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1. Rezumat 
 
 Teza de doctorat prezintă o serie de rezultate experimentale și aspecte teoretice ce 
descriu performanțele seismice a pereților structurali compoziți oțel-beton cu profile metalice 
parțial înglobate la extremități și cu goluri centrale, solicitați ciclic alternant sub efectul forțelor 
orizontale și verticale, simulând acțiunea unui cutremur. Acest sistem structural este des întâlnit 
în cazul structurilor clădirilor multietajate fiind utilizat pentru contravântuirea acestora, pentru 
limitarea deformațiilor laterale ale clădirii și pentru disiparea energiei seismice în cazul unui 
cutremur de intensitate ridicată. După cunoștințele autorului, astfel de studii concentrate asupra 
comportării seismice ale pereților compoziți oțel-beton cu goluri centrale și rigle de cuplare din 
beton armat, sunt regăsite într-o formă restrânsă în literatura de specialitate și necesită a fi 
extinse pentru a pune în evidență avantajele și deficiențele ale acestui sistem structural. 
 Pereții compoziți oțel-beton sunt de regulă alcătuiți dintr-un panou din beton armat, care 
înglobează la extremități profile metalice de diferite secțiuni, conlucrarea dintre cele două 
materiale fiind asigurată prin aderență sau mecanic de o serie de conectori metalici, fiind 
concepuți în principal pentru a combate o serie de deficiențe tehnologice ale pereților structurali 
din beton armat convențional. Motivația programului de cercetare științifică este identificarea 
unor soluții structurale inovatoare pentru pereții compoziți oțel-beton, pentru a obține 
performanțe seismice superioare, față de cele a pereților structurali din beton armat tradițional.  
 Luând în considerare anumite aspecte tehnologice, rezultate în procesul de execuție a 
pereților structurali din beton armat, la nivelul programului experimental au fost incluse în 
studiu diferite moduri de asigurare a conexiunii dintre profilele metalice și betonul armat, 
respectiv betonul armat dispers cu fibre metalice ca material compozit. Studiul teoretic și 
experimental al cercetării a fost concentrat pe mai multe capitole după cum urmează: 
 
2. Capitolele tezei de doctorat - descriere 
 
Capitolul I: Introducere 
 În cadrul acestui capitol, sunt descrise pe scurt, motivația, scopul și aplicațiile practice 
ale temei de cercetare. Tema de cercetare este dedicată în principal specialiștilor din domeniul 
construcțiilor, proiectanți, executanți sau cercetători fiind aplicabilă în special în cadrul 
clădirilor înalte, însă totodată poate avea o aplicabilitate practică și în cazul construcțiilor de tip 
curent, cu regim mic de înălțime. Motivația tezei constă în fost identificarea unor soluții 
structurale inovatoare pentru pereții compoziți oțel-beton, pentru a obține performanțe seismice 



 

superioare, față de cele a pereților structurali din beton armat tradițional, având ca obiectiv 
principal studiul comportării seismice ale pereților compoziți oțel-beton cu profile metalice 
parțial înglobate la extremități și goluri centrale.  
 
 Capitolul II: Stadiul actual al cercetărilor 
 În capitolul doi, sunt evidențiate practic aspecte ce descriu comportarea seismică a 
pereților cuplați din beton armat tradițional, performanța seismică a riglelor de cuplare din beton 
armat influențată de o serie de factori ce țin de aspectul geometric al acestora sau modul de 
armare, precum și aspecte legate de modul de comportare seismic al pereților compoziți oțel-
beton cu secțiunea plină sau cu goluri centrale, care au fost rezumate pe scurt în baza cercetărilor 
experimentale și teoretice raportate în literatura de specialitate [1-17]. De asemenea, la sfârșitul 
capitolului sunt prezentate o serie de clădiri impresionante care utilizează acest sistem structural 
format din pereți compoziți oțel-beton pentru preluarea forțelor orizontale rezultate din acțiunea 
vântului sau a cutremurelor.  
 
Capitolul III: Dimensionarea și proiectarea pereților compoziți 
 În capitolul trei, sunt precizate sumar, aspecte legate de dimensionarea și proiectarea 
pereților compoziți oțel-beton conform normativelor în vigoare. În cadrul acestui capitol sunt 
precizate detalii legate de modul de alcătuire secțional al pereților, de asigurare a conlucrării 
dintre cele două materiale componente oțel-beton, precum și o serie de detalii de conformare 
seismică care asigură cedarea ductilă a acestora. Suplimentar, la sfârșitul capitolului, sunt 
precizate și câteva aspecte legate de proiectarea seismică a grinzilor de cuplare [18-21]. 
 
Capitolul IV: Încercări experimentale 
 În cadrul capitolului patru, sunt prezentate caracteristicile programului experimental de 
cercetare științifică. Cinci pereți structurali realizați la scară redusă 1:3  au fost încercați ciclic 
până la cedare în scopul identificării răspunsului seismic al acestora, rezultatele preliminare 
înregistrate în urma măsurătorilor efectuate fiind prezentate în mod comparativ la sfârșitul 
capitolului. De asemenea, în această secțiune a tezei sunt prezentate detalii ale modului de 
alcătuire al pereților structurali concepuți, caracteristicile mecanice ale materialelor 
componente din care au fost executați, precum și detalii ale standului experimental sau a 
strategiei de încercare ale acestora [22-26].  
 
Capitolul V: Interpretarea rezultatelor experimentale 
 În capitolul cinci al tezei, performanța seismică în termeni de capacitate, rigiditate, 
ductilitate a fost analizată între elementele experimentale, pentru a pune în evidență o serie de 
avantaje și deficiențe ale acestor sisteme structurale. Au fost prezentate detalii ale modurilor de 
cedare precum și starea de fisurarea înregistrată pe toată durata încercărilor. S-a constatat faptul 
că, pereții compoziți cuplați prin rigle de cuplare din beton armat armate ortogonal prezintă o 
capacitate redusă de deformare și de disipare a energiei seismice în mod comparativ cu a 
pereților compoziți cu secțiunea plină.  
 
Capitolul VI: Modelări și analize numerice 
 O serie de modelări și analize numerice au fost efectuate pentru a surprinde din punct 
de vedere numeric comportarea seismică a elementelor experimentale, rezultatele fiind 
prezentate de-a lungul capitolului șase. În mod asemănător, în cadrul capitolului au fost descrise 
legile de material, modul de alcătuire precum și o serie de simplificări utilizate la definirea 



 

contactelor, interfețelor și a condițiilor de margine. În cele din urmă, rezultatele obținute 
numeric reflectă cu suficientă exactitate răspunsul seismic al elementelor înregistrat 
experimental.  

 
Capitolul VII: Concluzii și contribuții personale 
 La nivelul capitolului șapte sunt enumerate principalele concluzii ale programului de 
cercetare științifică precum și contribuțiile principale ale autorului înregistrate pe parcursul 
studiilor de doctorat. Rezultatele înregistrate au fost concentrate și diseminate prin intermediul 
unui număr de peste cincisprezece lucrări științifice și prin participarea la numeroase 
manifestări științifice.  

 
Bibliografia 
 Bibliografia cuprinde o serie de teze de doctorat, articole științifice regăsite în jurnale 
sau conferințe naționale sau internaționale, rapoarte de cercetare precum și informații tehnice 
regăsite în standarde, normative europene sau denumiri de software utilizate în cadrul cercetării 
științifice.  

 
Anexa A 
 Cuprinde o serie de figuri și tabele prin care sunt prezentate schematizat instrumentele 
și dispozitivele utilizate la înregistrarea deformațiilor și deplasărilor pereților structurali în 
timpul încercărilor experimentale. 
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