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1. Introducere. 
 
Lemnul poate fi utilizat mai eficient la cl dirile cu schelet ce au avantajul unei 

mari capacit i de adaptare la func iuni diverse.  
Extinderea i transformarea acestor cl diri se realizeaz  în condi ii optime. Din 

punct de vedere plastic, volumele cl dirilor cu schelet pot avea un aspect favorabil 
cu posibilit i multiple de eviden iere a calit ilor lemnul. 

Structurile de rezisten  cu schelet din lemn pot fi prefabricate par ial sau total 
permi ând o execu ie de calitate. Scheletul de lemn, ca structur  de rezisten , 
îndepline te în bune condi iuni exigen a de rezisten  i stabilitate. 

Experien a acumulat  la sistemele structurale din o el sau beton armat poate fi 
extrapolat  prin transpunerea de idei i adaptare, la lemn, material natural de 
origine biologic . 

Tehnologia de confec ionare i montaj este simpl , u oar  i precis , la acestea 
se adaug  un transport eficient, datorit  greut ii reduse ce conduce la 
competitivitatea  structurilor din lemn. 

 
2. Tipuri de structuri din lemn pentru cl diri. 
 
Cl dirile cu schelet din lemn sunt diferen iate printr-o dispunere a elementelor 

portante i o alc tuire variat  a nodurilor. 
Tipurile de structuri de rezisten  din schelet de lemn sunt prezentate în figurile 

1 i 2, prin reprezentarea în proiec ie axonometric  a detaliilor de nod specifice 
fiec rei structuri de rezisten . 

Scheletele de rezisten  din lemn se utilizeaz  la cl diri cu pu ine niveluri i 
sunt realizate din stâlpi i grinzi structurale. 

Plan eele, elementele portante orizontale sunt alc tuite din grinzile principale 
structurale, pe care reazem , grinzile secundare. Stâlpii din structura de rezisten  
pot fi continui pe mai multe niveluri (fig.1-d, e, fig.2-A) sau întrerup i la fiecare 
etaj (fig.1-b, c, fig.2-B). 

Grinzile structurale sau principale în cadrul plan eului pot fi continue pe mai 
multe reazeme (fig.1-a, d, fig.2-A) sau pot fi rezemate în dreptul stâlpilor (fig.1-b, 
c, e), iar grinzile secundare continui, rezemate pe elementele structurale i sunt 
pozate dup  direc ia scurt . Aceste grinzi au o pozare dubl  în dreptul elementelor 
verticale de rezisten  (fig.1-c, d, e). 

În cazul îmbin rii elementelor structurale de rezisten , orizontale i verticale, 
eforturile datorit  ac iunilor exteriore pot fi, pe aceea i direc ie, cu cea a fibrelor 
sau pe direc ii diferite. De exemplu la rezemarea stâlp-grind , eforturile în stâlp 
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sunt în lungul fibrelor, iar în grinzile structurale sunt perpendiculare pe direc ia 
fibrelor (fig.1-a, b, c). Sarcina de rezemare maxim  nu este limitat  de efortul de 
compresiune din stâlp ci de compresiunea local  ce ac ioneaz  în grinda 
structural . 

În cazul scheletului cu prinderea grinzilor structurale de stâlpi la fiecare etaj 
înc rcarea este  egal  pe cele dou  direc ii. 

Elementele structurale, grinzile sau stâlpii pot fi concepu i i cu sec iune dubl . 
Grinzile vor borda stâlpul (fig.1-d) sau invers, stâlpii vor m rgini grinda (fig.1-e). 
În cazul stâlpilor  dubli, pentru satisfacerea rezisten ei la foc aceast  utilizarea are 
un domeniu mai restrâns, datorit  necesit ii supradimension rii diferitelor por iuni 
a elementelor verticale de rezisten  sau prin ad ugarea unei inimi continui. 
Alc tuirea cu elemente structurale duble este avantajoas  pentru deschideri i 
travei cu dimensiuni mari. 

Grinzile secundare de plan eu pozate perpendicular pe direc ia grinzilor 
structurale sunt dublate în dreptul stâlpilor (fig.1-c, d, e). Elementele continue pe 
mai multe razeme vor conduce la o utilizare ra ional  a lemnului. 

Construc iile cu schelet portant din dulapi de lemn (fig.2-A, B) vor avea 
distan e mai reduse între axele montan ilor de la pere i i între grinzile principale 
ale plan eului. Nivelurile acestor cl diri sunt independente între ele având 
posibilit i de asamblare par ial  pe antier i montare rapid  a acestor 
subansamble. 

La structurile cu plan eele cu rigiditate sporit  grinda de contur este alc tuit  
din talpa inferioar  pe care reazem  grinzile de plan eu i talpa superioar  pe care 
reazem  montan i etajului superior (fig.2-B). 

Rigidizarea elementelor structurale verticale se realizeaz  prin contravântuirea 
col urilor i placarea pere ilor pe ambele p r i. 

Aceste construc ii cu schelet din dulapi de lemn pot avea stâlpii continui pe 
în l imea cl diri (fig.2-A). Grinzile de plan eu sunt pozate dup  direc ia cu 
riziditate maxim , pe grinzi de contur.  

În cadrul structurilor cu schelet din lemn se va adopta o modulare general  ce 
rezult  din necesit i func ionale, ca de exemplu la pere i se include deschiderile 
u ilor i ferestrelor. Dimensionarea elementelor structurale a scheletului din lemn 
depinde de înc rc rile verticale i orizontale ce ac ioneaz  asupra cl dirii, de 
esen a lemnului de modurile de asamblare, de exigen a de siguran  la foc i de 
elementele de construc ii neportante.  

 
3. Concluzii. 
 
Cl dirile cu structur  de rezisten  cu schelet din lemn prezint  o elasticitate a 

func ionalului putând fi simplu readaptate la alt partiu. Structura de rezisten  
poate fi alc tuit  din elemente prefabricate cu un num r redus de tipo-dimensiuni.  

Prezentarea alc tuirii constructive a diferitelor tipuri de structuri la cl dirile din 
lemn ofer  posibilitatea alegerii solu iei optime, pentru diverse dimensiuni a 
deschiderilor i traveelor. 
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Fig.1. Tipuri de structuri de rezisten  la cl diri din lemn 
Fig. 1. Types of strength structures for timber buildings 
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Fig.2. Structuri de rezisten  din dulapi de lemn 
Fig.2. Strength structures made of timber boards 
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 Abstract 
 
 Strength structures with timber frame. 
 

The buildings with strength structure made of timber frames have a large 
functional mobility. The strength structure can consists of prefabricated members 
with a low number of standard dimensions. The development of strength structure 
types for timber constructions allows obtaining the optimal solution. 
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