
existente, în corelaţie cu prevederile normativelor care privesc protecția clădirilor şi 
a ocupanţilor acestora faţă de acțiunile produse de cutremure, vibrații (interioare sau 
exterioare construcţiilor), șocuri. 

Ținând cont de necesitatea și de oportunitatea acestei teze de doctorat, au fost 
urmărite pe tot parcursul cercetărilor următoarele obiective principale: 

- conceperea abordării multicriteriale a nivelului actual al cercetărilor în 
domeniu. Astfel, pe baza analizei critice a realizărilor relevante atât pe plan 
național, cât și la nivel internațional au fost definite cerinţe şi criterii de 
performanţă; 
- stabilirea schematizărilor reologice pentru dezvoltarea și fundamentarea 
modelelor aplicative, ținând cont de caracteristicile elastice și disipative ale 
ansamblului structural și funcțional de construcţie protejată dinamic; 
- analiza comparativă a comportării atât în regim static, cât în special în 
regim dinamic a modelelor reologice, privind capacitatea acestora de a simula 
comportamentul fenomenologic al interacțiunii clădire-bază izolată; 
- asamblarea setului de modele de interfață, prin compunerea structurală și 
corelarea funcțională a elementelor inerțiale, conservative și disipative, în 
scopul optimizării. Astfel se au în vedere următorii parametri esențiali: 
complexitate structurală versus fidelitate simulare, nivel protecţie versus 
disponibilitate de soluţionare tehnică; 
-   asigurarea compatibilităţii funcționale şi structurale a dispozitivelor vâsco-
elastice având ca scop izolarea bazei, luând în consideraţie evaluările 
multicriteriale între mărimile caracteristice principale ale mişcărilor 
perturbatoare exterioare și mărimile parametrizabile ale construcţiilor izolate. 
- stabilirea unui set de teste instrumentale completate cu o serie de încercări 
experimentale de laborator efectuate la Sismalab Italia care să asigure baza de 
date pentru evaluarea comportamentului dinamic și a parametrilor măsurabili; 
- stabilirea configurației finale, acordarea caracteristicilor de lucru și 
validarea setului de modele de interfață cu evaluarea nivelului de performanță 
obținut. 

Teza de doctorat este compusă din șase capitole; conținutul acestora va fi 
prezentat pe scurt în continuare. 
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Capitolul I prezintă stadiul actual al cercetărilor și inovaţiilor din domeniul 
echipamentelor de protecţie la acţiuni seismice. Se prezintă pe scurt modelele 
reologice simple (Hooke E, Newton V) și compuse (modelul Voigt-Kelvin (E/V), 
modelul Maxwell (E-V), modelul Zenner E/(E-V). La fiecare dintre ele se scriu 
ecuațiile de mișcare sub acțiuni constante sau armonice și se prezintă buclele 
histerezis corespunzătoare. De asemenea, este prezentat un istoric al aplicațiilor 
izolării la bază (cu referiri și la materialele utilizate), cu exemple de clădiri la care s-
au montat astfel de dispozitive. 

Capitolul II prezintă atât problematica actuală privind cerințele și nivelul de 
performanță a sistemelor de izolare seismică și antivibratilă, cât și cerințele specifice 
privind evaluarea acţiunilor  dinamice  transmise clădirilor  prin  vibraţii, şocuri  şi  
seisme. Capitolul tratează aspecte legate de efectul vibrațiilor transmise clădirilor, 
apoi aspecte privind cerințele specifice de rezistență și confort pentru ocupanții 
clădirilor. De asemenea, în cadrul acestui capitol sunt prezentate criteriile de 
evaluare cantitativă a vibraţiilor transmise și parametrii normaţi pentru vibraţiile 
transmise cu limitele admisibile ale acestora. 

Capitolul III abordează alcătuirea structurală, funcțională și de performanță a 
sistemelor de izolare antivibratilă, prezentând modalități de reducere a vibrațiilor 
transmise, prin acest procedeu. Prezentul capitol se ocupă și cu prezentarea 
aspectelor teoretice privind modelele reologice compuse ale dispozitivelor 
antivibratile elastomerice; la fiecare model se prezintă caracteristicile funcționale. 
De asemenea, se redau cerințele minime care trebuie îndeplinite de izolatorii 
elastomerici, pentru a îndeplini rolul de izolatori antivibratili. 

În capitolul IV se prezintă modelele reologice complexe ale sistemelor 
antivibratile și antiseismice. Capitolul dezvoltă aspecte legate de izolarea vibrațiilor 
pe baza acestor modele, cum ar fi modelul Hooke-Voigt-Kelvin             E - (E/V), 
modelul Newton-Voigt-Kelvin V - (E/V) și răspunsul fiecărui sistem în parte la 
excitația dinamică inerțială armonică. De asemenea, se prezintă și calculul unor 
mărimi caracteristice procesului de izolare dinamică, cu graficele lor de variație. 

Capitolul V descrie o serie de experimente aplicate dispozitivelor cu elastomeri 
și sistemelor de amortizare cu fluid vâscos. Se prezintă unele caracteristici 
dimensionale şi proprietăţi ale materialelor constitutive ale dispozitivelor 
antiseismice din elastomeri și se amintesc domeniile de utilizare pentru elementele 
elastomerice. Ȋn acest capitol se amintesc și încercările inițiale efectuate pentru 
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ambele tipuri de dispozitive anti-seismice. Sunt prezentate de asemenea conceptele 
și metodele de izolare a bazei cu dispozitive elastomerice antiseismice. 
Capitolul VI cuprinde concluzii finale, contribuții personale în domeniul tezei 
precum și direcții viitoare de cercetare. 
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I. STADIUL ACTUAL PRIVIND MODELAREA 

REOLOGICĂ A SISTEMELOR DE IZOLARE LA BAZĂ 
1.1 NOȚIUNI INTRODUCTIVE 

 

Efectele distructive ale acțiunilor dinamice generate de dezastre naturale sau 
antropice au impus măsuri constructive corespunzătoare pentru creșterea siguranței 
și durabilității construcțiilor care se află în zone geografice cu risc crescut la astfel 
de evenimente. 

Din categoria dezastrelor naturale fac parte vânturile puternice, alunecările de 
teren, inundațiile și cutremurele de pământ. Ȋn prezenta lucrare vom analiza cauzele 
și efectele deteriorării construcțiilor, cât și măsurile tehnice necesare pentru 
reducerea efectelor mișcărilor seismice. 

Ȋn construcții izolarea dinamică se realizează prin separarea părților și 
introducerea unei legături elastomerice capabilă să reducă efectele dinamice directe 
ale acţiunii seismice. Aceste părţi care se separă sunt fundaţia clădirii şi 
suprastructura acesteia. 
Termenul “izolare la bază” conține cuvântul izolare cu sensul “condiția de a fi 
separat” și cuvântul bază cu sensul “parte care suportă sau servește ca fundație pentru 
un obiect sau o structură”. Astfel, structura (clădire, pod, piesă a unui echipament) 
este separată de fundația ei. Terminologia actuală este mai curând “izolare 
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seismică”, care implică faptul că uneori izolarea se poate realiza și deasupra bazei 
(suprastructura podului separată de structura coloanelor), adică separarea structurii 
față de pământ. 

Ȋntre aceste două componente principale ale construcției se montează dispozitive 
antiseismice, care materializează legăturile sau reazemele elastomerice amintite 
anterior. Astfel se realizează protejarea dinamică a clădirii față de efectul 
cutremurului. Lucrarea de față se ocupă de sistemele practice de izolare, care rezolvă 
compromisul dintre legătura cu pământul (cu scopul de a rezista gravitației) și cu 
separarea față de pământ (cu scopul de a rezista la cutremur). 
Cuvinte cheie: izolare la bază, elastomeric, acţiune dinamică, reologic, antiseismic. 
 

 

1.2 IMPACTUL MODELĂRII ASUPRA ANALIZEI DINAMICE 

 

Ductilitatea este o proprietate a materialelor de a se deforma dincolo de limita lor 
de elasticitate, în domeniul neliniar. Ȋn acest domeniu, la o creștere mică a forței 
deformatoare, apar deplasări semnificative. 

Pentru majoritatea materialelor de construcții ductilitatea diminuează distrugerile 
structurale, deorece permite deformații, dar cu prejudicierea capacității structurii de 
a continua să reziste la sarcini aplicate. 

 

1.2.1 Modele reologice simple 

 

Modelarea reologică a comportării materialelor în raport cu timpul şi relațiile 
între tensiuni și deformații, se realizează pe baza a două schematizări de corpuri 
simple fundamentale. 
a) Corpul perfect elastic E (Hooke) – caracterizat prin relațiile 

    σ(t)=E*ε(t)                   sau            P = kΔl = kx,                                      

b) Corpul perfect vâscos V (Newton) – caracterizat prin relațiile 

    σ(t)=η*𝜀𝜀̇(t)                    sau            P = cv = c�̇�𝑥                   

unde c este coeficientul de pierdere vâscoasă (amortizare).  
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1.2.2 Modele reologice compuse 

 

Pe lângă aceste modele simple, se prezintă alte trei modele reologice, numite 
compuse, obţinute prin combinarea celor două modele simple de mai sus.  

a) Modelul Voigt-Kelvin E/V 
Rezultă prin gruparea în paralel a unui element elastic şi a unuia vâscos.  
b) Modelul Maxwell E-V 
Rezultă prin gruparea în serie a unui element elastic şi a unuia vâscos 
c) Modelul Zener E/(E-V) 
Rezultă prin gruparea în paralel a unui element elastic şi a unui model Maxwell. 

 
 

  1.3 EVOLUȚIA UTILIZĂRII SISTEMELOR ANTISEISMICE 

 

Primele aplicații la structuri au adăugat disiparea energiei la flexibilitatea deja 
existentă. Sistemul de izolare din cauciuc cu miez de plumb (LRB) a fost inventat în 
anii 1970 și acesta a permis ca flexibilitatea și amortizarea să fie introduse în aceeași 
unitate. În aceeași perioadă au fost construite și primele aplicații care au folosit 
elemente pe bază de cauciuc pentru izolare. 

Materialul cel mai uşor de realizat a fost cauciucul natural, apoi cauciucul 
sintetic, în mai multe variante (reţete sau mărci). Astfel au fost create sistemele de 
izolare din elastomeri (straturi din cauciuc și oțel), folosite de aproximativ 40 de ani, 
mai întâi pentru poduri și care s-au dovedit satisfăcătoare în tot acest timp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rezumatul tezei 
 

8 
 

II. CERINȚE PRIVIND IZOLAREA DINAMICĂ 

A CONSTRUCȚIILOR 
2.1 EVALUAREA ACȚIUNILOR DINAMICE 

LA VIBRAȚII ȘI MIȘCĂRI SEISMICE 

 

Comportarea unei construcții solicitată dinamic în timpul exploatării, pe 
întreaga durată de viaţă, are la bază parametri dinamici efectivi ce se raportează la 
valorile de referinţă normate. Astfel criteriile de performanţă au ca cerinţă esenţială 
rezistenţa şi stabilitatea cerute de Regulamentul (UE) 305/2011 şi HG 622/2004 
privind produsele pentru construcţii. Capacitatea structurală este evaluată pe baze 
normative (norme naţionale, norme europene), în funcţie de starea limită de tensiune 
şi deformaţii. Stările limită se împart în două categorii, astfel: 

a) starea limită ultimă, definită prin parametrii de rezistenţă şi stabilitate, 
inclusiv rezistenţa la oboseală, pentru cerinţa de exploatare conform destinaţiei 
preconizate; 

b) 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. 

Stările limită ultime, pentru solicitări și acțiuni dinamice, sunt armonizate în 
funcţie de următorii factori: 

 Materialele de construcţii au o rezistență definită de la o istorie de 
solicitare la alta, fapt ce duce la o definire corespunzătoare a stărilor limită specifice.  
Pentru anumite materiale, există tendinţa de reducere a capacităţii de deformare 
plastică, materializata prin rupere. 

 Configurația structurală influenţează stările limită. Astfel, se evidențiază 
capacitatea structurii de a redistribui in regim plastic solicitările. În cazul 
solicitărilor repetate, apare fenomenul cumulativ al degradărilor. 

 Legăturile interioare şi exterioare contribuie asupra stărilor limită ultime, 
în corelaţie directă cu încărcările şi nivelul de siguranţă stabilit. 

 Pentru situaţia vibraţiilor periodice, armonice sau aproape armonice, 
criteriile de limitare a amplitudinii au la bază acceleraţii pentru frecvenţe joase și 
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viteze pentru frecvenţe relativ înalte. Limitarea efectelor este necesară atât pentru 
oameni, cât și pentru echipamente de lucru sensibile la regimul de vibrații. 

 Vibraţiile transmise clădirilor pot fi grupate astfel: explozii în cariere, 
cutremure de pământ, acţiuni ale vântului, trafic rutier, maşini tehnologice. 
 

III. ANALIZA CONSTRUCTIVĂ ȘI FUNCȚIONALĂ 

       A SISTEMELOR DE IZOLARE DINAMICĂ 
3.1 CONCEPTUL DE IZOLARE DINAMICĂ 

 

Reducerea vibrațiilor transmise are la bază conceptul izolării antivibratile. 
Izolarea antivibratilă reprezintă ansamblul activităților de concepție, proiectare și 
execuție având ca țintă reducerea vibrațiilor transmise. Transmiterea vibrațiilor între 
două puncte distincte se evaluează pe fluxul energetic al mișcării vibratorii. Ȋn acest 
caz se identifică sursa excitatoare și elementul excitat. La o excitație, corespunde un 
răspuns al sistemului, fiind analizate urmatoarele etape: 

• analiza dinamică a vibrațiilor transmise, unde excitația este dată de forța 

perturbatoare     F (t) = F0 sinωt, iar răspunsul este dat de forța transmisă 

FT = max
TF sin (ωt – ϕ). S-au utilizat notațiile: F0 este amplitudinea forței 

perturbatoare, max
TF – amplitudinea forței transmise, ω – pulsația forței 

perturbatoare și ϕ – defazajul dintre excitație și răspuns; 

• analiza cinematică a vibrațiilor transmise stabilește punctul de excitație 

cinematică, ca fiind deplasarea instantanee aplicată având legea de 

forma u (t) = A0 sinωt 

În figura de mai jos este prezentată schema de principiu a unui sistem de izolare 
a vibrațiilor, denumit sistem antivibratil (SA), în conexiune cu punctele 
semnificative ale traseului de transmitere a vibrațiilor, în speță, sursa perturbatoare 
S și elementul receptor R. 
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Elementele din schema bloc anterioară sunt caracterizate prin parametrii 

specifici, după cum urmează: 

– sursa S este excitația q1, fie sub formă cinematică 1 ( )cq t = x10 sinωt, fie sub 

formă dinamică 1 ( )dq t = F (t) = F0 sinωt; 

– sistemul de izolare (sau antivibratil) SA este caracterizat de parametrii 

echivalenți de rigiditate k și de amortizarea vâscoasă c în raport cu modelul reologic 

reprezentativ; 

– receptorul R este răspunsul q2, fie sub formă cinematică                

         2 ( )cq t = x20 sin (ωt – ϕ), fie sub formă dinamică 2 ( )dq t = FT sin (ωt – θ).                         

Astfel, raportul între parametrul de răspuns, ca mărime fizică transmisă, și 
parametrul excitator, ca mărime fizică de intrare, definește gradul de transmitere a 
vibrațiilor, denumit transmisibilitatea vibrațiilor. 

 

3.2 IZOLAREA CU DISPOZITIVE ELASTOMERICE 

 

Domeniile de utilizare a dispozitivelor/sistemelor din elastomer pentru izolarea 
și amortizarea șocurilor seismice, a vibrațiilor și a șocurilor industriale pot fi grupate 
astfel: 

– lucrări de poduri și/sau viaducte cu aparate de reazem, dispozitive 
antiseismice elastomerice; 

– lucrări de construcții civile pentru izolarea bazei la acțiuni seismice cu 
izolatoare antiseismice din elastomer; 
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– lucrări de căi ferate urbane prntru deplasarea tramvaielor și a metroului cu 
sisteme de izolare continue sau discrete din neopren, amplasate sub calea de rulare; 

– lucrări industriale și tehnologice cu montarea echipamentelor dinamice pe 
reazeme și/sau suporturi antivibratile din neopren. 

 

3.2.1 Izolarea antivibratilă cu dispozitive elastomerice 

Soluțiile de izolare antivibratilă se rezumă la două căi de abordare, și anume: 
− izolarea activă, care are rolul de a reduce transmiterea vibrațiilor de la sursă 

la suportul sau structura de rezistență, prin intermediul sistemului antivibratil;  
− izolarea pasivă, care are menirea de a reduce amplitudinea perturbației 

transmise de mediul înconjurător (suport, structură de rezistență) unui echipament 
de precizie sau aparat de măsură 

 
În cazul modelului elastic cu coeficientul de rigiditate k și masa m, acționat de 

forța armonică         F = F0 sinωt, avem: 

 x = A sinωt,  

unde  0
2

FA
k m

=
− ω

   este amplitudinea deplasării x. 

Transmisibilitatea se scrie 0
20 0 0

,
( )

T kFF kAT F F k m F
−= = = −

− ω
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3.2.3 Modele reologice ale dispozitivelor antivibratile elastomerice 

Faptul că materialele pe bază de cauciuc nu se comportă integral nici ca cele 
lichide, nici ca cele solide, datorită caracterului structurilor lor, s-a apreciat că pot fi 
definite ca materiale de tip „vâscoelastice”. 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. 

Prin utilizarea modelului generalizat Voigt-Kelvin se obține funcția de fluaj, cea 
mai generală pentru un corp cu o comportare vâscoelastică liniară, iar cu modelul 
Maxwell generalizat se obține expresia cea mai completă pentru funcția de relaxare 
a tensiunii în cazul mediului vâscoelastic. 

 

3.2.6 Principalele caracteristici ale dispozitivelor  

antivibratile elastomerice 

Fluajul este fenomenul care se caracterizează printr-o deformare continuă 
atunci când sarcina aplicată elementului din cauciuc este constantă. Acest proces se 
desfășoară după o lege exponențială și se încheie după un anumit timp. 

Tensiunea armonică σ are două componente, și anume: 

- componenta elastică σe, care variază armonic și în fază cu deformația; 

- componenta vâscoasă σv, care variază armonic, dar defazată cu π/2 înainte față 

de deformație. 

Ȋn figura următoare sunt prezentate funcțiile σ, σe și σv în raport cu timpul  (sau 

deplasarea unghiulară ωt). 
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Funcție de regimul dinamic (forțe, viteză de deformare, frecvență), cauciucul 
evidențiază capacitatea de pierdere internă a energiei, reflectată prin existența unei 
elipse, numite buclă histerezis. 

 
Această elipsă se află în planul F – x în două situații: 

 una dintre axele elipsei coincide cu caracteristica liniară forță-deformație, ca 

în figură, evidențiind un comportament cvasistatic, cu coeficientul de rigiditate ks = 

tan α; 

 nici o axă a elipsei nu coincide cu caracteristica liniară forță-deformație, ca 

în figură, ceea ce pune în evidență comportamentul dinamic „reacția dinamică” prin 

mărirea coeficientului de rigiditate de la tan α la tan β = kdin. 
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Factorul de amortizare ψ reprezintă parametrul ce exprimă raportul dintre 

energia disipată Wd, sub formă de căldură, proporțională cu aria buclei (elipsei), și 

energia potențială maximă de deformație elastică Wel acumulată în timpul unui ciclu:       

1

4

d

el

W A
W Aψ = =   unde A1 este aria buclei iar A4 – aria triunghiului O1LH. 

În cazul diagramei forță-deformație F – x de mai sus se constată că forța 

„reactivă” F1, de natură elastică, este reprezentată de segmentul LH, iar forța „activă” 

F2, de natură neelastică, este reprezentată de segmentul O1M. De aici, rezultă două 

situații limită: 

- dacă elipsa degenerează în dreapta AB, atunci F2 = 0 și F1 = F, prin urmare 

deformația este numai elastică; 

- dacă elipsa se transformă într-un cerc, atunci F1 = 0 și F2 = F, prin urmare 

deformația este neelastică. 

- La rezonanță avem ω= p, ceea ce duce la 2 ,η = ζ  iar ψ  devine 

 2 4 ,ψ = πδ = πζ   

ψ este cunoscut și sub denumirea de factor de disipare internă a energiei. 
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IV. ANALIZA RĂSPUNSULUI DINAMIC LA ACȚIUNEA 

SEISMICĂ PE BAZA MODELELOR COMPLEXE 
 

Dispozitivele antiseismice reprezentative pentru izolarea bazei sunt reazemele 
elastomerice şi disipatoarele fluidice. Acestea pot fi asociate în diverse combinaţii 
ale dispozitivelor antiseismice astfel încât pentru un ansamblu de clădire, pod sau 
viaduct să poată fi realizată o schemă reologică echivalentă.  
Deplasarea instantanee este , iar acceleraţia maximă este 

. 

 Răspunsul dinamic se exprimă prin deplasarea instantanee a suprastructurii 

izolate. Aceasta este exprimată sub forma  unde A este 

deplasarea maximă de răspuns sau amplitudinea deplasării instantanee,  este 

pulsaţia fundamentală a componentei spectrale a cutremurului de pământ cu 

perioada  , iar ϕ este defazajul dintre excitaţia  şi răspunsul .  

Datele iniţiale pentru cazurile numerice şi graficele din acest capitol sunt 

următoarele:  

 

Se vor studia în detaliu două modele complexe (Hooke-Voigt-Kelvin şi       Newton-
Voigt-Kelvin), la care se calculează: răspunsul în deplasări instantanee relative 
(deformaţii instantanee), forţa maximă transmisă, transmisibilitatea mişcării, energia 
disipată. Toţi aceşti parametri se calculează în mărimi naturale şi în mărimi relative, 
apoi se reprezintă grafic variaţia lor în timp. 
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4.1 COMPORTAREA SISTEMULUI DINAMIC CA MODEL REOLOGIC 

LINIAR HOOKE – VOIGT – KELVIN  

LA ACȚIUNEA DE EXCITAȚIE SEISMICĂ 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Răspunsul dinamic în deplasări instantanee relative 

(deformaţii instantanee) 

În ipoteza că x0>y>x, ecuaţiile diferenţiale de mișcare a masei m sunt de forma 

        

în formulare complexă avem 

 
       

Înlocuind mai sus mărimile complexe şi derivatele lor în raport cu timpul, se obţine 

sistemul algebric în  şi , astfel 

 
       

Rezolvând sistemul algebric în  şi  obţinem amplitudinile sub forma complexă ale 

coordonatelor x = x(t) şi y = y(t). 

          
În mărimi naturale avem                      

 

B 

Nk A m 

y(B) 
 

O1 
X 

k 

x0(X0) 

c 

x(A) 

O 
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În mod analog se determină    

 

       

Se redau curbele parametrizate de variație în mărimi naturale A(c, ω) și B(c, ω) 

 
4.1.2 Forța maximă transmisă 

Forţa maximă transmisă Q0 poate fi determinată pe ramura serie a arcului cu 

rigiditate multiplă Hooke, poate fi scrisă sub forma   𝑄𝑄0 = Nk𝑉𝑉2 

În mărimi naturale , astfel 

 
     

4.1.3 Transmisibilitatea mișcării 

Pentru sistemul dinamic analizat, avem 

 
     

sau în mărimi naturale se obţine: 

 

     

 

Se redau curbele parametrizate de variație în mărimi naturale 𝑄𝑄0(c, ω) și T(c, ω) 
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4.1.4 Energia disipată 

Energia disipată pe amortizorul vâscos echivalent cu constanta c, funcţie de 

deformaţia maximă vâscoelastică Voigt - Kelvin notată cu V1, rezultă astfel 

 

Ȋn mărimi naturale avem     

Se redă mai jos curba parametrizată de variație în mărimi naturale 𝑊𝑊𝑑𝑑 (c, ω) 
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4.2 COMPORTAREA SISTEMULUI DINAMIC CA MODEL 

REOLOGIC NEWTON – VOIGT – KELVIN 

LA ACȚIUNEA DE EXCITAȚIE SEISMICĂ 

 
 

4.2.1 Răspunsul dinamic în deplasări instantanee relative 

(deformaţii instantanee) 

Ȋn ipoteza că x0>y>x, ecuaţiile diferenţiale de mişcare a masei m sunt de forma 

      

sau în formulare complexă avem 

 
     

Ȋnlocuind mai sus ,  şi   rezultă un sistem algebric în amplitudinile 

complexe  şi  sub forma 

 
     

Rezolvând sistemul algebric în  şi  obţinem amplitudinile sub forma complexă ale 

coordonatelor x = x(t) şi y = y(t). 

                                            

În mărimi naturale avem      

B 
Mc A m 

y(B) 
 

O1 
X 

k 

x0(X0) 

c 

x(A) 

O 



Rezumatul tezei 
 

20 
 

În mod analog se determină       

 
Se redau curbele parametrizate de variație în mărimi naturale A(c, ω) și B(c, ω) 

 
4.2.2 Forța maximă transmisă 

Forţa maximă transmisă Q0 se determină pe ramura serie a amortizorului multiplu 

vâscos cu constanta cM, unde M > 0. 

 Astfel, avem    𝑄𝑄0 = cωM𝑉𝑉2 

      

 

4.2.3 Transmisibilitatea mișcării 

Pentru sistemul dinamic dat, avem 

 
sau ţinând seama de relaţia pentru A, obţinem 

 
     

unde . 
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4.2.4 Energia disipată 

Energia totală disipată pe cele două amortizoare cu constanta c şi respectiv cM este 

suma energiilor disipate pe fiecare amortizor în parte, astfel 

𝑊𝑊𝑑𝑑 = 𝑊𝑊𝑑𝑑1 + 𝑊𝑊𝑑𝑑2= πcω𝑉𝑉12 + πcMω𝑉𝑉22 

În mărimi naturale    

Se redau curbele parametrizate în mărimi naturale T(c,ω) și 𝑊𝑊𝑑𝑑 (c,ω) 

 

 

V. ANALIZA EXPERIMENTALĂ A PERFORMANȚELOR 

DISPOZITIVELOR ANTISEISMICE. STUDII DE CAZ 
 

Sunt prezentate verificări şi încercări experimentale asupra unor dispozitive 
antiseismice concrete: un dispozitiv elastomeric cu amortizare mare tip HDRB şi un 
dispozitiv disipativ cu fluid vâscos tip FVD. 
 

5.1 DISPOZITIVE ANTISEISMICE ELASTOMERICE 

Izolatorii asigură structurii o valoare redusă a frecvenței proprii de vibrație 
orizontală, printr-o rigiditate redusă în planul orizontal. Dispozitivele izolatoare 
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sunt capabile să execute deplasări orizontale mari sub acțiunea seismică, fiind în 
același timp capabile să preia în siguranță încărcările gravitaționale ale structurii. 

 

Forţe şi deplasǎri de proiect  

a) Starea limitǎ ultimǎ – condiţii statice 

𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆= 5836 kN sarcina verticalǎ maximǎ 

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 = 102 mm deplasarea totalǎ            𝛼𝛼𝑑𝑑 = 0,0114 rad – rotaţia 

 

b) Starea limitǎ ultimǎ – condiţii dinamice (seismice) 

𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 2440 kN sarcina verticalǎ maximǎ 

𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚 = 826 kN sarcina verticalǎ minimǎ 

𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑 = 120 mm deplasarea seismicǎ 

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 180 mm deplasarea seismicǎ maximǎ       𝛼𝛼𝑑𝑑𝑠𝑠 = 0,0083 rad - rotaţia 

c) Starea limitǎ de calcul – condiţii statice 

𝑁𝑁𝑐𝑐 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 4838 kN sarcina verticalǎ maximǎ 
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𝑁𝑁𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆 = 2658 kN sarcina verticalǎ permanentǎ 

𝑑𝑑𝑐𝑐 = 102 mm deplasarea                       𝛼𝛼𝑐𝑐 = 0,0085 rad – rotaţia 

 

5.1.3 Verificarea dispozitivului antiseismic 

A) Verificarea izolatorului la starea limită ultimă 

1) Factorul de formǎ şi modulul de elasticitate longitudinal la compresiune 

Factorul de formǎ S este definit ca raportul dintre arie şi perimetru, pentru un 
singur strat de cauciuc al dispozitivului:  S = A’ / (π D’𝑡𝑡𝑝𝑝), unde A’ este aria 
plǎcilor de rigidizare. 

Modulul de compresiune verticalǎ se calculeazǎ astfel:      𝐸𝐸𝑐𝑐′  = 3𝐺𝐺𝑝𝑝 (1 + 2S2) 

2) Aria redusǎ şi deformaţia datoratǎ sarcinii de compresiune 

Aria redusǎ se calculeazǎ: 𝐴𝐴𝑝𝑝 = π𝐷𝐷′
2

4
 (δ – sinδ),   unde δ = 2arccos𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐷𝐷′
 

Deformaţia datoratǎ compresiunii este:   𝜀𝜀𝑐𝑐𝑑𝑑 = 1,5 𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆/(𝐺𝐺𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝S) 

3) Deformaţia la forfecare 

Aceastǎ deformaţie trebuie sǎ fie totdeauna subunitarǎ: 𝜀𝜀𝑞𝑞𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑/𝑇𝑇𝑞𝑞 < 1 

 

4) Deformaţia datoratǎ rotaţiei 

Deformaţia de rotaţie este:   𝜀𝜀𝛼𝛼𝑑𝑑 = 𝑡𝑡𝑚𝑚
𝛼𝛼𝑠𝑠 
2𝛴𝛴𝑡𝑡𝑖𝑖

3 𝐷𝐷′2 

5) Deformaţia maximǎ de verificat 

Aceasta este suma deformaţiilor amintite anterior şi trebuie sǎ fie mai micǎ decât 7: 

 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝐾𝐾𝑆𝑆 (𝜀𝜀𝑐𝑐𝑑𝑑 + 𝜀𝜀𝑞𝑞𝑑𝑑  + 𝜀𝜀𝛼𝛼𝑑𝑑) < 7,      unde 𝐾𝐾𝑆𝑆 este factorul tipului de încǎrcare. 

6) Plǎcile de rigidizare  



Rezumatul tezei 
 

24 
 

Pentru a rezista la forţa de tracţiune, plǎcile de rigidizare trebuie sǎ aibǎ o grosime 
minimǎ: 

 𝑡𝑡𝑠𝑠 = [𝐾𝐾𝑃𝑃 𝐹𝐹𝑧𝑧𝑑𝑑(𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2) 𝐾𝐾ℎ𝛾𝛾𝑆𝑆] / (𝐴𝐴𝑝𝑝𝑓𝑓𝑦𝑦),              ȋn care: 

𝐾𝐾ℎ = 1,        𝐾𝐾𝑃𝑃 = 1,3 coeficient de corecţie,     𝛾𝛾𝑆𝑆 = 1 coeficient de siguranţǎ, 

𝑡𝑡1 si 𝑡𝑡2 grosimea cauciucului la extremitǎţi 

7) Stabilitatea  

Presiunea asupra cauciucului nu trebuie sǎ depǎşeascǎ o valoare limitǎ, verificând 
relaţia: 

  𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 / 𝐴𝐴𝑝𝑝 < 2 D’S𝐺𝐺𝑝𝑝 / 3𝑇𝑇𝑞𝑞 

8) Rotaţia limitǎ 

Rotaţia limitǎ este impusǎ de modul de evitare a întinderii parţiale a elastomerului 
și este ȋn funcţie de sarcina axialǎ simultană. 

Trebuie verificatǎ urmǎtoarea relaţie:    Σ 𝑉𝑉𝑧𝑧𝑑𝑑 – (D’𝛼𝛼𝑑𝑑) / 𝐾𝐾𝑝𝑝𝑑𝑑 > 0,             ȋn care 

𝐾𝐾𝑝𝑝𝑑𝑑 = 3 coeficient de rotaţie,   iar  Σ 𝑉𝑉𝑧𝑧𝑑𝑑 deplasare pe verticalǎ ȋn jos. 

Deplasarea ȋn jos este datǎ de suma deplasǎrilor straturilor de cauciuc: 

  𝑉𝑉𝑐𝑐 = Σ [(𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚) / A’] (1 / 𝐸𝐸𝑐𝑐′  + 1 / 𝐸𝐸𝑏𝑏) 

COMBINAREA ȊNCĂRCĂRILOR STATICE DE PROIECT 

Deplasare staticǎ 
totalǎ 

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 mm 102 

 δ  2865 

Aria redusǎ 𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑚𝑚2 354844 

Def.specif.datoratǎ 
încǎrcǎrii verticale 

𝜀𝜀𝑐𝑐𝑑𝑑  1,905 

Def.specif.datoratǎ 
deplasǎrilor 

𝜀𝜀𝑞𝑞𝑑𝑑  0,85 
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 𝜀𝜀𝑞𝑞𝑑𝑑 < 1  OK 

Def.specif.datoratǎ 
rotaţiei 

𝜀𝜀𝛼𝛼𝑑𝑑  1,643 

Factor tip 
încǎrcare 

𝐾𝐾𝑆𝑆  1 

Def.specif.totalǎ 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑑𝑑 
=𝐾𝐾𝑆𝑆(𝜀𝜀𝑐𝑐𝑑𝑑+𝜀𝜀𝑞𝑞𝑑𝑑+𝜀𝜀𝛼𝛼𝑑𝑑) 

 4,398 

 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑑𝑑 < 7  OK 

Tensiune medie ȋn 
elastomer 

𝜎𝜎𝑆𝑆𝑝𝑝𝑑𝑑 N / 𝑚𝑚𝑚𝑚2 16,45 

Tensiune maximǎ 
ȋn cauciuc 

𝜎𝜎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 N / 𝑚𝑚𝑚𝑚2 53,24 

Stabilitate la 
flambaj 

  OK 

Deviere verticalǎ 𝜐𝜐𝑧𝑧𝑑𝑑 mm 3,07 

Condiţie limitǎ de 
rotaţie 

 mm 0,16 

Verificare limitǎ de 
rotaţie 

  OK 

Rigiditate verticalǎ 𝐾𝐾𝜐𝜐 mm 1903,09 

Plǎcile de rigidizare 

Factor pentru 
tensiuni de tracţiune 
induse 

𝐾𝐾ℎ  1 

Grosime minimǎ 
interioarǎ a plǎcii 

𝑡𝑡𝑠𝑠𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚 mm 3,64 

Verificare grosime 
interioarǎ a plǎcii 

𝑡𝑡𝑠𝑠 > 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚  OK 
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B) Verificarea izolatorului la solicitarea combinată seismicǎ 

1) Verificarea deformaţiilor 

a) Deformaţia la compresiune datoratǎ sarcinii axiale este:  

 𝜀𝜀𝑐𝑐𝐸𝐸 = 6 S 𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 / (𝐸𝐸𝑐𝑐𝐴𝐴𝑝𝑝) 

b) Deformaţia la forfecare datoratǎ mişcǎrii seismice este calculatǎ atât pentru 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑, 

cât şi pentru 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆; pentru acest ultim caz nu poate fi mai mare decât 2,5. 

 𝜀𝜀𝑞𝑞𝐸𝐸 = 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑 / 𝑇𝑇𝑞𝑞   𝜀𝜀𝑞𝑞𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 / 𝑇𝑇𝑞𝑞 < 2,5 

c) Deformaţia totalǎ de proiect este:    𝜀𝜀𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝐾𝐾𝑆𝑆 (𝜀𝜀𝑐𝑐𝐸𝐸 + 𝜀𝜀𝑞𝑞𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝜀𝜀𝛼𝛼𝑑𝑑) < 7,   unde: 

𝜀𝜀𝛼𝛼𝑑𝑑 este deformaţia datoratǎ rotirii, cu un unghi minim de 0,003 rad, aplicat pe 

fiecare direcţie ortogonalǎ, nu în acelaşi timp; 𝐾𝐾𝑆𝑆 este coeficient de ȋncǎrcare. 

4) Stabilitatea 

Verificarea stabilitǎţii se bazeazǎ pe compararea sarcinii verticale în timpul acţiunii 
seismice şi sarcina criticǎ a izolatorului 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝. Aceastǎ formulare nu se aplicǎ 
dispozitivelor cu un diametru al plumbului mai mare decât 15 % din diametrul 
izolatorului. Sarcina criticǎ este:   𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝 = (λ 𝐺𝐺𝑝𝑝 𝐴𝐴𝑝𝑝 D’ S) / 𝑇𝑇𝑞𝑞,      unde λ = 1,1 pentru 
izolatori circulari. Ȋn fiecare caz, trebuie sǎ se verifice inegalitatea următoare: 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 < 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝 /2. 

COMBINAREA ȊNCĂRCĂRILOR SEISMICE DE PROIECT 

Deplasarea 
seismicǎ totalǎ 

𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑 mm 120 

Factor majorare 
fiabilitate 

𝛾𝛾𝑆𝑆  1,5 

Deplasare totalǎ 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 mm 180 

Aria redusǎ 𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑚𝑚2 354844 
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Def.specif.datoratǎ 
încǎrcǎrilor 
verticale 

𝜀𝜀𝑐𝑐𝐸𝐸  0,719 

Def.specif.datoratǎ 
deplasǎrilor 

𝜀𝜀𝑞𝑞𝐸𝐸  1 

Def.specif.maximǎ 
datoratǎ 
deplasǎrilor 

𝜀𝜀𝑞𝑞𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  1,5 

 𝜀𝜀𝑞𝑞𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 < 2,5  OK 

Def.specif.datoratǎ 
rotaţiei 

𝜀𝜀𝛼𝛼𝐸𝐸  0,947 

Factor tip 
încărcare 

𝐾𝐾𝑆𝑆  1 

Def.specif.totalǎ 𝜀𝜀𝑡𝑡𝐸𝐸 
=𝐾𝐾𝑆𝑆(𝜀𝜀𝑐𝑐𝐸𝐸+𝜀𝜀𝑞𝑞𝐸𝐸+𝜀𝜀𝛼𝛼𝐸𝐸) 

 3,166 

 𝜀𝜀𝑡𝑡𝐸𝐸 < 7  OK 

Plǎcile de rigidizare 

Factor pentru 
tensiuni de 
tracţiune induse 

𝐾𝐾ℎ  1 

Grosime minimǎ 
interioarǎ a plǎcii 

𝑡𝑡𝑠𝑠𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚 mm 1,52 

 𝑡𝑡𝑠𝑠 > 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚  OK 

Stabilitate la flambaj 

Ȋncǎrcare la 
flambaj 

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝 kN 31171 

 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝 / 2 kN 15585 

 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝  / 4 kN 7793 
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Factor λ λ  1,1 

 δ  0,2432 

 0,7 * δ  0,17 

 1 - 2𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 / 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝  0,8434 

 𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 < 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝 / 2  OK 

Verificare 
stabilitate la 
flambaj 

𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 < 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝 / 4  OK 

  
5.1.4. Testare dispozitive elastomerice tip HDRB 1,4 – 16  Φ 750 x 120 

A) Echipamentul de testare 

Ȋncercările au fost realizate pe baza procedurii elaborate de Institutul de Cercetări 
pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții ICECON. S-a folosit o maşinǎ de 
încercǎri dinamice cu forța maximă de 50.000 kN. Sarcinile aplicate şi deplasǎrile 
au fost înregistrate cu ajutorul traductorilor de presiune, respectiv de mişcare. 
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B) Testele realizate 

a) Testul rigiditǎţii la compresiune 

Ȋncercarea la compresiune s-a efectuat la temperatura mediului ambiant de           
20 ± 2 grade C. Izolatorul supus testării a fost încărcat cu sarcina verticalǎ 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑑𝑑. 
Rigiditatea la compresiune 𝐾𝐾𝜐𝜐 a izolatorului a fost determinatǎ la o sarcină între 
1/3 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑑𝑑 şi 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑑𝑑. La sarcina maximǎ, izolatorul a fost analizat şi pentru eventuale 
urme de deteriorare. 

b) Caracteristici orizontale la testul de deformaţii ciclice 

Asupra izolatorului s-a aplicat o presiune constantǎ de 6 MPa. După ce s-a aplicat 
sarcina verticalǎ, s-a aplicat o deplasare orizontalǎ cu frecvențe date în protocolul 
de testare, după, o curbǎ sinusoidalǎ cu amplitudinea egalǎ cu urmǎtoarele procente 
din tensiunea de forfecare a cauciucului izolatorului: 

± (5, 10, 20, 50, 100, 150) % 

Pentru fiecare izolator, s-au aplicat 3 cicluri de încǎrcǎri orizontale, în ambele 
direcţii. În timpul testului, s-au fǎcut înregistrǎri ale încǎrcǎrii verticale, încǎrcǎrii 
orizontale şi deplasǎrii pe orizontalǎ. Caracteristicile au fost exprimate în termeni 
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de rigiditate orizontalǎ 𝐾𝐾𝑏𝑏 şi factor echivalent de amortizare 𝜉𝜉𝑏𝑏. Cerinţa este ca 
mǎrimile 𝐾𝐾𝑏𝑏 şi 𝜉𝜉𝑏𝑏 sǎ fie ± 20 % din valorile cerute/impuse. 

 

Tip 
dispoz. 

Nr. 

disp. 

Nr.test Deplasare 

(mm) 

Factor 
amortizare 

𝜉𝜉𝑏𝑏 (%) 

Valoare  

prevăzutǎ 

𝜉𝜉𝑏𝑏 (%) 

Rigiditate 

orizontală 

𝐾𝐾𝑏𝑏 

(kN/mm) 

Rigiditate 

prevǎzutǎ 

𝐾𝐾𝑏𝑏 

(kN/mm) 

HDRB  

1,4 – 16 

Φ 750x 

120 

01 2 ± 6  23,2  - 19,38  - 

3 ± 12 22,5 13,00 

4 ± 24 17,1 9,69 

5 ± 60 16,7 5,84 

6 ± 120 15,6 16 ± 3,2 4,28 5,15±1,03 

7 ± 180  15,8  - 3,77  - 

04 2 ± 6 23,81  - 34,72  - 

3 ± 12 20,40 16,57 

4 ± 24 18,72 11,37 

5 ± 60 18,41 6,33 

6 ± 120 17,05 16 ± 3,2 4,59 5,15±1,03 

7 ± 180 16,46  - 4,15  - 

c) Cicluri repetate 

Testul a fost realizat pe câte un izolator odatǎ, cu o sarcinǎ verticalǎ constantǎ        
de 6 MPa. După ce s-a aplicat sarcina verticalǎ, s-a aplicat o deplasare orizontalǎ 
cu o frecvenţǎ din protocolul de testare, după o curbǎ sinusoidalǎ cu amplitudinea 
egalǎ cu 100 % din tensiunea de forfecare a cauciucului izolatorului. 

S-au aplicat 10 cicluri de încǎrcǎri orizontale, în ambele direcţii. S-au fǎcut 
înregistrǎri ale încǎrcǎrii verticale, încǎrcǎrii orizontale şi deplasǎrii pe orizontalǎ. 
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Caracteristicile orizontale obţinute în cadrul testului sunt indicate în tabelul 
urmǎtor. Aceste caracteristici sunt exprimate prin termenii rigiditate orizontalǎ 𝐾𝐾𝑏𝑏 
şi factor echivalent de amortizare 𝜉𝜉𝑏𝑏. 

Cerinţele testului sunt urmǎtoarele: 

- diferenţa între valorile minimǎ şi maximǎ ale rigiditǎţii 𝐾𝐾𝑏𝑏, mǎsurată între 
ciclurile al doilea şi al zecelea, nu trebuie sǎ fie mai micǎ de 0,7 

- diferenţa între valorile minimǎ şi maximǎ ale factorului 𝜉𝜉𝑏𝑏, mǎsurată între 
ciclurile al doilea şi al zecelea, nu trebuie sǎ fie mai micǎ de 0,7 

- diferenţa între valorile minimǎ şi maximǎ ale rigiditǎţii 𝐾𝐾𝑏𝑏, mǎsurată între 
primul ciclu şi al zecelea, nu trebuie sǎ fie mai micǎ de 0,6 

 

Tip 

dispozitiv 

Nr. 

dispozitiv 

Nr.test Deplasare 

(mm) 

Nr. 

ciclu 

Factor 

amortizare 

𝜉𝜉𝑏𝑏 

(%) 

Rigiditate 

orizontalǎ 

𝐾𝐾𝑏𝑏 

(kN/mm) 

HDRB 

1,4 – 16 

Φ 750x 

120 

01 8 ± 120 1 16,05 3,62 

2 15,56 3,53 

3 15,42 3,50 

4 15,29 3,48 

5 15,19 3,46 

6 15,05 3,45 

7 15,02 3,43 

8 14,95 3,41 

9 14,89 3,40 

10 14,82 3,39 

04 8 ± 120 1 18,17 4,12 

2 17,72 3,95 
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3 17,70 3,89 

4 17,72 3,86 

5 17,73 3,83 

6 17,74 3,81 

7 17,70 3,78 

8 17,66 3,77 

9 17,60 3,75 

10 17,55 3,73 

- diferenţele între valorile maximǎ şi minimǎ pentru 𝐾𝐾𝑏𝑏 mǎsurate între al doilea 
şi al zecelea ciclu, pentru dispozitivele nr.01 si 04 sunt 0,96 respectiv 0,9 >0,7 

- diferenţele între valorile maximǎ şi minimǎ pentru 𝜉𝜉𝑏𝑏 mǎsurate între al doilea şi 
al zecelea ciclu, pentru dispozitivele nr.01 si 04 sunt 0,95 respectiv 0,99>0,7 

- diferenţele între valorile maximǎ şi minimǎ pentru 𝐾𝐾𝑏𝑏 mǎsurate între primul şi 
al zecelea ciclu, pentru dispozitivele nr.01 si 04 sunt 0,94 respectiv 0,91 > 0,6 

Ȋn urma tuturor acestor teste s-a efectuat un control vizual al dispozitivelor 
izolatoare și nu s-a observat vreunul dintre urmǎtoarele tipuri de defecte: 

- semne de dezlipire; 

- plǎci de rigidizare aliniate lateral necorespunzǎtor sau poziţionate greşit 
vertical; 

- crǎpǎturi superficiale sau imperfecţiuni mai mari de 2 mm în lǎţime sau 
adâncime 

 

5.2 DISPOZITIVE ANTISEISMICE DISIPATIVE CU FLUID VÂSCOS 

Forța produsă de amortizorul cu fluid vâscos depinde doar de viteza de deformare 
și nu se schimbă cu modificarea cursei. Amortizorul este prevăzut cu articulații 
sferice autolubrifiante la fiecare capăt, pentru a menține forța transmisă în lungul 
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axei dispozitivului și pentru a preveni astfel solicitările de încovoiere, care pot să 
afecteze sistemul de etanșare. Amortizorul vâscos permite dilatarea termică a 
fluidului de lucru, pentru a preveni creșterea excesivă a presiunii interioare. 

 

Se considerǎ un dispozitiv de izolare la bazǎ de tip FVD 1130/220, cu urmǎtoarele 

caracteristici: 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 1130 kN;   𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,2 m/s;    α = 0,12;   C = 1370 kN/(𝑚𝑚
𝑠𝑠

)𝛼𝛼;         

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = ± 110 mm,   unde: 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = C * 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝛼𝛼  este forţa de proiect;    𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 este viteza maximǎ de proiect; 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 este deplasarea maximǎ în condiţii seismice 
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5.2.2 Verificări 

A) Tija 

Tija este supusǎ la o forţǎ de compresiune şi la un moment încovoietor, datorat 

forţei de frecare care apare în articulaţia sfericǎ. Verificarea este urmǎtoarea: 

   𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  = 𝐹𝐹
𝐴𝐴𝑠𝑠

 < 𝑓𝑓𝑑𝑑  

unde F este forţa axialǎ iar 𝐴𝐴𝑠𝑠 este aria secţiunii tijei (cu diametrul 𝛷𝛷𝑠𝑠) 

 

B) Cilindrul 

Sistemul piston-tijǎ este supus la o sarcinǎ uniform distribuitǎ egalǎ cu presiunea 
internǎ a fluidului. Aceasta se exprimǎ prin relaţia: 

   q = F / [(𝛷𝛷𝑐𝑐𝑐𝑐2  - 𝛷𝛷𝑐𝑐𝑐𝑐2 ) * π/4] 

Se folosesc şi urmǎtoarele notaţii: 

𝛷𝛷𝑐𝑐𝑐𝑐 – diametru interior cilindru;   𝛷𝛷𝑐𝑐𝑐𝑐 – diametru exterior cilindru;      a = 𝛷𝛷𝑐𝑐𝑐𝑐/ 𝛷𝛷𝑐𝑐𝑐𝑐 

Tensiunea datoratǎ presiunii interne q a fluidului este compusǎ din trei 
componente: 

a) Tensiune circumferenţialǎ   𝜎𝜎𝜃𝜃 = 𝑞𝑞∗(𝑚𝑚2+1)
𝑚𝑚2−1

 < 𝑓𝑓𝑑𝑑  

b) Tensiune axialǎ    𝜎𝜎𝑚𝑚 = q / (𝑎𝑎2 − 1) < 𝑓𝑓𝑑𝑑 

c) Tensiune radialǎ    𝜎𝜎𝑟𝑟 = q < 𝑓𝑓𝑑𝑑 

Atunci, conform criteriului Von Mises, tensiunea totalǎ aplicatǎ cilindrului este 

datǎ de formula: 
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  𝜎𝜎𝑉𝑉𝑉𝑉 = �𝜎𝜎𝜃𝜃2 +  𝜎𝜎𝑚𝑚2 +  𝜎𝜎𝑟𝑟2 −  𝜎𝜎𝜃𝜃𝜎𝜎𝑚𝑚 −  𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑟𝑟 −  𝜎𝜎𝜃𝜃𝜎𝜎𝑟𝑟 < 𝑓𝑓𝑑𝑑 

C) Elementele de legătură 

 

Se verificǎ douǎ secţiuni critice ale elementului de legǎturǎ: 

  2 * b * t > 1,4 * F / 𝑓𝑓𝑑𝑑 

  t * a > F / 𝑓𝑓𝑑𝑑 

  b / t < 8 

unde: a – distanţa minimǎ în direcţia forţei, între gaura de fixare a bolţului şi 
marginea elementului de legǎturǎ;   b – distanţa minimǎ în direcţia perpendicularǎ 
pe forţǎ, între gaura de fixare a bolţului şi marginea elementului de legǎturǎ;           
t – grosimea elementului de legǎturǎ. 

Forța de proiect 
F (kN) 

1130 Deplasare 
de proiect 
(mm) 

±110 Sarcina 
maximă 
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 
(kN) 

1365 

𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (m/s) 0,2 α 0,12 Sarcina 
maximă 
în 
ancorare 

1501 
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𝛾𝛾𝑅𝑅𝑑𝑑𝐹𝐹1𝑑𝑑 
(kN) 

Elemente Tip oțel Limită de 
curgere 
(N/𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

Tensiune 
de 
proiect la 
tracțiune 
SLU 
(N/𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

Tensiune 
la 
forfecare 
SLU 
(N/𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

Tensiune 
tracțiune 
SLU 
(N/𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

Materiale 

Tija 42CrMo4 650 650 375 900 

Cilindrul 42CrMo4 650 650 375 900 

Elemente de 
legătură 

S355J2 325 325 188 470 

Bolțuri Grupa 
10.9 

900 720 400 1000 

Verificare tijă 

Diametrul 𝛷𝛷𝑠𝑠 
(mm) 

90     

Aria 𝐴𝐴𝑠𝑠 (𝑚𝑚𝑚𝑚2) 6362     

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (N/𝑚𝑚𝑚𝑚2) 215 650 OK   

Verificare cilindru 

Diametru 
interior 𝛷𝛷𝑐𝑐𝑐𝑐 
(mm) 

198     

Presiune fluid q 
(N/𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

46,3     

Presiune 
max.fluid 𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
(N/𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

118     

Diametru 
exterior 𝛷𝛷𝑐𝑐𝑐𝑐 
(mm) 

294 Φ cilindru 
(mm) 

300 Grosime 
brut (mm) 

60 

Grosime 
cilindru t (mm) 

48 a = 𝛷𝛷𝑐𝑐𝑐𝑐/ 
𝛷𝛷𝑐𝑐𝑐𝑐 

1,48   
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Verificare Limita SLU Control   

Tensiune 
circumferențială 
𝜎𝜎𝜃𝜃 (N/𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

314,6 650 OK   

Tensiune axială 
𝜎𝜎𝑚𝑚 (N/𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

98,2 650 OK   

Tensiune 
radială 𝜎𝜎𝑟𝑟 
(N/𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

- 118,3 650 OK   

Tensiune 
echivalentă 𝜎𝜎𝑉𝑉𝑉𝑉 
(N/𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

374,8 650 OK   

Verificare elemente de legătură 

a (mm) 80 b (mm) 60 t (mm) 65 

2bt (mmp) 7800 at (mmp) 5200   

Verificare Limita SLU Control   

1,4 F/𝑓𝑓𝑑𝑑  < 2bt 5880 7800 OK   

F/𝑓𝑓𝑑𝑑 < at 4200 5200 OK   

b/t < 8 0,923 8 OK   
 

5.2.3 Testele realizate 

A) Echipamentul de testare 

Testele s-au executat pe o maşinǎ de încercǎri de 1000 kN. Sarcina aplicatǎ şi 
deplasǎrile au fost înregistrate cu traductori de presiune şi traductori de deplasare. 
Sistemul de înregistrare a fost alcǎtuit dintr-un PC conectat la traductorii de 
presiune (pentru a evidenţia încărcările) şi la traductorii de deplasare (pentru a 
evidenţia mișcările).  



Rezumatul tezei 
 

38 
 

 
B) Testele realizate 

a) Test de presiune 

S-a aplicat dispozitivului o presiune internǎ egalǎ cu 125 % din încărcarea maximǎ. 
Aceastǎ presiune s-a menţinut timp de 2 minute. Nu s-au observat scurgeri, semne 
de deteriorare, nici scǎdere a presiunii iniţiale. 

b) Test de uzurǎ a etanşǎrii 

Dispozitivul a fost supus la 10.000 cicluri cu o amplitudine egalǎ cu dilatarea 
termicǎ ± 𝑑𝑑𝑡𝑡ℎ. Dispozitivul a fost parţial golit de fluid pentru a se putea observa o 
minimǎ reacţie, sub forma unei forţe axiale. 
 

 

VI. CONCLUZII, CONTRIBUȚII ORIGINALE ȘI  

DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE 
6.1 CONCLUZII 

 

Teza de doctorat conține cercetări care asigură conceperea și realizarea unui 
ansamblu unitar şi coerent de modele şi sisteme de analiză, încercări experimentale 
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prin care se poate previziona realizarea nivelului impus de  performanță al sistemelor 
de izolare dinamică la acțiuni seismice sau vibratorii. 

Rezultatele finale ale cercetărilor efectuate, atât pentru reducerea vibrațiilor, 
cât și pentru diminuarea șocurilor seismice pot fi sintetizate sub forma concluziilor 
finale, după cum urmează: 

a) dezvoltarea și implementarea unor modele reologice compuse pentru 
sistemele antivibratile și antiseismice și a unor modele dinamice adecvate, cât mai 
apropiate de realitate. Astfel s-a realizat o analiză comparativă a comportării atât în 
regim static, cât și în regim dinamic a dispozitivelor antiseismice în interacțiune cu 
construcția, având la bază modele fizice, reologice și numerice. În acest caz au fost 
determinate răspunsurile diverselor sisteme la excitația dinamică inerțială armonică. 

b) evidențierea faptului că modelul Voigt-Kelvin are o caracteristică 
preponderent elastică, iar modelul Maxwell are caracteristica preponderent 
vâscoasă, cu efecte demonstrate la izolarea vibrațiilor. 

c) conceperea și analiza unor modele compuse, pe baza modelelor Voigt-
Kelvin, Maxwell, Hooke-Maxwell, Hooke-Newton-Maxwell, care evidențiază 
avantaje substanțiale de izolare a bazei. 

d) realizarea unei sinteze a rezultatelor experimentale și teste instrumentale, 
folosind atât procesul de simulare numerică a sistemelor elastice și disipative de 
izolare dinamică, cât și datele din încercări fizice. Aceste date sunt necesare 
compatibilizării sistemelor fizice cu modele reologice și încercările numerice.  

Prin intermediul cercetărilor expuse în această teză, s-au adus unele contribuţii 
în scopul stabilirii unui set de sistematizări teoretice și experimentale, cu care să se 
ajusteze ansamblul de date existent în prezent, care sunt în legătură cu principiile de 
proiectare și de aplicare a dispozitivelor de izolare la bază a clădirilor sub acţiunea 
seismică. 

 
 

6.2 CONTRIBUȚII PERSONALE 

 

Contribuțiile personale ale autorului acestei teze sunt expuse în continuare: 
a) sinteza realizărilor relevante atât pe plan național, cât și internațional în 

domeniul sistemelor elastice și disipative de izolare dinamică; 
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b) conceperea unui set de modele reologice pe baza sistemelor instrumentale, utile 
în obținerea răspunsului diferitelor sisteme la excitația dinamică inerțială 
armonică; 

c) identificarea și studierea posibilităţilor de modelare fizică și simulare numerică a 
sistemului fundație - sistem de izolare - construcţie, luând în consideraţie 
parametrii statici și dinamici ai componentelor reologice de bază, dar și datele 
geometrice și caracteristicile inerțiale şi elastice specifice ansamblelor 
constructive considerate solid rigid; 

d) analiza răspunsului dinamic pentru clădirile la care se aplică izolarea la bază, 
folosind elemente vâsco-elastice cu caracteristici funcționale specifice 
dispozitivelor antiseismice; 

e) alegerea și demonstrarea viabilităţii pentru noi modalităţi de realizare a 
dispozitivelor de izolare la bază, pentru construcţii de tip solid rigid monobloc; 

f) previzionări parametrice în urma probelor şi experienţelor în legătură cu 
răspunsul dinamic al diverselor tipuri de dispozitive de izolare la bază. 

 

6.3 DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE 

 

Direcțiile viitoare de cercetare pentru tematica acestei teze, se determină plecând 
de la datele rezultate în cursul activităţii de adaptare a ansamblului dispozitivelor de 
izolare la bază. Unele din acestea pot fi:  

a) dezvoltarea abordărilor reologice neliniare; 
b) creşterea posibilităţii de previzionare a caracteristicilor esențiale în legătură cu 

performanţele de izolare la acţiuni dinamice; 
c) realizarea unor standuri dinamice specializate pentru evaluarea parametrică la 

forțe dinamice cu valori ridicate și stabile. 
În funcție de dezvoltarea construcțiilor cu protecție antiseismică, în viitor se vor 

realiza tehnologii cu materiale vâscoelastice și disipative performante, pentru 
mărirea gradului de siguranță și durabilitate în regim dinamic. 
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