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Abs tra ct. As pa rt of conform ity certification proces s of pre fa brica ted be ams use d for bridges
and v iaducts on T ra nsy lvania Motorway, a pres tress ed concrete U-sha pe d beam of 37. 10 m span
with supe rior s la b ca st in situ wa s subje cted to a res is tance te st. Due to beam ove ra ll
dime nsions of 3.30 x 2. 50 x 37.10 m a nd to the importa nt force s which have to be applied it has
bee n ne ce ssa ry to build a n ade quate sta nd right nea r the pre cas t s ite. Paper brie fly prese nts the
mecha nica l, te chnolog ical, e conom ical a nd work safe ty re quire ments, the des ign and the actual
im pleme ntation of the one of the larg es t te sting sta nds ma de în our country.
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1. Introducere
Conform legis laţiei actuale, toate categoriile de
produse destinate construcţiilor trebuie să aibă
marcajul european de conformitate CE. Indiferent de
sistemul de certifica re orice produs pentru construcţii
executat în se rie trebuie să fie supus unor încercă ri
iniţia le de tip.

Producătorul grinzii este Bechtel International Inc. SRL
Reno-Nevada SUA, Sucursala Cluj-Napoca.

În cadrul acţiunii de ce rtificare a grinzilor prefabricate
utiliza te la podurile şi viaductele de pe Autos trada
Transilvania şi grinz ile de 37,10 m deschidere, cu
secţiune U, au trebuit să fie încercate pe stand
conform standa rdului de refe rinţă (STAS 12313, 1985).

Lungimea tota lă este de 37,10 m iar deschide rea este
de 36,00 m.

Grinda pusă în ope ră are o secţiune chesonată,
formată din grinda U 37 prefabricată (a se vedea Fig.
1) şi suprabetonare executată din beton armat
monolit.

Conform prevederilor din refe renţial pentru grinzi cu
deschide ri ma ri, schema de înce rcare este grindă
simplu rezemată, încărcată cu 4 forţe conce ntrate,
dispuse simetric faţă de m ijlocul des chide rii, la
intervale reprezentând o şesime din deschide re, ca în
schema reprezentată grafic în Fig. 2.

2. Date generale
Proiectantul grinz ii este IPTANA S.A. Bucureşti.
Proiectantul general al grinzii din beton pre comprimat
este IPTANA SA din Bucureşti, având ca referinţă
proie ctul de execuţie IPT-OS-O-F-Z-0010-XXXX.

Valoarea calculată a sarcinii P de cedare a grinzii U 37,
suprabetonată este Prupere = 1490 kN.

Fig. 1. Secţiunea caract eristică a grinzii U 37 m
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Fig. 2. Schema statică

3. Cerinţe specifice pentru proiectare
Având în vedere lungimea de 37,10m şi gre utatea
proprie a g rinzii prefabricate U37 ca re de păşeşte 980
kN, transportul acesteia la un laborator sau institut de
cerceta re care să dispună de un stand de un gabarit şi
o capacita te portantă adecvate a fos t exclus, atât din
cauza dificultă ţilor tehnice, a celor privind costurile cât
şi nu în ultimul rând a găsirii la o distanţă rezonabilă a
facilităţilor ne cesare.

comportarea la fisurare, pentru a se putea m onta
aparatura de măsură şi pe ntru a se putea inte rveni la
sistemul de încărca re în vederea compe nsării cursei
pistoanelor preselor la atingerea unor deplasări mari.
Nu au fos t neglijate nici măsurile de protecţie a
personalului la realizarea, efectuarea încercării şi
dezafectarea standului.
4. Proiectarea standului de încercări
Standul de încercare a fos t alcătuit din fundaţii şi
elevaţii din beton armat şi dintru-un sistem de grinzi şi
piese de legătură metalice.

Astfel o singură cale de rezolvare s-a considerat
oportună şi anume realizarea chiar în poligonul de
prefabricare a standului de încerca re. Întrucât
încerca rea era prevăzută a se efectua pe un singur
element în cazul ce l mai defavorabil pe 2 elemente, în
afară de cerinţe le mecanice, în ate nţia proiectantului a
fost obţinerea unor costuri cât mai reduse de realizare
a standului de încercare. La reducerea im portantă a
costurilor a contribuit concepţia unui s tand funcţional
având în alcătuire ş i com ponente ale altor dispozitive
de încerca re existe nte, precum grinzile de reacţiune şi
piesele de ancora j metalice, utilizate la înce rcarea
piloţilor, ca şi grinzile din oţel din dotarea INCE RC
Sucursala Cluj.

Fundaţiile au fos t de două categorii, atât din punct de
vedere funcţional cât ş i de realizare.
Astfel, fundaţiile de rezemare au fost de suprafaţă,
alcătuite din blocuri de beton simplu cu cuz ineţi de
beton a rmat.
Fundaţiile de preluare a forţelor cu care se încărcă
grinda precom prima tă, sunt s olicitate la întindere şi
sunt de tip piloţi solicitaţi la smulge re, realizate prin
forare cu tubaj recuperabil, din be ton a rmat, de
1200mm diametru, cu fişa activă de 20m. Pentru a se
face legătura cu dispozitivele de acţiune şi de preluare
a încărcării produse de 2 cricuri hidraulice de
capacitate a câte 4000 kN, fiecare, peste acestea s-au
realizat s tâlpi de beton arma t monolit de care s-au
conectat ansamblurile de grinz i şi piese de conectare
metalice ale s istemului de acţionare.

În privinţa cerinţe lor mecanice au fost luate în
conside raţie sarcinile maxime de proiectare majorate
cu 20%. În ceea ce priveşte forma şi dimensiunile,
pentru acestea s-au avut în vedere în afară de
cerinţele de rezistenţă, cerinţele funcţionale ale
standului dintre care se amintesc gabarite s uficie nte
pentru a se permite deformaţiile libere ale grinz ii de
beton pre comprimat, pentru a se putea urmări

În Fig. 3 se prezintă planul fundaţiilor.
Funda ti e r eazem

B

Pil oti forati

C 8/10

Φ 1 20 /20 ,C20 /25

A

B

Fig. 3. Plan fundaţii
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Tabelul 1
Caracteristica
Capacitatea portantă total ă
Deschiderea elementului de încercat
Lăţimea maximă a el ementului de încercat
Deplasarea verticală maximă a el ementului
de încercat

Peste fundaţiile de reazem s-au realizat cuzine ţi de
beton a rmat, de clasă C20/25, cu oţel de tip PC 52.
Piloţii foraţi au fost realizaţi cu tubaj re cupe rabil, din
beton C20/25, având armătură verticală 20 de bare
25, din oţel PC 52.
Stâlpii au avut secţiunea pătra tă cu latura de 1200
mm, cu beton şi a rmătură de aceleaşi tipuri cu piloţii.
Înălţimea stâlpilor nu a fost egală pentru ca să se
poată utiliza piesele de legătură utilizate de regulă la
încerca rea piloţilor la compres iune.

U.M.
kN
m
m
mm

Valoarea
8000
35-37
3,50
750

5. Realizarea standului de încercări
Fundaţiile de suprafaţă şi piloţii, stâlpii de beton
armat, montajul grinz ii U 37 în stand, suprabetonarea
precum ş i asamblarea sis temului de acţionare au fost
realizate de firma Bechtel Sucursala Cluj, cu asis tenţă
tehnică din partea autorului, în anul 2008.

Sistemul de acţionare a cuprins prese hidraulice, grinzi
de reacţiune, grinzi de distribuţie a forţelor şi piese de
legătură precum conectori, tije file tate şi reazeme,
verificate atât din punct de vedere al rezistenţei şi
stabilităţii cât şi cinematic, asigurându-se astfel
deplasările grinz ii conforme cu schema stabilită.

Standul de încerca re rea lizat se prez intă în câteva
fotografii (Fig. 6 şi 7), unde se poa te obse rva mai
sugestiv gabaritul acestuia.
6. Cons ideraţii fina le
Încercarea grinzii a avut loc septembrie 2008, atât
grinda U 37 cât ş i standul de înce rcare conce put şi
realizat
pentru
aceasta,
s-au
comportat
corespunzător, elementul îndeplinind criteriile de
admisibilitate iar standul asigurând efectuarea testului
în condiţii optime atât tehnice cât ş i de securitate a
muncii.

S-au utiliza t exclusiv grinzi şi dispozitive existente la
Bechte l sau INCERC, Sucursalele Cluj, realizându-se
numai une le consolidări ale acestora, fapt ce a
implicat un efort de concepţie mult mai mare decât în
cazul unei proiectări uz uale, însă cu e fecte financiare
benefice, re ducându-se costurile de realizare ale
standului cu peste 50000 de e uro.
Rezemarea la capete a grinzii U 37 s-a făcut pe acelaşi
tip de reazeme ca în structură, respectiv s-au utilizat
reazeme din neopren arma t.

Mulţumiri
Personalului firme i Be chtel International Inc. SRL
Reno-Nevada SUA, Sucursala Cluj-Napoca, care a
participat la realizarea standului.

Standul de încerca re se prezintă în Fig. 4 în vedere
laterală şi respectiv în Fig. 5, în vedere de capăt.
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Câteva dintre principalele ca racte ristici tehnice ale
standului se prezintă în Ta belul 1.
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Fig. 4. Stand de încercări pentru grinda U37. Vedere l aterală
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Fig. 5. Stand de încercări pentru grinda U37. Vedere l aterală

Fig. 6. Standul de încercări cu grinda U 37, înaintea t estului de rezistenţă

Fig. 7. Standul de încercări cu grinda U 37, detaliu
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