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Asigurarea continuit ii în noduri la structurile în cadre 
realizate din lemn  

 
Alexandru SECU, Ciprian-Ovidiu CL TINICI 

 
 1. Introducere 
 
 Structurile actuale realizate din lemn au nodurile articulate, rigiditatea 
ansamblului fiind asigurat  printr-un sistem de contravântuiri. 
 Modulul de elasticitate redus al lemnului i schema static  a barelor, dublu 
articulat , conduc la sec iuni transversale mari. 
 În prezenta lucrare propunem un nou concept de cadre din lemn care se 
permit  asigurarea continuit ii în noduri cu toate avantajele ce decurg din aceast  
alc tuire. 
 
 2. Concep ia stâlpilor 
 
 Stâlpii sunt concepu i cu sec iune compus  din patru ramuri (1) i rigidiz ri 
locale (2), fig.1. 
 

   
Fig. 1. Modalitatea de realizare a stâlpilor: 1-ramur  de stâlp; 2-rigidizare local . 

 Fig. 1. The making up of columns: 1-column flange; 2-local stiffening. 
  
 3. Concep ia grinzilor 
  
 Grinzile sun concepute sub form  chesonat , fig.2 
 

 
  

 Fig. 2. Modalitatea de realizare a grinzilor: 3-talp ; 4-placare de rigidizare. 
 Fig. 2. . The making up of beams: 3-flange; 4-batten.  
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 4. Concep ia îmbin rii între stâlp i funda ie 
 Stâlpii sunt încastra i în „pahare” metalice, care la rândul lor sunt încastrate 
în funda ia de beton armat, fig.3. 
 

 
 

Fig. 3. Încastrarea stâlpilor în „paharul” metalic: 2-rigidizare de baz ; 5-pahar 
metalic; 6-microbeton de împ nare; 7-funda ie de beton armat. 
Fig. 3 . The encasement of the column in the metallic pad: 2- base stiffening; 5- 
metallic pad; 6-fixing micro-concrete; 7-reinforced concrete foundation. 

 
 5. Concep ia îmbin rii între stâlpi i grinzi 
  
 Grinzile „trec” prin stâlpi asigurând efect de continuitate pentru ambele 
direc ii ale cadrului spa ial, fig.4. 
 

 
  

Fig. 4. Modalitatea de îmbinare între grinzi i stâlpi: 1-ramur  de stâlp; 2-
rigidizare local ; 3-talp ; 4-placare de rigidizare. 
Fig. 4. Beams-columns connections: 1-column flange; 2-local stiffening; 3-flange; 
4-batten. 
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6. Avantajele sistemului propus 

  
Dintre avantajele sistemului propus enumer m: 

- stâlpii sunt concepu i cu sec iune compus  asigurându-se 
caracteristici sec ionale mari dup  ambele direc ii cu folosirea minimului 
de material; 

- stâlpii „cuprind” grinzile facilitând rezemarea lor prin 
intermediul rigidiz rilor la orice nivel; dup  montare grinzile alc tuiesc 
rigidiz ri ale stâlpului; 

- sistemul este flexibil, permi ând utilizarea de sec iuni 
diverse realizate din elemente identice de sec iune „a x a”. 

- pentru îmbun t irea comport rii la foc stâlpii pot fi 
chesona i, fig. 5; 

- îmbin rile stâlpilor i grinzilor pot fi realizate cu u urin  în 
punctele de moment nul f r  ca toate barele s  fie întrerupte în aceea i 
sec iune; 

- modalitatea de realizare a stâlpilor permite montarea, practic 
la orice nivel, a unor elemente de contravântuire; 

- modalitatea de alc tuire a grinzilor permite realizarea rapid  
a structurilor de plan eu de diverse grosimi; 

- sistemul este static nedeterminat conducând la sec iuni mai 
neeconomice în raport cu sistemele clasice; 

- se realizeaz  flexibilitatea func ional  în raport cu sistemele 
alc tuite din pere i structurali; 

- sistemul se preteaz  la industrializare total  iar elementele 
componente, fiind liniare, sunt u or de transportat; 

- alc tuirea stâlpilor permite cu u urin  montarea pere ilor de 
compartimentare sau exteriori; 

- structura se preteaz  la pere i u ori, ansamblul fiind ideal 
pentru realizarea de construc ii de interven ii sau situate în zone greu 
accesibile; 

- structura fiind u oar  implic  realizarea unor funda ii 
economice; 

- sistemul permite interven ia rapid  în vederea repar rii 
elementelor componente; 

- execu ia este rapid  i nu presupune calificare deosebit ; 
- elementele sistemului pot fi realizate de dimensiuni mari 

prin utilizarea de semifabricate de dimensiuni obi nuite. 



Livia Miron, C. L z rescu, C. Miron Analiza comparativ  a r spunsului higrotermic… 

 

 66

 
 
Fig. 5. Realizarea stâlpilor în variant  chesonat : 1-ramur  de stâlp; 2-rigidizare 
local ; 8-placare de rigidizare. 
Fig. 5. Making up of box shaped columns: 1-column flange; 2-local stiffening; 8-
batten. 

 7. Concluzii 
  

 Sistemul propus asigur  în condi ii economice i f r  complica ii 
tehnologice, realizarea continuit ii în noduri. Alc tuirea este simpl  i eficient  
putând fi ob inute elemente de sec iuni mari prin utilizarea de semifabricate de 
m rime obi nuite 
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 Abstract 
 

The assurance of joint continuity for framed structures made of 
timber. 

 
 This paper offers a structural system that ensures the joint continuity for 
timber-made frames. The columns have a built-up section and the box-shaped 
beams penetrate the column, ensuring continuity after two directions of a regular 
spatial frame. The many advantages of this system are also highlighted. 
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