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Predimensionarea grinzilor cu moment de iner ie constant i 
sec iune transversal  în form  de dublu T realizate din lemn 
lamelat încleiat 

 
Alexandru SECU, Ciprian-Ovidiu CL TINICI 

 
 1. Introducere 
 
 Printre multiplele utiliz ri ale lemnului în construc ii elementele realizate din 
lemn lamelat încleiat ocup  un loc distinct. Aceste elemente utilizeaz  toate 
categoriile de calitate ale lemnului, pot fi de dimensiuni spectaculoase, permit 
ob inerea de forme diverse ale sec iunii transversale i longitudinale cu aspect 
estetic deosebit.  
 Proiectarea acestor elemente se constituie într-un domeniu distinct i 
laborios. Evitarea aspectului laborios al proiect rii presupune algoritmizarea 
etapelor i stabilirea unor metode eficiente de predimensionare. 
 Prezent m modul de predimensionare al grinzilor cu moment de iner ie 
constant i sec iune transversal  în form  de dublu T. 
 
 2. Prezentarea tipului de element studiat – nota ii 
 
 Grinzile realizate din lemn lamelat încleiat studiate în aceast  lucrare au 
forma prezentat  în figura 1. 
 

 
 
 Fig. 1. Forma grinzilor cu moment de iner ie i sec iune dublu T 
 Fig. 1. The geometry of beams with constant moment of inertia and I cross-
section. 
  
 Nota ii: 
 a – grosimea dulapilor utiliza i la alc tuirea lamelelor; 
 lc – lungimea de calcul a grinzii; 
 b=bt – l imea t lpilor; 
 bi – l imea inimii; 
 h – în l imea grinzii; 
 p – înc rcarea de calcul a grinzii; 
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 Ri – rezisten a la întindere din încovoiere a lemnului (determinat  în ipotez  
conform c reia sec iunea ar fi alc tuit  din lemn masiv); 
 k – coeficientul de reducere a rezisten ei la întindere din încovoiere în 
func ie de modalitatea realiz rii îmbin rii de continuitate a lamelelor în zona 
întins ; 
 x – tensiunile normale ce apar pe sec iunea elementului. 
  
 3.Etapele predimension rii 
  
 Etapele necesare predimension rii sunt: 

stabilirea l imii b (presupune corelarea cu lc, cu l imile recomandate de 
literatura de specialitate i cu posibilit ile tehnologice de alc tuire a grinzii); 

predimensionarea în l imii grinzii h; 
calculul înc rc rilor în etapa de predimensionare; 
prezentarea în l imii t lpii, ht ; 
predimensionarea l imii inimii. 

 
 4.Predimensionarea în l imii grinzii 
 

Din condi ia de rigiditate 

15
haph 1.ridid  

1p N* 
Din condi ia de stabilitate 

b6aph 2.stabil  

2p N* 
  
 ]h;h[h .stabil.rigid  
 Se recomand  pornirea cu dimensiunea maxim  rezultat .  
 
 5. Predimensionarea în l imii t lpii 
 
 Determinarea porne te de la urm toarele ipoteze: 

lamelele din lemn lucreaz  numai în domeniul elastic; 
se accept  predimensionarea pornind de la rela ia: 

          
indindere,x max kR i  

 în care: 
      

indindere,x max - este tensiunea normal  maxim  la întindere; 

se admite, în mod acoperitor, c  momentul maxMz  este preluat numai de 
t lpi; 
 Pornind de la aceste ipoteze predimensionarea presupune urm torii pa i: 



Analele Universit ii ,, tefan Cel Mare” Suceava Sec iunea Silvicultur  Serie nou  – nr. 2/2005 

 

 53

determinarea momentului încovoietor maxim 
determinarea rezisten ei Ri ; 
determinarea coeficientului k ; 
determinarea în l imii t lpii, fig.2. 

 
  
 Fig. 2. Echilibrul ce st  la baza determin rii, în mod acoperitor a în l imii ht 
 Fig. 2. The equilibrium on whide is based the conservative evaluation of the 
height ht 
 
 În aceast  etap  sunt necesari urm torii pa i: 

determinarea t,x med - tensiunea normal   pe talp , corespunz toare 

ordonatei  
2
h

2
hy t   

     t,x med
2

hhkR t
i  

scrierea ecua iei de echilibru 

     2
tt

ti
z hhh

h
bkRmaxM  

rezolvarea sistemului  

   maxMhhh
h
bkR z

2
tt

t
i  

   aph 3t  
   3p N* 
  
 6.Predimensionarea l imii inimii 
  
 Cunoscând th rezult  ti h2hh , l imea inimii rezult  din condi ia de 
stabilitate: 

 
b
hb i

i  

 ib  N* 
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 7. Concluzii 
  
 Predimensionarea grinzilor cu moment constant i sec iune transversal  în 
form  de dublu T realizate din lemn lamelat încleiat, poate fi rezolvat   cu 
algoritmii expu i în lucrare.  
 În acest mod efortul de proiectare devine minim, adordarea fiind sistemic  i 
eficient . 
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 Abstract 
 

Predesign of beams with constant moment of inertia and I cross-
section made of glued laminated timber 

 
 This paper presents the predesign algorithm of the beams with constant 
moment of inertia and I cross-section made of glued laminated timber. The 
predesign is based on the synthesis of the existing trade literature and also on the 
hypothesis proposed by the authors. The procedure has prooved its effiency in 
design practice.  
 Keywords: Beams made of the glued laminated timber, I croos-section 
predesign. 
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