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1. INTRODUCERE
1.1 Definirea betonului autocompactant
Betonul autocompactant (BAC) este un tip special de beton care este capabil să curgă şi să
se consolideze sub propia greutate, umplând complet cofrajele chiar şi în prezența unei armări
dese, menținându-şi în acelaşi timp omogenitatea, fără a fi nevoie de o compactare mecanică.
Betonul, prin cele trei forme de utilizare: simplu, armat şi precomprimat, se constituie ca
principalul material de construcție al zilelor noastre, fiind utilizat înca din secolul al XIX-lea.
Menținerea competivității betonului ca principal material de construcție a condus la crearea de
noi tipuri de betoane, cu proprietăți fizico-mecanice sau chimice deosebite, cum ar fi: betonul
autocompactant, betonul cu polimeri, betonul cu armare dispersă.
La sfârşitul anilor ‘80 odată cu progrele în industria aditivilor pentru beton s-a reuşit să se
crească fluiditatea betonului astfel încât acesta să poată fi considerat autocompactant dar şi
suficient de coeziv pentru a nu permite segregarea.
Conceptul de beton autocompactant a apărut şi s-a dezvoltat în Japonia din anul 1988 [1],
cu scopul de a se realiza structuri din beton durabile prin îmbunătățirea calității procesului de
punere în operă şi vibrare a betonului convenţional.
Betonul autocompactant prezintă o serie de avantaje, între care:
 punerea în operă uşoară şi rapidă, cu reducerea manoperei;
 creşterea productivităţii in execuţie;
 suprafețe de beton bine finisate, de calitate;
 absența compactării prin vibrare, deci a vibrațiilor;
 reducerea poluării fonice;
 durabilitate superioară față de betonul obişnuit;
 libertate în proiectarea secțiunii elementelor (posibilitatea realizării unor secțiuni
subțiri sau de formă neregulată);
 valorificarea materialelor locale (deşeuri industriale de tip cenuşă zburătoare, zgură
granulată de furnal, filer de calcar, etc.);
 preț competitiv prin reducerea costului de punere în operă a betonului, care tinde să
compenseze costurile mai ridicate ale materialelor.
Betonul autocompactant oferă şi avantaje de ordin economic şi social în raport cu betonul
conventional, fiind capabil să asigure produselor turnate o calitate superioară de finisare a
suprafețelor rezultate după decofrare.
Cerințele specifice pentru un beton autocompactant sunt:
 abilitatea de răspândire: abilitatea de a umple complet cofrajul în care este turnat,
doar sub efectul propriei greutăți;
 abilitatea de trecere: abilitatea de a curge printre armături în zone cu armare deasă,
fără a cauza segregarea şi blocarea agregatelor din beton;
 rezistența la segregare: abilitatea de a rămâne omogen atât în timpul transportului şi al
punerii in operă cât şi după ce a fost puns în operă.
Producătorii de beton au arătat că prin folosirea BAC s-a înregistrat o reducere a costurilor
şi a manoperei pentru retuşarea imperfecțiunilor suprafețelor de la 25-75% [2]. Eliminarea
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echipamentului de vibrare îmbunătățeşte mediul de lucru în şantiere şi fabricile de prefabricate
din beton, reducând riscul de expunere al muncitorilor la zgomote şi vibrații.
Primele realizări practice ale BAC în domeniul ingineriei civile au fost în Japonia şi se
regăsesc în lucrările următoare: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12].

1.2 Stadiul actual al cercetărilor cu privire la aderenţa dintre betonul
autocompactant şi armătură
Cele mai multe studii au raportat că aderenţa barelor de armătură în BAC este mai mare
decât în BNV (Tabel 1.1). Gibbs şi Zhu [13] au găsit variaţii ale eforturilor ultime de până la
32% mai mari pentru BAC, însă o majorare a eforturilor normalizate de doar 17%. Sonebi şi
Bartos [14] au prezentat o variaţie a efortului ultim de 16%...+40% şi a efortului normalizat de
+7%...+26%. În lucrarea prezentată de Zhu şi alţii [15] deferenţele dintre cele două eforturi au
fost între +31%...+44% pentru efortul ultim şi între +17%...+27% pentru efortul normalizat.
Valcuende şi Parra [16] au găsit eforturi ultime cuprinse între 1%...17% iar cele normalizate între
+9...+12%. Collepardi şi alţii [17] au obţinut valori mai mari ale efortului normalizat de aderenţă
cu până la 70%. Pe de altă parte au existat şi studii care au raportat eforturi ultime mai mari
pentru BNV, Schiessl şi Zilch [18], Almeida şi alţii [19] au prezentat eforturi ultime de aderenţă
cu până la 15% mai mari pentru BNV.

Nr.
crt.

Autor

1

Gibbs şi Zhu [13]

2

Sonebi şi Bartos [14]

3

Zhu şi alţii [15]

4

fc BAC fc BNV
[N/mm] [N/mm]

Diametru Raport τR,n
bară
BAC/BNV
[mm]
[%]

47

37

12

+17

45

38

12

+26

45

38

20

+7

47-80

37-62

12

+17...+27

47-80

37-62

20

+16...+18

Valcuende şi Parra [16]

30-61

28-57

16

+9...+12

5

Collepardi şi alţii [17]

82-83

66

-

+54...+70

6

Schiessl şi Zilch [18]

36-39

30-33

-

-0...-40

7

Almeida şi alţii [19]

57

61

10

+13

57

61

16

-3

8

Castel şi alţii [20]

30-44

34-49

12

+8...+9

9

Chan şi alţii [21]

-

-

32

+45

10

Almeida şi alţii [22]

30-53

32-50

10

+3...+28

30-53

32-50

16

-15...+24

11

König şi alţii [23]

55

45

10

-12
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12

13
14

Nebraska, depart. de
Drumuri [24]

Boel şi alţii [25]
Wang şi Zheng [26]

55

66

13

+69

55

66

19

+27

55

66

25

+22

61

56

8

+25

61

56

12

+14

61

56

16

+2

48-68

67

16

+6...+9

Tabel 1.1 Rezultatele studiilor din literatura de specialitate privind efortul ultim de aderenţă
În continuare vor fi prezentate detaliat programele experimentale întreprinse de către mai
mulţi autori.
Zhu şi alţii [15], în urma programului experimental (Tabel 1.2) au obţinut:
 atât pentru diametrul barei de 12 mm cât şi 20 mm, eforturi ultime de aderenţă mai
mari cu 24% pentru BAC35 faţă de BNV35 şi 30% pentru BAC60 faţă de BNV60.
Autorul
Zhu şi alţii
[15]

Tip
fc
Dimensiuni element
db
Tip bară
beton
[MPa]
[mm]
[mm]
BNV35
37
încercarea prin
BNV60 61,50
profil
12 şi
smulgere,
periodic
20
BAC35
47
100x100x150
BAC60 79,50
Tabel 1.2 Prezentare program experimental Zhu şi alţii

ld
[mm]
120

Castel şi alţii [20], în urma programului experimental (Tabel 1.3) au obţinut:
 pentru bare netede, eforturi ultime de aderenţă mai mari cu 15% pentru BAC40 faţă de
BNV40 pentru barele perpendiculare pe direcţia de turnare;
 pentru bare cu profil periodic, eforturi ultime de aderenţă mai mari cu 13% pentru
BAC25 faţă de BNV25 şi 16% pentru BAC40 faţă de BNV40 pentru barele
perpendiculare pe direcţia de turnare;
 pentru bare cu profil periodic, paralele cu direcţia de turnare, eforturile ultime pentru
BAC40 şi BNV40 au fost egale.
Tip
fc
Dimensiuni element
Tip
db
beton
[MPa]
[mm]
bară
[mm]
BNV25 34,40
încercarea prin
profil
Castel şi alţii BNV40 48,80
smulgere,
periodic
12
[20]
BAC25
30
100x100x500
şi neted
BAC40 43,70
Tabel 1.3 Prezentare program experimental Castel şi alţii
Autorul

ld
[mm]
60
(5db)

Almeida şi alţii [22], în urma programului experimental (Tabel 1.4) au obţinut:
 în cazul încercarii prin smulgere, eforturi ultime de aderenţă mai mari cu 19% pentru
BAC1 faţă de BNV1 şi 12% pentru BAC2 faţă de BNV2;
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 în cazul încercarii pe grinzi, eforturi ultime de aderenţă mai mari cu 14% pentru BAC1
faţă de BNV1, în schimb au înregistrat eforturi ultime egale pentru BAC2 şi BNV2.
Tip
fc
Dimensiuni element
db
Tip bară
beton [MPa]
[mm]
[mm]
BNV1 35,80
încercarea prin
BNV2 62,25
profil
10 şi
smulgere, cilindrii
periodic
16
BAC1
38
10dbx10db
Almeida şi BAC2 70,76
alţii [22]
BNV1 35,80
BNV2 62,25
încercarea prin
profil
10 şi
încovoiere, grinzi
periodic
16
BAC1
38
BAC2 70,76
Tabel 1.4 Prezentare program experimental Almeida şi alţii
Autorul

ld
[mm]
5db şi
8db

10db

Hossain şi Lachemi [27], în urma programului experimental (Tabel 1.5) au obţinut:
 pentru barele paralele cu direcţia de turnare, în cazul BAC cu cenuşă zburătoare şi
BAC cu modificator de vâscozitate eforturi normalizate de aderenţă mai mari decât
BNV, în schimb pentru BAC cu silice ultrafină înregistrând eforturi normalizate mai
mici decât BNV;
 pentru barele perpendiculare pe direcţia de turnare, eforturi normalizate de aderenţă
mai mari pentru BAC faţă de BNV.
Autorul

Hossain şi
Lachemi
[27]

Tip
fc
Dimensiuni element
db
Tip bară
beton
[MPa]
[mm]
[mm]
BNV
53
BAC cu
cenuşă
62
zburătoare
încercarea prin
profil
smulgere,
25
BAC cu silice
periodic
39
900x200x100
ultrafină
BAC cu
modificator de
47
vâscozitate
Tabel 1.5 Prezentare program experimental Hossain şi Lachemi

ld
[mm]

100
(5db)

Valcuende şi Parra [16], în urma programului experimental (Tabel 1.6) au obţinut:
 pentru încercarea prin smulgere pe cuburi (200x200x200) mm, eforturi normalizate de
aderenţă mai mari cu 7% pentru BAC32-0,65 faţa de BNV32-0,65, 17% pentru
BAC32-0,55 faţa de BNV32-0,55, 8% pentru BAC42-0,45 faţă de BNV42-0,55 şi 1%
pentru BAC42-0,45 faţă de BNV42-0,45;
 pentru încercarea prin smulgere pe stâlpi (150x150x1500) mm, pentru toate cele patru
reţete studiate, eforturi medii şi ultime de aderenţă mai mari pentru BAC faţă de BNV.
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Autorul

Valcuende
şi Parra
[16]

Tip
fc
Dimensiuni element
db
Tip bară
beton
[MPa]
[mm]
[mm]
BNV32-0,65
27,75
BNV32-0,55
33,76
BNV42-0,55
42,40
încercarea prin
profil
BNV42-0,45
56,50
smulgere, cuburi
16
periodic
200x200x200
BAC32-0,65
30,21
BAC32-0,55
35,77
BAC42-0,45
61,15
BNV32-0,65
27,75
BNV32-0,55
33,76
BNV42-0,55
42,40
încercarea prin
BNV42-0,45
56,50
profil
smulgere, stâlpi
12
periodic
BAC32-0,65
30,21
150x150x1500
BAC32-0,55
35,77
BAC42-0,55
50,18
BAC42-0,45
61,15
Tabel 1.6 Prezentare program experimental Valcuende şi Parra

ld
[mm]

80
(5db)

60
(5db)

Hassan şi alţii [28], în urma programului experimental (Tabel 1.7) au obţinut:
 eforturi normalizate de aderenţă puţin mai mari pentru BAC faţă de BNV la 3, 7, 14 şi
28 de zile;
 raportul eforturilor normalizate de aderenţă dintre BAC şi BNV este mai mare pentru
barele dispuse la partea superioară a elementelor faţă de barele situate la partea
inferioară;
 rigiditatea aderenţei, exprimată prin panta curbei efort de aderenţă-lunecare, este mai
mare pentru BAC faţă de BNV;
 atât pentru elementele BAC cât şi BNV încercate prin smulgere, eforturi de aderenţă
puţin mai mari pentru barele dispuse la partea inferioară faţă de cele situate la partea
superioară.
Autorul
Hassan
şi alţii
[28]

Tip
beton
BNV

fc
[MPa]
47

Dimensiuni element
db
Tip bară
[mm]
[mm]
încercarea prin
profil
smulgere,
20
periodic
BAC
45
4000x1200x300
Tabel 1.7 Prezentare program experimental Hassan şi alţii

ld
[mm]
150
(7,5db)

Desnerck şi alţii [29], în urma programului experimental (Tabel 1.8) au obţinut:
 eforturi de aderenţă mai mari pentru BAC1 faţă de BAC2 şi BNV1, după cum era de
aşteptat din cauza rezistenţei mai mari la compresiune a BAC1;
 pentru bare cu diametru de 40 mm curbele efort de aderenţă-lunecare pentru BAC2 şi
BNV1 sunt aproape identice pentru valori mici ale lunecării, pe când eforturile de
aderenţă corespunzătoare aceloraşi valori ale lunecării pentru BAC1 sunt mai mari;
 diferenţa eforturile normalizate de aderenţă dintre BAC şi BNV este cea mai mare
pentru diametrul barei de 12 mm, această diferenţă devenind din ce în ce mai mică pe
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măsura creşterii diametrului barei, rezultatele înregistrate pentru BAC fiind mai mari
pentru toate diametrele;
 lunecarea corespunzătoare efortului ultim de aderenţă a crescut odată cu creşterea
diametrului barei.
Tip
fc
Dimensiuni element
db
Tip bară
beton [MPa]
[mm]
[mm]
BNV1 51,80
încercarea prin
profil
BAC1 63,70
încovoiere,
12
periodic
grinzi tip I
BAC2 57,50
BNV1 51,80
încercarea prin
Desnerck şi
profil
20 şi
BAC1 63,70
încovoiere,
alţii [29]
periodic
25
grinzi tip II
BAC2 57,50
BNV1 51,80
încercarea prin
profil
32 şi
BAC1 63,70
încovoiere,
periodic
40
grinzi tip III
BAC2 57,50
Tabel 1.8 Prezentare program experimental Desnerck şi alţii
Autorul

ld
[mm]
60
(5db)
5db

5db

1.3 Obiectivul tezei de doctorat
Prezenta lucrare își propune să aducă contribuții legate de fenomenul de aderenţă dintre
betonul autocompactant şi armătură. Lucrarea este împărțită în trei părți principale: partea
generală, partea specifică şi partea experimentală.
Principalul obiectiv al programului experimental a fost studierea fenomenului de aderenţă
dintre betonul autocompactant şi barele de armătură, mai precis a efectului confinării betonului
cu armătură transversală, pentru validarea sau îmbunătăţirea modelelor teoretice existente. În
cadrul programului experimental au fost testate un număr de 92 elemente, 34 dintre ele în formă
de cub iar 58 în formă de prismă.
Parametrii studiaţi au fost:
 tipul de beton: beton autocompactant (BAC) şi beton normal vibrat (BNV);
 influența confinării betonului: elemente cu armătură transversală şi elemente fără
armătură transversală;
 diametrul barei încercate la smulgere: Φ10 şi Φ12;
 lungimea de ancorare a barei: 3 diametre (3d) şi 5 diametre (5d).
În urma acestui studiu s-a propus un nou model matematic ce poate fi folosit pentru
determinarea aderenţei dintre betonul autocompactant şi armătură în funcţie de următorii factori:
 rezistenţa la compresiune a betonului;
 caracteristicile geometrice ale barei de armătură (înălţimea nervurilor şi distanţa dintre
nervuri);
 lungimea de ancorare a barei de armătură;
 confinarea betonului.
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1.4 Organizarea tezei
Capitolul 1 prezintă pe scurt o introducere referitoare la betonul autocompactant fiind
prezentată o definiţie a acestuia precum şi pricipalele avantaje pe care le aduce folosirea acestui
tip de beton industriei construcţiilor. Pe lângă aceste aspecte capitolul mai cuprinde şi stadiul
actual al cercetărilor cu privire la aderenţa dintre betonul autocompactant şi armătură. De
asemenea este prezentat obiectivul tezei, precum și organizarea ei.
Capitolul 2 cuprinde o dezvoltare teoretică a proprietăţilor betonului autocompactant fiind
prezentate cercetări realizate la nivel mondial referitoare la compoziţia, metodele de testare ale
caracteristicilor în stare proaspătă şi proprietăţile mecanice ale acestuia. Capitolul se încheie cu o
prezentare a principalelor standarde şi ghiduri ce stau la baza realizării şi utilizării betonului
autocompactant.
Capitolul 3 prezintă în detaliu fenomenul de aderenţă dintre beton şi armătură şi factorii
care influenţează acest fenomen: calitatea betonului, confinarea betonului, caracteristicile
geometrice ale barei de armătură, lungimea de ancorare a barei, efectele mediului şi modul de
aplicare al încărcării. La sfârşitul capitolulului se prezintă noţiuni teoretice legate de confinarea
betonului prin utilizarea armăturilor de confinare în elementele din beton armat.
Capitolul 4 cuprinde o centralizare a modelelor analitice pentru determinarea eforturilor
de aderenţă atât în betonul normal vibrat cât şi în cel autocompactant. De asemenea sunt
prezentate prescripţiile referitoare la determinarea aderenţei din principalele standarde de
proiectare.
Capitolul 5 prezintă programul experimental: descrierea programului experimental,
caracteristicile materialelor şi modul de încercare. Capitolul se încheie cu interpretarea
rezultatelor experimentale și comparația cu modelele existente pentru determinarea aderenţei. În
partea de final a capitolului este prezentat un model analitic propus pentru determinarea
aderenţei în betonul autocompactant, model ce urmăreşte rezultatele obţinute în cadrul
programului experimental.
Capitolul 6 încheie lucrarea prin centralizarea concluziilor formulate în urma studiului
realizat. Sunt prezentate contribuțiile personale ale autorului asupra aspectelor legate de
fenomenul de aderenţă în betonul autocompactant. Capitolul se încheie cu propuneri de
valorificare a cercetărilor.
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2. BETONUL AUTOCOMPACTANT
2.1 Compoziția betonului autocompactant
Betonul autocompactant poate fi realizat cu materiale utilizate pentru betonul convenţional
în conformitate cu standardul SR EN 206-1 [30]. Calitatea materialelor constituente necesită un
nivel mai ridicat de control.
Materialele constituente ale betonului autocompactant sunt: ciment, adaosuri, agregate,
apă, aditivi şi eventual fibre.

2.1.1 Ciment
Betonul autocompactant necesită un conţinut mare de parte fină şi un raport mic
apă/pulbere. Primele studii despre BAC au avut la bază folosirea unui ciment de tip Portland cu
căldură de hidratare redusă şi cu un conţinut ridicat de belit [31]. Toate tipurile de ciment în
conformitate cu standardul SR EN 197-1 [32] pot fi folosite pentru realizarea BAC.

2.1.2 Adaosuri
Datorită proprietăţilor în stare proaspătă ale BAC, adaosurile inerte şi puzzolanice sau
hidraulice sunt utilizate în mod obişnuit pentru a îmbunătăţi şi a menţine coeziunea şi rezistenţa
la segregare. De asemenea prin folosirea adaosurilor se reglează conţinutul de ciment pentru a
reduce căldura de hidratare şi contracţia termică.
Adaosurile, în funcție de activitatea lor liantă în prezența apei, pot fi de două tipuri (Tabel
2.1).
Tip I
Tip II

filere minerale (de calcar, dolomitice)
pigmenți
cenuşa zburătoare SR EN 450 [33]
puzzolanice
silicea ultrafină SR EN 13263 [34], [35]
hidraulice
zgură granulată de furnal măcinată SR EN 15167 [36]
Tabel 2.1 Clasificarea adaosurilor minerale conform EFNARC 2005 [37]
inerte sau semi-inerte

Filerele minerale
Filerele pe bază de carbonat de calciu sunt cel mai des folosite deoarece pot da proprietăţi
reologice excelente betonului proaspăt şi un grad de finisare ridicat a suprafeţelor de beton după
decofrare. Cea mai avantajoasă fracţiune granulometrică este cea sub 0,125 mm, cu
recomandarea ca procentul de treceri pe sita de 0,063 mm să fie mai mare de 70%.

Cenuşa zburătoare
S-a dovedit că cenuşa zburătoare este un adaos eficient pentru BAC, asigurând o creştere a
coeziunii dintre materiale şi o sensibilitate redusă la variaţia conţinutului de apă. Totuşi un dozaj
ridicat de cenuşă zburătoare poate produce o fracţiune de pastă care este atât de coezivă încât să
opună rezistenţă la curgerea betonului.
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Silicea ultrafină
Nivelul ridicat de fineţe şi forma sferică a granulelor de silice ultrafină determină o bună
coeziune şi creşterea rezistenţei la segregare. Silicea ultrafină deasemenea este foarte eficientă în
reducerea sau eliminarea apei în exces din beton, astfel eliminând tendinţa de segregare dar
putând ridica probleme legate de întărirea rapidă a suprafeţei betonului, rezultând rosturi de
construcţie sau defecte de suprafaţă dacă există turnări de beton întrerupte.

Zgura granulată de furnal măcinată
Este un material prezent în componenţa cimenturilor compozite CEM II sau CEM III.
Proporţiile prea ridicate de zgură pot afecta stabilitatea BAC crescând deasemenea riscul
apariţiei segregării. Este eficient în reducerea căldurii de hidratare în structurile masive.

2.1.3 Agregate
Agregatele trebuie să fie în conformitate cu standardul EN 12620 [38] şi să corespundă
cerinţelor de durabilitate din standardul SR EN 206-1 [30]. Pentru a menţine producţia de BAC
la o calitate constantă se impune monitorizarea îndeaproape şi continuă a umidităţii, absorbţiei
de apă, granulometriei şi variaţiei conţinutului în parte fină a agregatelor.
Dimensiunea maximă a agregatului grosier trebuie limitată între 12 şi 20 mm. Distribuţia
particulelor de agregat în masa de agregat şi forma acestora influenţează direct curgerea şi
abilitatea de trecere a BAC, astfel încât se recomandă folosirea granulelor de agregat cu o formă
cât mai sferică.
Particulele de agregat cu dimensiunea mai mică de 0,125 mm contribuie la conţinutul în
parte fină a BAC. Volumul ridicat de pastă din compoziţia BAC ajută la reducerea frecării
interne dintre particulele de nisip.

2.1.4 Apă
Apa folosită la realizarea amestecurilor de BAC trebuie să fie în conformitate cu
standardul EN 1008 [39].

2.1.5 Aditivi
Superplastifianţii sau aditivii mari reducători de apă în conformitate cu standardul SR EN
934-2 [40] determină lucrabilitatea specifică a BAC şi sunt o componentă esenţială a acestuia.
Aditivii modificatori de vâscozitate (VMA) se pot folosi pentru a reduce riscul de segregare şi în
cazul variaţiei caracteristicilor materialelor, în special a gradului de umiditate. Se mai pot folosi
aditivi antrenori de aer, acceleratori sau întârzietori de priză. Superplastifianţii dau amestecului
de BAC reducerea necesară de apă şi fluiditate. Aditivii modificatori de vâscozitate îmbunătăţesc
coeziunea BAC fără a altera semnificativ fluiditatea acestuia, fiind folosiţi pentru stabilitatea
amestecului.
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2.1.6 Fibre
În producţia de BAC au fost folosite atât fibre metalice cât şi fibre polimerice, dar ele pot
reduce abilitatea de răspândire şi abilitatea de trecere a BAC. Fibrele polimerice pot fi utilizate
pentru a îmbunătăţi stabilitatea BAC deoarece ajută la prevenirea fisurării datorită contracţiei
plastice a betonului. Fibrele de oţel sau cele polimerice lungi s-au folosit pentru modificarea
ductilităţii betonului întărit. Dacă acestea sunt folosite în locul armăturii obişnuite nu mai există
riscul de blocare dar în cazul în care se foloseşte beton autocompactant cu fibre în structuri cu
armătură obişnuită riscul de blocare creşte semnificativ.

2.2 Metode de testare ale caracteristicilor betonului autocompactant în
stare proaspătă
2.2.1 Încercarea de răspândire din tasare – conul Abrams
Acest test este folosit pentru a determina curgerea liberă a BAC neobstrucţionată de barele
de armătură. A fost dezvoltat pentru prima oară în Japonia [41] pentru a fi folosit în cazul
betoanelor turnate sub apă. Această metoda de testare este bazată pe metoda tasării betonului
convenţional descrisă în standardul SR EN 12350-2 [42]. Diametrul masei de beton răspândit
este o măsură a capacităţii de umplere a BAC.
Pentru efectuarea încercării este nevoie de un volum de beton de cel puţin 6 l. Dimensiunea
maximă a agregatelor este 40 mm.
Aparatura:
 tipar standard (conul Abrams), având înălțimea de 300 mm, diametrul bazei mari de
200 mm şi diametrul bazei mici de 100 mm (Figura 2.1);
 placă de bază din metal, cu dimensiuni minime de (900x900) mm, pe care este marcat
cercul cu diametrul egal cu 200 mm, cercul concentric cu diametrul de 500 mm şi
centrul acestor cercuri;
 ruletă având lungimea de 1 m, gradată în milimetri;
 mistrie;
 cancioc;
 cronometru cu precizia de 0,1 s.
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Figura 2.1 Aparatura necesară pentru determinarea raspândirii din tasare
Descrierea încercării:
 se aşează placa de bază pe o suprafață rigidă;
 se aşează centrul tiparului standard pe placa de bază şi se menține ferm în poziție;
 se umple tiparul cu beton, fără a-l îndesa, folosind canciocul;
 se ridică vertical tiparul, pentru a permite curgerea betonului pe placa de bază;
 simultan cu ridicarea tiparului se porneşte cronometrul şi se înregistrează timpul scurs
până când betonul atinge cercul cu diametrul de 500 mm în orice punct, acesta
reprezentând timpul T500;
 se măsoară diametrul maxim a turtei de beton dm la cel mai apropiat multiplu de 10
mm;
 se măsoară diametrul betonului proaspăt perpendicular pe dm şi se înregistrează
valoarea la cel mai apropiat multiplu de 10 mm dr;
 se calculează media valorilor măsurate şi se aproximează la cel mai apropiat multiplu
de 10 mm, această valoare reprezintă răspândirea din tasare SF;
 se înregistrează existența la circumferința turtei de beton a oricăror fracțiuni de mortar
sau de pastă, fără agregat grosier sau deopotrivă separarea fracțiunii grosiere a
agregatelor în zona centrală a turtei, în cazul afirmativ, acesta indicând o slabă
rezistență la segregare a betonului.
Prescripțiile europene [37] clasifică BAC în 3 clase: SF1, SF2 și SF3 (Tabel 2.2) în funcţie
de capacitatea de răspândire din tasare şi în 2 clase: VS1 şi VS2 (Tabel 2.3) în funcţie de timpul
T500.

Clasa de răspândire
din tasare

Răspândirea
[mm]

SF1

550-650

SF2

660-750

SF3

760-850

Aplicații
elemente prefabricate nearmate sau slab armate
punerea în operă se realizează cu sisteme de injectare
secțiuni suficient de mici pentru a preveni curgerea
orizontală (pile, fundații de adâncime)
majoritatea aplicațiilor (stâlpi, grinzi)
diametrul granulei maxime <16 mm
elemente verticale în structuri cu forme complexe sau
pentru umplerea cofrajelor de jos în sus
- 14 -

diametrul granulei maxime <12 mm
aplicații speciale
Tabel 2.2 Clasificarea BAC în funcție de capacitatea de răspândire din tasare
>850

Clasa de vâscozitate

T500 [s]

VS1

T≤2

VS2

2<T<3

Tabel 2.3 Clasificarea BAC în funcție de timpul T500

2.2.2 Determinarea vâscozității – pâlnia V
Acest test a fost dezvoltat în Japonia de către Ozawa [43]. Se foloseşte pentru a determina
vâscozitatea şi abilitatea de umplere a BAC cu dimensiunea maximă a agregatului de 20 mm.
Pentru efectuarea încercării este nevoie de un volum de beton de cel puţin 12 l.
Aparatura:
 pâlnie în formă de V (Figura 2.2);
 găleată cu un volum de cel putin 12 l pentru a colecta betonul scurs din pâlnie;
 mistrie;
 cancioc;
 cronometru cu precizia de 0,1 s.

Figura 2.2 Caracteristicile pâlniei V
Descrierea încercării:
 pâlnia se aşează pe un suport rigid poziționat pe o suprafață plană;
 se umezeşte suprafața interioară a pâlniei;
 clapeta situată la partea inferioară a pâlniei, se lasă deschisă pentru a permite scurgerea
surplusului de apă;
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se închide clapeta şi se aşează o galeată dedesubt;
se umple pâlnia complet cu beton, fără compactare sau batere;
se netezeşte betonul de la partea superioară cu mistria;
după un timp de (10±2) s de la umplere, se deschide clapeta pentru a permite betonului
să curgă sub propria greutate;
 la deschiderea clapetei se porneşte cronometrul şi se cronometrează timplus scurs, de
golire a pâlniei, până când se zăreşte găleata dedesubt, privind vertical prin pâlnie,
acesta reprezintă timpul de curgere cu pâlnia V, tv;
 în funcție de valoarea acestuia se face clasificarea betonului în clase de vâscozitate
notate VF.
Clasele de vâscozitate sunt prezentate în (Tabel 2.4)
Clasa de vâscozitate

VF1

VF2

Timp pâlnia V
[s]

Caracteristici

prezintă o bună capacitate de umplere, chiar şi în
cazul elementelor puternic armate
capacitate de autonivelare şi prezintă cel mai
T<9
înalt grad de finisare a suprefeței
dezavantajul este rezistența mai redusă la
segregare şi apariția apei de mustire
creşterea timpului de curgere reclamă limitarea
presiunii hidrostatice asupra cofrajului sau
9≤T≤25
creşterea rezistenței la segregare
gradul de finisare este mai redus
Tabel 2.4 Clasificarea BAC în funcție de viteza de curgere

2.2.3 Determinarea abilității de trecere – cutia L
Acest test, bazat pe prescripţiile de proiectare japoneze pentru betonul turnat sub apă, a fost
descris de către Petersson [44]. Se foloseşte pentru evaluarea abilităţii de trecere a BAC, de a
curge prin spaţii înguste incluzând spaţiile dintre barele de armătură fără segregare sau blocare.
Există două variante: testul cu 2 bare de armătură, distanţa între bare fiind de 59 mm şi testul cu
3 bare de armătură, distanţa între bare fiind de 41 mm. Pentru efectuarea încercării este nevoie de
un volum de beton de cel puţin 14 l.
Aparatura:
 cutie L realizată din material rigid, oţel rezistent la coroziune sau placaj de lemn de 12
mm grosime cu o suprafaţă durabilă (Figura 2.3);
 ruletă având lungimea de cel puţin 500 mm, gradată în milimetri;
 mistrie;
 cancioc.
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Figura 2.3 Caracteristicile cutiei L
Descrierea încercării:
 se aşează dispozitivul pe o suprafață rigidă;
 se asigură că clapeta de alunecare poate fi deschisă cu uşurință;
 se închide clapeta de alunecare;
 se umple porțiunea verticală a dispozitivului cu beton;
 se lasă betonul în dispozitiv timp de 1 minut;
 se ridică clapeta de alunecare şi se lasă betonul să curgă prin porțiunea orizontală;
 se măsoară mărimile H1 şi H2 imediat după ce se constată oprirea curgerii;
 se calculează H2/H1 care reprezintă abilitatea de trecere a betonului, notată cu PA.
Valorile abilităţii de trecere sunt prezentate în (Tabel 2.5).
Clasa de abilitate de
trecere

Abilitatea de
trecere

Aplicații

elemente de structură la care distanța minimă
≥0,80 cu 2 bare dintre barele de armătură este cuprinsă între 80
PA1 (PL1)
şi 100 mm
de armătură
elemente de structuri la clădiri de locuit
elemente de structură la care distanța minimă
≥0,80 cu 3 bare dintre barele de armătură este cuprinsă între 60
PA2 (PL2)
şi 80 mm
de armătură
structuri la clădiri social culturale, industriale
Tabel 2.5 Clasificarea BAC în funcție de abilitatea de trecere

2.2.4 Determinarea abilităţii de trecere – inelul J şi conul Abrams
Acest test a fost dezvoltat la Universitatea din Paisley, Scoţia. Se foloseşte pentru a
determina abilitatea de trecere a BAC. Pentru efectuarea încercării este nevoie de un volum de
beton de cel puţin 6 l.
Aparatura:
 tipar standard (conul Abrams), având înălțimea de 300 mm, diametrul bazei mari de
200 mm şi diametrul bazei mici de 100 mm;
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 placă de bază din metal, cu dimensiuni minime de (900x900) mm, pe care este marcat
cercul cu diametrul egal cu 200 mm, cercul concentric cu diametrul de 500 mm şi
centrul acestor cercuri;
 inel J din oțel (Figura 2.4), cu diametrul de 300 mm, prevăzut cu găuri în care pot fi
înşurubate bare filetate: 12 bare plasate la distanţa de 59 mm între ele sau 18 bare
plasate la distanţa de 41 mm între ele;
 ruletă gradată în milimetri;
 mistrie;
 cancioc.

Figura 2.4 Caracteristicile inelului J
Descrierea încercării:
 se aşează placa de bază pe o suprafață rigidă;
 se aşează centric inelul J pe placa de bază, iar tiparul standard de tasare se introduce în
centrul lui şi se menține ferm în poziție;
 se umple tiparul cu BAC fără a-l îndesa, folosind canciocul;
 se ridică verical tiparul pentru a permite curgerea betonului;
 se măsoară diametrul betonului în două direcții perpendiculare;
 se calculează media valorilor măsurate, aceasta reprezentând răspândirea din tasare cu
inelul J;
 se măsoară înălțimea dintre suprafața betonului şi partea superioară a inelului J în
poziția centrală Δh0 respectiv în cele patru puncte din exteriorul inelului, două Δhx1,
Δhx2 pe direcția x, iar celelalte două Δhy1, Δhy2 pe direcția y, perpendiculară pe x;
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 se înregistrează existența la margini a oricăror fracțiuni de mortar sau de pastă de
ciment, fără agregat grosier, aceasta servind pentru identificarea vizuală a tendinței de
segregare a betonului;
 se calculează mărimea BJ – treapta de blocare a inelului J utilizând relaţia (2.1):
(2.1)

2.2.5 Determinarea rezistenței la segregare – sita
Acest test a fost dezvoltat în Franţa la sfârşitul anilor 1990 de către Cussigh [45]. Se
foloseşte pentru a evalua rezistenţa la segregare a BAC. Pentru efectuarea încercării este nevoie
de un volum de beton de cel puţin 10 l.
Aparatura:
 sită cu diametrul de 300 mm, înălțimea de 40 mm şi cu ochiuri pătrate de 5 mm
respectiv fundul aferent sitei (Figura 2.5);
 balanță cu capacitatea de minim 10 kg şi cu precizia de minim 20 g;
 găleată de 10 litri cu capac;
 cronometru cu precizia de 0,1 s.

Figura 2.5 Caracteristicile sitei
Descrierea încercării:
 betonul supus încercării se toarnă în găleată şi se lasă timp de 15 minute acoperit cu un
capac;
 se aşează pe balanță fundul sitei şi se determină masa ei Wp apoi se aşează sita goală,
iar masa totală se înregistrează din nou;
 se verifică dacă pe suprafața betonului lăsat în repaus există picături de apă şi se
înregistrează rezultatul, acestea indicând posibile tendințe de segregare;
 se toarnă aproximativ (4,8±0,2) kg beton din găleată peste centrul sitei, de la o înălțime
de (500±50) mm;
 se înregistrează masa betonului turnat pe sită Wc scăzând masa sitei şi a fundului
aferent din greutatea totală;
 se lasă betonul pe sită, pe o perioadă de (120±5) s;
 se ridică sita printr-o mişcare verticală si fără agitare;
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 se înregistrează masa betonului care a trecut prin sită plus fundul sitei Wps;
 se calculează partea segregată SR, conform relaţiei (2.2):
(

)

[ ]

(2.2)

Clasele de rezistenţă la segregare sunt prezentate în (Tabel 2.6).
Clasa de rezistență la
segregare

Rezistența la
segregare
[%]

Aplicații

plăci subțiri, elemente de structură cu dezvoltare
pe verticală
înălțimea de turnare a betonului autocompactant
SR1
≤20
este sub 5 m
distanța maximă între barele de armătură este
peste 80 mm
elemente de structură cu dezvoltare pe verticală
înălțimea de tutnare a betonului autocompactant
SR2
≤15
este peste 5 m
distanța maximă între barele de armătură este
peste 80 mm
Tabel 2.6 Clasificarea BAC în funcție de rezistența la segregare

2.2.6 Determinarea capacităţii de umplere – cutia U
Acest test a fost dezvoltat de către ―Technology Research Centre‖ al Corporaţiei Taisei din
Japonia. Se foloseşte pentru a determina capacitatea de umplere a BAC. Pentru efectuarea
încercării este nevoie de un volum de beton de cel puţin 20 l.
Aparatura:
 cutia U, vas divizat în două compartimente verticale: R1 şi R2, în compartimentul R2
sunt prevăzute 3 bare de armătură Φ13 la distanţă interax de 50 mm (Figura 2.6);
 mistrie;
 cancioc;
 cronometru.
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Figura 2.6 Caracteristicile cutiei U
Descrierea încercării:
 se aşează dispozitivul pe o suprafață rigidă;
 se asigură că clapeta poate fi deschisă cu uşurință;
 se umple recipientul R1 al dispozitivului cu beton de încercat;
 se lasă betonul în dispozitiv timp de 1 minut;
 se ridică clapeta şi se lasă betonul să curgă în compartimentul R2;
 după curgerea betonului, se măsoară în două puncte înălțimea stratului de beton din
compartimentul R1 şi se calculează media valorilor măsurate, notată H1;
 se măsoară în două puncte înălțimea stratului de beton din compartimentul R2 şi se
calculează media valorilor măsurate, notată H2;
 se calculează H1-H2 valoarea reprezentând înălțimea de umplere.

2.3 Proiectarea compoziţiei betonului autocompactant
Conform EFNARC 2005 [37] pentru a obţine proprietăţile specifice BAC în stare
proaspătă şi întărită trebuie îndeplinite următoarele criterii:
 fluiditatea şi vâscozitatea pastei din BAC se ajustează prin dozarea cimentului si
adaosurilor, prin limitarea raportului apă/pulbere, dozarea unui superplastifiant
reducător de apă şi opţional folosirea unui aditiv modificator de vâscozitate;
 pentru a controla fisurarea din contracţie termică, conţinutul de pulbere poate conţine o
proporţie semnificativă de adaosuri de tip I sau II pentru a pastră conţinutul de ciment
la un nivel acceptabil;
 creşterea fluidităţii şi reducerea frecărilor dintre agregate se obţine printr-un volum de
pastă mai mare decât volumul de goluri al agregatelor;
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 creşterea abilităţii de trecere a BAC rezultă prin reducerea raportului agregate
grosiere/nisip.
Respectând aceste criterii rezultă un beton care în comparaţie cu BNV conţine:
 conţinut mai mic de agregate grosiere;
 conţinut mai mare de pastă;
 raport mic apă/pulbere;
 conţinut mai mare de superplastifiant;
 uneori modificator de vâscozitate.

2.3.1 Metoda generală
Această metodă a fost elaborată în Japonia de către Okamura şi Ouchi [46]. Metoda
presupune parcurgerea următoarelor etape:
 se stabileşte conţinutul de aer la 2%;
 volumul de agregat grosier este limitat la 50% din volumul uscat al betonului,
utilizându-se agregate mai mici şi rotunjite într-o proporţie mai mare;
 volumul de nisip este stabilit la 40% din volumul de mortar, Okamura şi Ozawa [31]
recomandând volume egale de nisip şi agregat grosier;
 raportul apă/pulbere se adoptă 0,9-1,0, pulberea incluzând: cimentul, toate adaosurile şi
părţile fine din agregat (mai mici de 0,125 mm după EFNARC 2005 [37]).
 dozajul de superplastifiant şi raportul final de apă/pulbere se stabilesc prin încercări
astfel ca să se asigure caracteristicile reologice dorite, măsurătorile făcându-se pe pastă
(pulbere, apă, aditiv şi aer) lucrând cu diverse rapoarte A/P şi cu diferite dozaje de
aditiv.
 se fac turnări experimentale şi se finalizează proprietăţile compoziţiei de BAC.

2.3.2 Metoda volumului de pastă minim
Metoda volumului de pastă minim a fost dezvoltată în perioada 1999-2002 şi introduce
conceptul de zonă de auto-răspândire [47]. S-au stabilit criterii separate atât pentru faza solidă
reprezentată de agregate, cât şi pentru faza lichidă reprezentată de pastă a amestecului. Prin
aceasta s-a prevenit blocarea agregatelor între armături, pasta având rolul de a asigura rezistenţa
la segregare, curgerea şi realizarea suprafeţelor netede după decofrare.
Volumul maxim de agregate se calculează cu relaţia (2.3):
(
∑

)
∑

(

)

(2.3)

unde:
densităţile specifice ale agregatelor grosiere, respectiv fine;
raportul dintre agregatele grosiere şi agregatele totale;
raportul volumului agregatelor grosiere în fracţia de agregate
de agregat grosier;
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la conţinutul total

raportul volumului agregatelor fine în fracţia de agregate

la conţinutul total de

agregat fin;
volumele de blocare ale fracţiilor de agregate grosiere

, respectiv agregate

fine .
Volumul de pastă minim care să satisfacă criteriul fazei lichide se bazează pe distanţa
medie dintre agregate care se calculează cu relaţia (2.4):

(√

)

(2.4)

unde:
volumul de pastă;
volumul de beton total;
volumul golurilor dintre agregatele în stare îndesată;
diametrul mediu al agregatelor, calculat cu relaţia (2.5)
∑

(2.5)

∑
unde:
mărimea medie a fracţiei i;
procentul masic al fracţiei i dintre limitările superioare şi inferioare ale sitelor.

Valorile DSS şi DAV rezultate reprezintă caracteristicile majorităţii agregatelor. Volumul de
pastă minim VPdmin se calculează folosind distanţa medie dintre agregate minimă DSSmin conform
relaţiei (2.6):

*

+

(2.6)

unde:
se determină experimental şi depinde de raportul apă/liant precum şi de
dimensiunea agregatelor.
Se calculează volumele minime de pastă corespunzătoare diferitelor valori ale Nga pentru a
satisface atât criteriile fazei lichide cât şi a celei solide din amestec.

2.3.3 Metoda chinezească
Această metodă elaborată de cercetătorii chinezi Su, Hsu şi Chai [48] se bazează pe
principiul minimizării volumului de pastă şi implicit al conţinutului de pulbere, favorizând astfel
realizarea de amestecuri economice. Metoda presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Stabilirea conţinutului de agregate fine şi grosiere.
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Masa de agregate se multiplică cu un factor de îndesare PF care reprezintă raportul
dintre masa agregatelor îndesate şi cea a agregatelor în grămadă în stare afânată,
calculându-se cu ajutorul relaţiilor (2.7) şi (2.8):
(

)

(2.7)
(2.8)

unde:

⁄

masa agregatelor grosiere;
masa agregatelor fine;
densitatea agregatelor grosiere în grămadă în stare afânată;
densitatea agregatelor fine în grămadă în stare afânată;
raportul dintre nisip şi agregate.

2. Conţinutul de ciment se alege în funcţie de cerinţele de rezistenţă utilizând relaţia (2.9):
(2.9)
unde:
conţinutul de ciment, kg/m3;
rezistenţa la compresiune, psi.
3. Conţinutul de apă cerut de dozajul de ciment se calculează prin înmulţirea raportului
apă/ciment cu cantitatea de ciment stabilită.
4. Se determină volumul pastei de cenuşă şi zgură necesare care să umple golurile dintre
agregate din amestecul de beton. Se determină separat rapoartele apă-cenuşă şi apăzgură, până la atingerea valorii similare de răspândire cu a pastei apă-ciment care a
foste determinat în prealabil.
5. Se calculează apa totală de amestecare, ca fiind suma cantităţilor de apă cerute de
pastele cu cenuşă, zgură şi ciment.
6. Se evaluează rezultatele obţinute pe şarjele de beton preliminare iar proporţiile
amestecului se ajustează.

2.4 Proprietăţile mecanice ale betonului autocompactant în stare întărită
BAC şi BNV având aceeaşi rezistenţă la compresiune prezintă proprietăţi mecanice
asemănătoare. Tutuşi, compoziţia BAC fiind diferită de cea a BNV informaţii asupra diferenţelor
care s-au observat sunt prezentate în continuare.
O analiză amplă a proprietăţilor mecanice ale BAC a fost prezentată de Domone [49].
Analizând şi comparând date din peste 70 de studii asupra proprietăţiilor mecanice ale BAC,
acesta a observat o dispersie semnificativă a rezultatelor din cauza diferitelor materiale utilizate,
metodelor diferite folosite la determinarea compoziţiilor de BAC precum şi metodelor diferite de
testare.
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Proprietăţiile mecanice prezentate în cele ce urmează sunt: rezistenţa la compresiune,
modulul de elasticitate, rezistenţa la întindere, aderenţa dintre beton şi armătură, contracţia şi
curgerea lentă.

2.4.1 Rezistența la compresiune
Rezistenţa la compresiune a betonului este definită de clasa de rezistenţă a acestuia care
reprezintă rezistenţa caracteristică (cu riscul de 5%) pe cilindru fck, sau pe cub fck,cub, determinată
la 28 de zile.
Între rezistenţele caracteristice la compresiune pe cilindri fck şi rezistenţele medii la
compresiune pe cilindrii fcm există relaţia (2.10) conform Eurocode 2 [50]:
[

]

(2.10)

Domone [49] în lucrarea sa, analizând şi comparând date din peste 70 de studii, a arătat că
o creştere semnificativă a rezistenţei la compresiune a fost observată pentru BAC cu filer de
calcar.
Este cunoscut faptul că în urma unei schimbări a agregatelor care intră în compoziţia
betonului, de la agregate neconcasate la agregate concasate, betonul cu agregate concasate va
avea o rezistenţă la compresiune mai mare. Studiul lui Domone [49] a arătat că diferenţele
datorită tipului agregatelor au fost mai reduse pentru BAC, în comparaţie cu BNV (Figura 2.7).

Figura 2.7 Rezistenţa la compresiune pe cub şi pe cilindru în funcţie de raportul apă/ciment
pentru BAC [49]
Acesta a observat o diferenţă semnificativă între raportul rezistenţelor pe cub şi pe cilindru
existent în standarde pentru BNV şi raportul rezistenţelor obţinut în urma testelor pentru BAC.
Raportul rezistenţelor pentru BAC, pentru o rezistenţa la compresiune cuprinsă între 20-40 MPa,
a fost 0,80 la fel ca şi pentru BNV. Totuşi, acest raport creşte cu creşterea rezistentei la
compresiune, având valoarea 1 pentru BAC la 90 MPa, o valoare mult mai mare decât cea de
0,85 pentru BNV (Figura 2.8).
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Figura 2.8 Raportul rezistenţelor pe cub şi pe cilindru pentru BAC şi BNV [49]
În alt studiu realizat de Parra [51], acesta a arătat că rezistenţele la compresiune pentru
BAC şi BNV realizate cu acelaşi raport apă/ciment şi acelaşi tip de ciment au fost similare,
diferenţele fiind sub 10%. (Figura 2.9). Aceste diferenţe s-au datorat conţinutului diferit de filer
de calcar din compoziţia betonului.

Figura 2.9 Rezistenţa la compresiune pentru BAC şi BNV [51]
Determinările de laborator au arătat că rezistenţa la compresiune a BAC, determinată la
vârsta de 28 zile, este puţin mai ridicată decât cea a BNV, de clasă echivalentă, confecţionat cu
acelaşi raport apă-ciment. Sporul de rezistenţă se poate explica printr-o aderenţă mai bună dintre
agregate şi pasta de ciment întărită, fiind totodată o consecinţă directă a creşterii omogeneităţii
amestecului de beton [52].
Din cele prezentate mai sus se poate trage concluzia că rezistenţa la compresiune a BAC
este puţin mai bună sau cel puţin egală cu cea a BNV.

2.4.2 Modulul de elasticitate
Conform Model Code 2010 [53] modulul de elasticitate este definit prin relația (2.11):

(
unde:
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)

(2.11)

modul de elasticitate al betonului la vârsta de 28 zile [MPa];
rezistența la compresiune a betonului [MPa];
;
;
pentru agregate cuarțoase, pentru alte tipuri de agregate valorile sunt date în
(Tabelul 2.7).
Ec0·αE
[MPa]
bazalt, agregate dense de calcar
1,2
25800
agregate cuarțoase
1
21500
agregate de calcar
0,9
19400
gresii
0,7
15100
Tabel 2.7 Influența tipului de agregat asupra modulului de elasticitate [53]
Tipul de agregat

αE

Când este cunoscută rezistența medie la compresiune fcm la 28 zile, modulul de elasticitate
Eci poate fi estimat folosind relația (2.12):

(

)

(2.12)

Fiind cunoscut faptul că agregatele grosiere din compoziţia betonului reprezintă principalul
component care contribuie la modulul de elasticitate, o reducere a conţinutului acestora ar trebui
să micşoreze valoarea modulului. Studiile existente în literatura de specialitate [54], [49], [55] au
confirmat că modulul de elasticitate al BAC este mai mic decât al BNV de aceeaşi rezistenţă la
compresiune.
În analiza realizată de Domone [49], se observă că diferenţa modulelor de elasticitate al
BAC şi BNV a fost mai mare pentru rezistenţe la compresiune scăzute (Figura 2.10).

Figura 2.10 Modulul de elasticitate în funcţie de rezistenţa la compresiune pentru BAC şi BNV
[49]
În lucrarea sa Parra [51] nu a observat o diferenţă semnificativă între cele două tipuri de
betoane, totuşi a existat o tendinţă a BAC de a avea un modul de elasticitate mai scazut decât
BNV, cu aproximativ 2% (Figura 2.11). Se poate observa că diferenţele cresc atunci când
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rezistenţa la compresiune a betonului este mai scazută, datorită conţinutului mai mare de pastă
din compoziţia BAC.

Figura 2.11 Modulul de elasticitate în funcţie de rezistenţa la compresiune pentru BAC şi BNV
[51]
În concluzie se poate afirma că modulul de elasticitate al BAC este mai mic decât al BNV
de aceeaşi rezistenţă la compresiune.

2.4.3 Rezistenţa la întindere
Între rezistenţele caracteristice la compresiune pe cilindri fck şi rezistenţele medii la
întindere axială fctm există relaţiile (2.13) şi (2.14) conform EC2 [50]:
(2.13)
(2.14)
Rezistența la întindere axială fct poate fi stabilită în funcție de rezistența la despicare fct,sp
cu relația (2.15):
(2.15)
În literatura de specialitate există relativ puţine informaţii despre rezistenţa la întindere a
BAC. Datele din studii privind rezistenţa la întindere a BAC sunt exprimate ca şi rezistenţa la
întidere prin despicare.
Datele din literatura de specialitate indică că BAC prezintă o rezistenţă la întindere
asemănătoare sau chiar mai bună decât BNV, întâlnindu-se diferenţe substanţiale cu până la 40%
mai mari pentru BAC decât BNV.
Domone [49], în urma analizei datelor a concluzionat că raportul rezistenţelor la întindere
prin despicare şi la compresiune a BAC, se încadrează în partea superioară a gamei de valori
recomandate de EC2 [50] pentru BNV (Figura 2.12).
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Figura 2.12 Raportul rezistenţelor la întindere prin despicare şi la compresiune pentru BAC şi
BNV [49]

2.4.4 Aderenţa dintre beton şi armătură
Aderența dintre beton si armătură este definită ca fiind fenomenul ce permite forțelor
longitudinale să fie transferate de la armătură la betonul înconjurător într-o structură din beton
armat sau precomprimat. Datorită acestei forţe de transfer, eforturile în lungul unui element de
tip bară dintr-o structură din beton se modifică odată cu modificarea eforturile din beton.
Aderența influențează performanța structurilor din beton astfel:
 la starea limtă de serviciu, aderența influentează deschiderea fisurilor transversale şi
spațiul dintre ele, rigidizarea prin tensiune şi curbura;
 la starea limită ultimă, aderența este responsabilă pentru rezistența ancorajelor şi a
înnădirilor prin suprapunere a armăturilor, influențând capacitatea de rotire a zonelor
cu articulații plastice.
Pentru a pune în evidenţă fenomenul de aderenţă, două aspecte importante trebuie să fie
luate în considerare:
 mecanismul de transfer al forţei între armătură şi betonul înconjurător;
 capacitatea betonului de a rezista acestor forţe.
Este în general acceptat faptul că transferul de forţe între armătură şi beton este cauzat de
adeziune chimică, frecare, încleştare şi alte acţiuni mecanice, care sunt activate la diferite etape
de încărcare.
În analiza realizată de Domone [49], acesta a observat că aderenţa dintre BAC şi armătură
este cel puţin egală cu cea a BNV, uneori fiind chiar mai mare (Figura 2.13).
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Figura 2.13 Efortul ultim de aderenţă în funcţie de rezistenţa la compresiune pentru BAC şi BNV
[49]
Bartos [55] a evaluat un număr mare de încercări prin smulgere pentru determinarea
aderenţei, rezultatele iniţiale indicând o aderenţă mai bună în cazul BAC, comparativ cu BNV.
Totuşi, atunci când rezultatele au fost calibrate pentru BAC având rezistenţe mari la
compresiune, aderenţa dintre BAC şi armătură a devenit egală sau chiar puţin mai bună decât în
cazul BNV.
Conform ghidului european pentru BAC, EFNARC 2005 [37], pentru determinarea forţelor
de transfer pentru elemente pretensionate din BAC pot fi folosite standardele SR EN 1992-1 [50]
şi SR EN 206-1 [30], chiar dacă prin folosirea BAC aderenţa este îmbunătăţită.
În literatura de specialitate [20], [15] efortul de aderenţă este exprimat în funcţie de
rezistenţa la întindere sau în funcţie de radicalul rezistenţei la compresiune √ .
În capitolul 3 se va prezenta detaliat acest fenomen de aderenţă dintre beton şi armătură.

2.4.5 Contracția
Deformația totală de contracție se compune din deformația datorată contracției de uscare şi
din deformația datorată contracției endogene. Deformația datorată contracției de uscare
evoluează lent, caci este în funcție de migrarea apei prin betonul întărit. Deformația datorată
contracției endogene se dezvoltă în cursul întăririi betonului. Contracția endogenă este funcție
liniară de rezistența betonului.
Deformația totală de contracție εcs se calculează cu relaţia (2.16) conform EC2 [50]:
(2.16)
unde:
deformația totală de contracție;
deformația datorată contracției de uscare;
deformația datorată contracției endogene.
Valoarea finală a contracției de uscare εcd,∞ se calculează cu relaţia (2.17):
(2.17)
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unde:
coeficient dependent de raza medie h0 conform (Tabel 2.8);
deformaţia finală de contracţie la uscare liberă conform (Tabel 2.9).
h0
kh
100
1,0
200
0,85
300
0,75
≥500
0,70
Tabel 2.8 Valori kh [50]
fck/fck,cub
[MPa]
20/25
40/50
60/75
80/95
90/105

Umiditatea relativă
[%]
20
40
60
80
90
0,62
0,58
0,49
0,30
0,17
0,48
0,46
0,38
0,24
0,13
0,38
0,36
0,30
0,19
0,10
0,30
0,28
0,24
0,15
0,08
0,27
0,25
0,21
0,13
0,07
Tabel 2.9 Valori nominale ale contracției de uscare neîmpiedicate [50]

100
0
0
0
0
0

Deformația datorată contracției endogene se calculează cu relaţia (2.18):
(2.18)
unde:
;
;
timpul exprimat în zile.
Poppe [56] a realizat o comparaţie între rezultatele experimentale şi modelele pentru
determinarea deformaţiei de contracţie: modelul ACI [57], modelul CEB-FIP Model Code 1990
[58] şi modelul De Larrard [59] (Figura 2.14), ajungând la următoarele concluzii:
 modelul ACI prezice satisfăcător deformaţiile totale din contracţie, totuşi o
supraestimare a deformaţiilor are loc în primele 50 de zile;
 modelul CEB-FIP Model Code 1990 conduce la o subestimare a deformaţiilor;
 modelul Larrard de asemenea subestimează deformaţiile.
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Figura 2.14 Contracţia totală a BAC [56]
Valoarea deformaţiei totale de contracţie a BAC depinde nu numai de raportul apă/ciment
ci şi de raportul apă/pulbere.
Se poate afirma că contracţia BAC este comparabilă cu cea a BNV.

2.4.6 Curgerea lentă
Deformația de curgere lentă a betonului εcc(∞,t0) la timpul t=∞ pentru un efort de
compresiune σc constant în timp poate fi calculată cu relația (2.19):
(2.19)
unde:
coeficientul final de curgere lentă, stabilit cu procedeul din (Figura 2.15);
modul de elasticitate tangent la timpul t0.
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Figura 2.15 Metoda de determinare a coeficientului de curgere lentă υ(∞,t0) [50]
Simbolurile utilizate în (Figura 2.15) sunt:
t0 – vârsta betonului în zile la încărcare;
h0=2·A c/u – dimensiunea nominală;
Ac – aria secțiunii transversale de beton;
u – perimetrul părții care este expusă la uscare;
S, N, R – ciment cu întărire lentă, normală, respectiv rapidă.
Atunci când efortul de compresiune în beton la vârsta t0 depăşeşte valoarea 0,45·f ck(t0) se
va utiliza un coeficient nominal neliniar de curgere lentă obținut cu relația (2.20):
[

]

unde:
;
efortul de compresiune;
rezistența medie la compresiune în momentul încărcării.
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(2.20)

În aceeaşi lucrare Poppe [56] a prezentat de asemenea şi o comparaţie între rezultatele
experimentale şi valorile prezise de modelele pentru determinarea deformaţiei de curgere lentă:
modelul ACI [57], modelul CEB-FIP Model Code 1990 [58] şi modelul De Larrard [59] (Figura
2.16), cu următoarele concluzii:
 la fel ca şi pentru deformaţiile din contracţie, modelul ACI prezice satisfăcător
deformaţiile de curgere lentă;
 modelul CEB-FIP Model Code 1990 conduce la o subestimare a deformaţiilor de
curgere lentă;
 modelul De Larrard de asemenea subestimează deformaţiile de curgere lentă.

Figura 2.16 Curgerea lentă a BAC [56]
Valoarea deformaţiilor de curgere lentă a BAC este aceeaşi ca şi pentru BNV.

2.5 Standarde şi ghiduri în domeniul betonului autocompactant
Standardele româneşti au apărut prin adoptarea după versiunea oficială în limba engleză a
celor europene (Tabel 2.10).
Denumire limba română
Beton. Partea 9: Reguli adiționale
pentru betonul autocompactant
(BAC)

Denumire limba engleză
Concrete – Part 9: Additional Rules
for Self-compacting concrete
(SCC)

SR EN
12350-8:2010 [61]

Încercări pe beton proaspăt. Partea
8: Beton autocompactant. Tasarea –
Încercarea la răspândire

Testing fresh concrete – Part 8:
Self-compacting concrete –
Slump-flow test

SR EN
12350-9:2010 [62]

Încercări pe beton proaspăt. Partea
9: Beton autocompactant. Metoda
de determinare a timpului de
curgere cu pâlnia V

Testing fresh concrete – Part 9:
Self-compacting concrete –
V-funnel test

Indicativ
SR EN
206-9:2010 [60]
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SR EN
12350-10:2010 [63]

Încercări pe beton proaspăt. Partea
10: Beton autocompactant. Metoda
de determinare a capacității de
curgere utilizând cutia L

Testing fresh concrete – Part 10:
Self-compacting concrete –
L-box test

SR EN
12350-11:2010 [64]

Încercări pe beton proaspăt. Partea
11: Beton autocompactant. Metoda
de determinare a rezistenței la
segregare utilizând site

Testing fresh concrete – Part 11:
Self-compacting concrete – Sieve
segregation test

SR EN
12350-12:2010 [65]

Încercări pe beton proaspăt. Partea
12: Beton autocompactant. Metoda
de determinare a capacității de
curgere cu inelul J

Testing fresh concrete – Part 12:
Self-compacting concrete – J-ring
test

Tabel 2.10 Lista standardelor române aprobate pentru BAC
Regulile suplimentare pentru BAC, formulate în standardul SR EN 206-9:2010 [60] se
referă la:
 materialele constituente ale BAC;
 caracteristicile în stare proaspătă şi întărită ale BAC, respectiv metodele de testare;
 procedurile de control ale producției în fabrică;
 criterii de conformitate.
Părțile 8-12 ale standardului SR EN 12350 acoperă partea de laborator pe beton proaspăt
referitoare la testele specifice BAC, fiind documente normative de cea mai recentă dată,
publicarea acestora la nivel european fiind în anul 2010.
BAC prezintă sensibilitate faţă de materiile prime utilizate la preparare, în special a
cantităţii de apă, care constituie un factor serios de limitare a succesului său în aplicaţii practice.
Elaborarea acestor standarde a avut la bază cercetări de peste 10 ani, o mare parte la nivel
european fiind acoperită de proiectul tip Brite-EuRam [66]
În domeniul BAC, RILEM (International union of laboratories and experts in construction
materials, systems and structures) a avut o importanţă deosebită prin organizarea comitetelor
tehnice şi a simpozioanelor internationale.
Comitetele tehnice înfiinţate de RILEM au fost:
 TC 174-SCC: Self-compacting concrete, condus de către Åke Skarendahl;
 TC 188-CSC: Casting of self-compacting concrete, condus de către Åke Skarendahl;
 TC 205-DSC: Durability of self-compacting concrete, condus de către Geert De Schutter;
 TC 228-MPS: Mechanical properties of self-compacting concrete, condus de către Kamal
Khayat, începând din anul 2007.
Simpozioanele internaţionale organizate de RILEM au fost:
 1st International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete, Stockholm, Sweden
(1999);
 2nd International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete Tokyo, Japan
(2001);
 3rd International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete, Reykjavik, Icelan
(2003);
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 4th International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete, Chicago, IL, USA
(2005);
 5th International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete, Ghent, Belgium
(2007);
 6th International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete, Montreal, Canada
(2010);
 7th International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete, Paris, France
(2013).
În continuare se vor prezenta cele mai importante prescripţii referitoare la BAC din
Europa, America şi Asia.

2.5.1 Ghidurile europene pentru betonul autocompactant
Primul ghid european pentru BAC a apărut prima dată în anul 2002 şi a fost produs de
către EFNARC [67] (The European Federation of Specialist Construction Chemicals and
Concrete Systems). Tot EFNARC împreună cu alte patru organizaţii europene: BIMB,
CEMBUREAU, EFCA, ERMCO au produs ultima variantă a ghidului în anul 2005 [37].
Domeniile de variaţie ai principalilor constituenţi ai BAC sunt prezentate în (Tabel 2.11).
Proporții amestec în masă
[kg/m3]
380-600

Proporții amestec în volum
[l/m3]
-

Pastă

-

300-380

Apă

150-210

150-200

Agregat grosier

750-1000

270-360

Componenți
Parte fină

Agregat fin

48-55% din masa totală a agregatului

Raport apă/parte fină în volum
0,85-1,10
Tabel 2.11 Domeniile de variaţie ai principalilor constituenţi ai BAC [37]
Ghidul recomandă următoarele:
 compoziţiile preliminarii să fie testate în laborator, iar rezultatele să fie comparate cu
caracteristicile şi clasele specificate;
 dacă este necesar, compoziţiile se vor corecta şi apoi testa într-un laborator;
 dacă cerinţele au fost îndeplinite, amestecul trebuie testat la scară naturală, în staţiile de
betoane, iar proprietăţile betonului proaspăt şi întărit verificate prin încercări.
În proiectarea compoziţiei se urmăresc direcţiile următoare:
 evaluarea necesarului de apă şi optimizarea răspândirii şi stabilităţii pastei;
 determinarea proporţiei de nisip şi a celei de adaosuri şi aditivi pentru a asigura
robusteţea cerută;
 testarea sensibilităţii compoziţiei la variaţii mici ale cantităţilor constituenţilor;
 producerea în laborator de BAC în stare proaspătă şi verificarea prin încercări a
proprietăţilor;
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 testarea BAC în stare întărită;
 realizarea amestecurilor de probă în staţiile de betoane.
Procedura de realizare a compoziţiei BAC este prezentată în (Figura 2.17).

Figura 2.17 Procedură de realizare a compoziției BAC [37]
Dacă performanţele cerute nu sunt îndeplinite, este necesară reproiectarea compoziţiei:
 modificarea raportului apă/pulbere sau apă/ciment şi testarea din nou a proprietăţilor în
stare proaspătă ale BAC;
 încercarea altor tipuri de aditivi;
 corectarea proporţiei de nisip şi modificarea dozajului de superplastifiant;
 utilizarea unui agent de modificare a vâscozităţii (VMA) pentru a reduce sensibilitatea
amestecului;
 ajustarea proporţiilor de agregat grosier sau granulometria acestuia.
Compoziţii ale amestecurilor pentru BAC utilizate în Europa sunt date în (Tabel 2.12)
Componente
[kg/m3]

Amestec E1

Amestec E2

Amestec E3

Apă

190

192

200

Ciment Portland

280

330

310

0

0

190

245

0

0

0

200

0

865

870

700

Cenuşă zburătoare
Filer de calcar
Zgură granulată de furnal
Agregat fin
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Agregat grosier

750

750

750

Aditiv reducător de apă

4,2

5,3

6,5

0

0

7,5

Aditiv modificator de vâscozitate

Răspândirea din tasare [mm]
600-750
600-750
Tabel 2.12 Rețete pentru BAC din Europa [68]

600-750

2.5.2 Recomandările japoneze pentru betonul autocompactant
Recomandările JSCE [69] (Japanese Society of Civil Engineers) din 1999 sunt primele
documente cu caracter de ghid privind BAC şi cuprind repere pentru stabilirea proporțiilor între
principalii constituenți. Au la bază lucrările de început ale lui Okamura şi Ozawa (1995), Ouchi,
Ozawa şi Okamura (1998) , Hibino, Okuma şi Ozawa (1998), Ouchi (1999).
Aceştia fac distincție între trei tipuri de BAC şi oferă domenii diferite de variație a
parametrilor, funcție de tipul de BAC.
În funcție de parametrii de bază care conduc la atingerea unei vâscozități suficiente şi a
unei rezistențe la segregare corespunzătoare, BAC se clasifică în:
 BAC de tip pulbere;
 BAC de tip VMA (Viscosity-Modifying Admixture);
 BAC de tip combinat.
BAC de tip pulbere are un conținut de parte fină mare, iar raportul A/P este scăzut.
BAC de tip VMA are un conținut de parte fină mic, iar raportul A/P trebuie crescut în
raport cu primul tip de BAC, se impune folosirea VMA pentru a asigura rezistența la segregare.
Volumul de pastă nu diferă semnificativ între cele două tipuri.
BAC de tip combinat are un volum moderat de parte fină şi de VMA (Tabel 2.13)
Parametru
BAC de tip pulbere
BAC de tip VMA
BAC de tip combinat

Conținut de pulbere
[%]
16-19

Masa de pulbere
[kg]
500-600

9,5-16

300-500

>13
Tabel 2.13 Clasificarea BAC după JSCE [69]

>410

Partea fină este recomandat a fi alcătuită din ciment şi adaosuri de tip cenuşă, zgură sau
filer de calcar.
Cantitatea de apă folosită în cazul BAC de tip pulbere este mai mică şi determină rapoarte
A/P=0,28-0,37. În cazul BAC de tip VMA cantitatea de apă poate depăşi 178 l/m3, iar pentru
BAC de tip combinat raportul A/P are limite de variație foarte strânse.
În (Tabel 2.14) este prezentată acestă metodă cu precizarea că ea poate fi aplicată doar
pentru BAC care au în componență agregat grosier cu dimensiunea maximă de 20 sau 25 mm.
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Fără agent de
vâscozitate

Componenți

celuloza

Agregat grosier [m3/m3]
Apă [kg/m3]

Tipul agentului de vâscozitate
acrilic
glycol
polizaharid
0,28-0,35

155-175

170-180
155-170
Depinde de proprietățile în stare întărită la care se
0,28-0,37
doreşte să se ajungă
0,16-0,19
300-450
400-450
400-480
>0,13
3
3
3
3
3
m /m
kg/m
kg/m
kg/m
m3/m3
În mod normal aproximativ 4,5%
Se determină în funcție de agregatul grosier, apă, pulbere şi
conținutul de aer
În funcție de specificațiile producătorului

Raport apă/pulbere
Pulbere
Aer
Agregat fin
Superplastifiant

Agent de vâscozitate [%]
0,15-0,30
3-5
2-3
Tabel 2.14 Metoda JSCE de proiectare a compoziţiei BAC [69]

0,05

Compoziţii ale amestecurilor pentru BAC utilizate în Japonia sunt date în (Tabel 2.15).
Componente
[kg/m3]

Amestec J1

Amestec J2

Amestec J3

Apă

175

165

175

Ciment Portland

530

220

298

Cenuşă zburătoare

70

0

206

Zgură granulată de furnal

0

220

0

Agregat fin

751

870

702

Agregat grosier

789

825

871

Aditiv reducător de apă

9

4,4

10,6

Aditiv modificator de vâscozitate

0

4,1

0,0875

Răspândirea din tasare [mm]
625
600
Tabel 2.15 Rețete pentru BAC din Japonia [68]

660

2.5.3 Ghidul american pentru betonul autocompactant
Conform ghidului ACI 237R-07 [70], înaintea stabilirii compoziţiei amestecului de BAC,
trebuie analizate cerințele proiectului pentru care se doreşte utilizarea BAC. În cadrul acestei
analize, primul pas este stabilirea valorii țintă a răspândirii din tasare conform (Tabel 2.16).

Caracteristicile elementului

Gradul de armare

<22 in
(<500 mm)

scăzut
mediu
ridicat
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Răspândirea din tasare
22-26 in
(550-650 mm)

>26 in
(>650 mm)

Complexitatea
formei
Înălțimea
Importanța
finisării
suprafeței
Lungimea

Grosimea
peretelui
Conținut de
agregate grosiere
Energia de
compactare

scăzut
mediu
ridicat
scăzut
mediu
ridicat
scăzut
mediu
ridicat
scăzut
mediu
ridicat
scăzut
mediu
ridicat
scăzut
mediu
ridicat
scăzut
mediu
ridicat
Tabel 2.16 Valori țintă ale răspândirii din tasare [70]

Suprafețele de culoare închisă evidențiate în tabel, reprezintă potențiale zone problematice
care la stabilirea valorii țintă a răspândirii din tasare trebuie evitate.
Ghidul ACI [70] tratează deasemenea şi celelalte metode de testare ale caracteristicilor
BAC, care determină abilitatea de umplere, abilitatea de trecere şi stabilitatea compoziției.
O metodă inovativă în contextul reglementărilor europene şi japoneze cunoscute, de
determinare a stabilității compoziției BAC este aceea a indicelui de stabilitate bazat pe
examinare vizuală (VSI - visual stability index) introdus de Daczko şi Kurtz [71] în anul 2001. În
(Tabel 2.17) este prezentată clasificarea BAC în funcţie de VSI.
Criteriu – vizual asupra turtei de beton la
determinarea răspândirii din tasare
0 – stabilitate ridicată
fără tendințe de segregare
1 – stabil
fără halo de mortar sau pilon de agregat
2 – instabil
halo de mortar <3/8 in (<10 mm) sau/şi pilon
de agregat
3 – instabilitate accentuată
tendință clară de segregare, evidențiată printrun halo de mortar >3/8 in (>10 mm) sau/şi
pilon de agregat central
Tabel 2.17 Clasificarea BAC în funcție de VSI [70]
Valoarea VSI

Compoziţii ale amestecurilor pentru BAC utilizate în America sunt date în (Tabel 2.18).
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Componente
[kg/m3]

Amestec U1

Amestec U2

Amestec U3

Apă

174

180

154

Ciment Portland

408

357

416

Cenuşă zburătoare

45

0

0

Zgură granulată de furnal

0

119

0

Agregat fin

1052

936

1015

Agregat grosier

616

684

892

Aditiv reducător de apă [ml]

1602

2500

2616

0

0

542

Aditiv modificator de vâscozitate [ml]

710
660
Răspândirea din tasare [mm]
Tabel 2.18 Rețete pentru BAC din SUA [68]
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610

3. ADERENŢA DINTRE BETON ŞI ARMĂTURĂ
Conlucrarea dintre cele două materiale este posibilă deoarece la suprafaţa de contact dintre
acestea se realizează o legătură, cunoscută sub numele de aderenţă, care ia naştere în decursul
procesului de întărire a betonului. Aderenţa împiedică lunecarea armăturii şi asigură caracterul
monolit al elementului de beton armat până la rupere. Chiar dacă betonul solicitat la întindere
fisurează şi armătura lunecă în beton pe o anumită porţiune în imediata vecinătate a fisurii,
conlucrarea dintre cele două materiale continuă să existe pe distanţa dintre fisuri. Conlucrarea
celor două materiale este favorizată de mărimile apropiate ale coeficienţilor de dilatare termică.
Explicaţia fenomenului de aderenţă a făcut obiectul multor studii şi cercetări ajungându-se
la concluzia că ea se datorează următoarelor trei cauze:
 adeziunea chimică dintre piatra de ciment şi armătură;
 împănarea betonului în neregularităţile suprafeţei armăturii;
 frecarea dintre armătură şi beton în procesul smulgerii barei.
Aceste trei cauze ale aderenţei se activează în funcţie de gradul de solicitare al armăturii
[72].

3.1 Stadiile interacţiunii beton-armătură
Cercetătorii care au contribuit la cunoaşterea a multor aspecte ale fenomenului de aderenţă
au convenit că interacţiunea dintre beton şi o bară supusă la o forţă de smulgere este caracterizată
de patru stadii diferite (Figura 3.1):

Figura 3.1 Stadiile interacţiunii beton-armătură

Stadiul I (beton nefisurat, stadiul elastic)
Pentru o valoare mică a efortului de aderenţă,
, aderenţa este
asigurată de adeziunea chimică dintre beton şi armătură. Bara de armătură nu lunecă în beton,
dar la partea superioară a nervurilor apar concentrări mari de eforturi (Figura 3.2).
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Figura 3.2 Eforturi maxime în stadiul elastic
Adeziunea chimică este de asemenea însoţită de interacţiunea micromecanică dintre beton
şi armătură datorită rugozităţii la nivel microscopic a suprafeţei barei. Adeziunea chimică şi
fizică nu reprezintă o componentă importantă a fenomenului de aderenţă, acest lucru fiind
confirmat în cazul barelor netede unde s-au înregistrat eforturi mici de aderenţă şi unde în urma
cedării adeziunii chimice a urmat lunecarea barei.
Lunecarea relativă a barei este întotdeauna măsurată având ca punct de referinţă betonul
înainte ca bara sa fie supusă la forţa de smulgere şi se compune din două părţi, lunecarea relativă
a barei la interfaţa beton-armătură şi deformaţiile datorită forfecării din beton (Figura 3.3).

Figura 3.3 Lunecarea relativă a barei

Stadiul II (prima fisurare)
Pentru valori ale efortului de aderenţă mai mari
, adeziunea chimică cedează. În
cazul barelor profilate nervurile provoacă presiuni mari în beton, (Figura 3.4) şi microfisurile
transversale dezvoltate de la partea superioară a nervurilor permit barei să lunece în beton, dar
efectul de împănare al nervurilor este limitat, nepermiţând astfel despicarea betonului.

Figura 3.4 Lunecarea relativă a barei la interfaţa beton-armătură
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Stadiul III (propagarea fisurilor)
Pentru valori şi mai mari ale efortului de aderenţă
, fisurile longitudinale
(fisuri de despicare) (Figura 3.5) se propagă radial datorită efectului de împănare al betonului
zdrobit din faţa nervurilor. Betonul din jurul barei realizează o confinare a barei, aderenţa este
asigurată de interacţiunea dintre armătură, dinţii de beton formaţi şi betonul nefisurat. Limita
superioară a acestui stadiu o reprezintă momentul în care se despică stratul de acoperire cu beton,
urmat de o cedare mai mult sau mai puţin bruscă în funcţie de nivelul de confinare transversală a
elementului.

Figura 3.5 Fisuri transversale si longitudinale

Stadiul IVa
Acest stadiu de comportare este caracteristic barelor netede. În cazul armăturilor netede
acest stadiu urmează după cedarea adeziunii chimice şi fizice. Transferul eforturilor se realizează
prin frecare, care este puternic influenţată de către presiunea transversală, contracţia betonului şi
rugozitatea suprafeţei barei.

Stadiul IVb
În cazul barelor profilate prezente în elemente de beton cu un nivel mic sau mediu de
confinare transversală, fisurile longitudinale(fisuri de despicare) traversează tot stratul de
acoperire cu beton şi spaţiul dintre armături, având loc o cedare bruscă a aderenţei (Figura 3.6 c).
O suficientă cantitate de armătură transversală (etrieri) asigură eficienţa aderenţei chiar dacă
betonul fisurează, din cauza acţiunii de confinare dată de armătura transversală. În acest stadiu se
poate ajunge la un efort de aderenţă de 30-50% din rezistenţa la compresiune a betonului, având
loc şi o lunecare mare a armăturii de 5% faţă de diamentrul barei, conform fib 10 [72].
La valori mai mari ale lunecării, efortul de aderenţă atinge un maxim după care începe să
scadă (Figura 3.1), dar valoarea acestuia rămâne semnificativă, 15-30% din rezistenţa la
compresiune, chiar şi la lunecări foarte mari, 30% faţă de diametrul barei. În cele din urmă
aderenţa se realizează doar prin frecare, deoarece dinţii de beton dintre nervuri sunt zdrobiţi sau
forfecaţi (Figura 3.6 a,b).
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Figura 3.6 Moduri de cedare a aderenţei
a) smulgere; b) despicare şi zdrobirea sau forfecarea betonului dintre nervuri; c) despicare şi
lunecare

Stadiul IVc
În cazul barelor profilate prezente în elemente de beton cu un nivel mare de confinare
transversală, fisurile de despicare nu apar, iar cedarea aderenţei se realizează prin smulgerea
armăturii. Mecanismul de transfer al eforturilor se realizează prin frecare, aderenţa fiind dată de
această forţă de frecare şi rezistenţa la forfecare a dinţilor de beton dintre nervuri.
Eficienţa confinării depinde de:
 acoperirea cu beton şi distanţa dintre armături;
 armătura transversală;
 presiunea transversală;
 modul de propagare a fisurilor (cohesive zone model, CZM).
Propagarea fisurilor de despicare prin tot stratul de acoperire cu beton şi pe toată distanţa
dintre armături, poate duce la o rupere casantă a elementului de beton. Acest mod de cedare
poate fi împiedicat doar printr-o proiectare judicioasă a grosimii stratului de acoperire cu beton şi
a procentului de armătură transversală.
În cazul betoanelor de înaltă rezistenţă (fc=60-120 MPa) fisurile se propagă între
particulele de agregat din cauza puternicei adeziuni chimice dintre agregate şi pasta de mortar şi
a proprietăţilor mecanice ale mortarului.

3.2 Factorii care influenţează aderenţa
Aderenţa dintre beton şi armătură depinde de o serie întreagă de factori dintre care
principalii se referă la armătură (bară laminată, toron, fascicul), beton şi starea de solicitare din
bară şi betonul înconjurător. Pe lângă aceştia se mai pot enumera şi următoarele aspecte:
diametrul barei, coeficientul lui Poisson, stratul de acoperire cu beton, distanţa dintre barele de
armătură, numărul de rânduri de armătură, direcţia de turnare a betonului în raport cu orientarea
barelor şi poziţia armăturilor faţă de suprafaţa betonului.
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3.2.1 Calitatea betonului
Calitatea betonului are o influenţă de importanţă majoră asupra aderenţei, dar nu atât prin
rezistenţă cât prin unele aspecte tehnologice legate de turnarea acestuia şi care în mod frecvent
au o importanţă mai mare chiar decât rezistenţa însăşi.
Deoarece aderenţa rezultă din presiunea localizată în dreptul nervurii şi este în directă
legătură cu forfecarea betonului, performanţele de aderenţă depind de comportarea la
compresiune multiaxială a betonului precum şi de rezistenţa la întindere fct. În (Figura 3.7 a,b) se
prezintă pentru diferite valori ale lunecării capătului neîncărcat al barei, variaţia efortului unitar
de aderenţă în funcţie de rezistenţa betonului. Se constată de asemenea şi influenţa semnificativă
a poziţiei barei în timpul turnării betonului.

Figura 3.7 Influenţa rezistenţei betonului şi a poziţiei barei la turnare asupra aderenţei
a) bară perpendiculară pe direcţia de turnare; b) bară paralelă cu direcţia de turnare
Aderenţa este mai bună în cazul barelor orizontale plasate în vecinătatea părţii inferioare a
cofrajului precum şi în cazul barelor verticale încărcate în sens contrar direcţiei de turnare a
betonului deoarece în ambele cazuri betonul este mai compact. În cazul barelor orizontale plasate
spre partea superioară a cofrajului şi al celor verticale încărcate în direcţia de turnare a betonului
aderenţa este mai redusă deoarece nervurile întâlnesc rezistenţa unui beton mai puţin compact.
Starea de eforturi unitare din betonul de înglobare are o influenţă importantă asupra
aderenţei. Eforturile unitare transversale de întindere afectează în mod negativ comportarea
înnădirii şi ancorării barelor putând înlocui cedarea prin smulgere printr-una de despicare.
Situaţia poate fi înrăutăţită şi mai mult dacă în afară de eforturile unitare de întindere apar şi
efecte ale temperaturii şi contracţiei.
În (Figura 3.8 a) se prezintă efectul negativ al eforturilor unitare transversale de întindere
asupra unui ancoraj scurt pentru trei valori diferite ale stratului de acoperire, constatându-se că
mărirea grosimii stratului de acoperire nu are o influenţă favorabilă semnificativă în cazul
despicării. Influenţa întinderilor transversale asupra îmbinării prin suprapunere a armăturilor este
redată în (Figura 3.8 b), constatându-se o scădere vertiginoasă a forţei ce poate fi transmisă prin
îmbinare.
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Figura 3.8 Reducerea aderenţei din cauza întinderilor transversale
a) influenţa efortului unitar transversal de întindere asupra aderenţei; b) efectul întinderii
transversale asupra înnădirii prin suprapunere

3.2.2 Confinarea betonului
Eforturile unitare de compresiune favorizează aderenţa dar contează faptul dacă acestea
sunt produse de o confinare activă sau de una pasivă (Figura 3.9 a,b,c)

Figura 3.9 Exemple de confinare
a) ancorarea barei pe reazem, confinare parţial activă, parţial pasivă; b) înnădirea barelor,
confinare pasivă; c) rezemare indirectă, confinare activă
Confinarea activă rezultă în urma unei rezemări directe sau indirecte în timp ce confinarea
pasivă este dezvoltată în general de stratul de acoperire cu beton şi etrieri. Confinarea activă este
- 47 -

întotdeauna favorabilă, în special în cazul despicării. Se apreciază că efectul ei este mai redus în
cazul grosimilor mari ale stratului de acoperire şi când aderenţa se manifestă prin frecare.
Confinarea pasivă intervine în mod favorabil asupra aderenţei, în special după apariţia
fisurilor de despicare a stratului de acoperire, mai mult ea devine semnificativă după ce fisura a
atins o anumită deschidere.
Una dintre cerinţele fundamentale necesare pentru o comportare ductilă a structurilor din
beton armat este confinarea realizată de armăturile transversale (etrieri, agrafe, frete, etc.)
împreună cu cea longitudinală. Armăturile transversale închise împiedecă deformaţiile
transversale ale betonului solicitat la compresiune, ceea ce induce o stare triaxială de solicitare în
beton. Efectul confinării este de creştere a rezistenţei la compresiune a betonului, dar mai ales a
ductilităţii acestuia (Figura 3.10). Orientativ, deformaţia specifică ultimă a betonului confinat
este de ordinul a εcu= 0,005. Din această cauză, confinarea betonului prin intermediul armăturilor
transversale este o cerinţă de bază în zonele disipative.

Figura 3.10 Efectul confinării asupra relaţiei tensiune – deformaţie specifivă (Paulay şi Priestley,
1992)

3.2.3 Geometria barei de armătură
Geometria barei, în special cea a nervurilor, influenţează în mare măsură aderenţa şi este
principalul element care poate garanta o bună aderenţă. Profilul periodic al unei bare este
caracterizat de diametrul barei db, înălţimea nervurilor h şi distanţa dintre ele sR (Figura 3.11).

Figura 3.11 Elemente caracteristice ale barelor cu profil periodic
Legătura dintre mărimile de mai sus este redată prin factorul nervurii, valoarea acestuia
obţinându-se din relaţia (3.1):
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(3.1)
unde:
aria relativă a nervurii;
aria unei nervuri în proiecţie pe planul secţiunii transversale a barei;
diametrul barei;
distanţa dintre bare.
Rezultatele experimentale arată că se obţin valori aproximativ egale pentru efortul unitar
de aderenţă atunci când barele sunt caracterizate de aceleaşi valori ale factorului nervurii fR şi
când unghiul de înclinare al feţei nervurii
.Valori ale factorului nervurii cuprinse în
intervalul 0,05-0,10 reprezintă valori acceptabile din punct de vedere al efortului unitar maxim
de aderenţă, al cerinţelor stadiului de exploatare (deschiderea fisurilor şi despicarea stratului de
acoperire cu beton) precum şi al unor cerinţe industriale. Din încercările experimentale
întreprinse de Rehm [73] a rezultat o tendinţă de liniaritate între efortul unitar de aderenţă şi fR
pentru o lunecare de 0,1 mm (Figura 3.12)

Figura 3.12 Corelaţia liniară dintre aderenţă şi factorul nervurii
Au fost semnalate şi încercări care au condus la rezultate oarecum contradictorii, aşa cum
sunt cele referitoare la capete de grinzi puternic confinate [74] sau grinzi simplu rezemate cu
armări reduse [75] . În aceste studii s-a urmărit capacitatea de rotire a articulaţiilor plastice,
puternic dependentă de aderenţă, constatându-se că factorul nervurii nu a influenţat această
capacitate de rotire.
În analiza corelaţiei aderenţă-lunecare s-a presupus că la baza comportării neliniare stă
degradarea betonului de înglobare, degradare care este influenţată de fisurarea de la partea
superioară a nervurilor barei, zdrobirea locală a betonului, dezvoltarea succesivă a fisurilor
radiale şi longitudinale de despicare şi formarea planului de forfecare. Acestă corelaţie a fost
studiată pe modele cu lungime scurtă de înglobare. Aceste modele sunt caracterizate prin valori
mici ale efortului unitar în oţel şi de aceea nu pot avea o influenţă semnificativă asupra aderenţei.
În cazul lungimilor mari de ancorare, aşa cum este cazul elementelor din beton armat şi beton
precomprimat, efortul unitar din oţel este în mod sigur mai mare dar influenţa sa poate fi
neglijată atâta timp cât mecanismul de transfer se bazează pe zdrobirea betonului din faţa
nervurii şi/sau despicarea stratului de acoperire cu beton. Deformaţia transversală este mică în
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comparaţie cu înălţimea nervurii. Dacă mecanismul de transfer al forţei se bazează în principal
pe frecare, ca în cazul barelor netede sau al armăturilor pretensionate realizate din sârme, atunci
deformaţia transversală a barei nu poate fi neglijată deoarece asperităţile suprafeţei barei şi
reducerea diametrului acesteia pot fi de acelaşi ordin de mărime. Reducerea diametrului barei
poate diminua considerabil presiunile radiale asupra barei şi deci aderenţa prin frecare.
Pentru barele cu profil periodic influenţa efortului unitar din bară este mică atâta timp cât
oţelul rămâne în stadiul elastic. Rezultatele experimentale au indicat o influenţă semnificativă a
curgerii oţelului asupra aderenţei rezultând o ramură neliniară descendentă a diagramei τb ‒ s,
ceea ce înseamnă că aderenţa este influenţată negativ de degradarea armăturii datorită curgerii
acesteia. Există o asemănare de comportament cu cel produs de despicarea stratului de acoperire,
stadiul IVb. Se apreciază că nu există încă o bună înţelegere a influenţei curgerii armăturii asupra
aderenţei. În stadiile II şi III aderenţa este rezultatul unei combinaţii între eforturile unitare de
compresiune pe nervuri şi de frecare. Datorită deformării transversale a barei şi curgerii oţelului,
componenta p* poate scădea, rezultând o descreştere a frecării. Este posibil ca fenomenul de
curgere al oţelului să afecteze şi geometria nervurii reducând aria proiecţiei nervurii AR şi
implicit valoarea factorului fR.

3.2.4 Lungimea de ancorare a barei de armătură
Majorând lungimea de ancorare sau de suprapunere a barelor de armătură va fi majorată şi
capacitatea de preluare şi distribuţie a eforturilor. Această majorare a aderenţei nu este direct
proporţională cu majorarea lungimii de ancorare, din cauza variaţiei eforturilor în lungul barei. În
cazul barelor ancorate, fisurarile longitudinale de despicare apar de la suprafaţa elementului sau
de la fisurile transversale din încovoiere în zona efortului maxim din armătură. Pentru betonul
obişnuit fisurile de despicare pot fi însoţite de zdrobirea betonului din faţa nervurilor pe masură
ce bara alunecă in beton. Pentru betonul de înaltă rezistenţă şi pentru betonul obişnuit unde
barele de armătură sunt acoperite cu răşină epoxidică, gradul de zdrobire al betonului din faţa
nervurilor este semnificativ redus.
În cazul barelor înnădite prin suprapunere nu s-a observat beton zdrobit în apropierea
capătului încărcat al barei, acesta observându-se la capătul neîncărcat, ceea ce indică o cedare ce
a avut loc printr-o usoară împănare a nervurilor în beton urmată de o lunecare rapidă a barei în
momentul cedării. Din cauza modului de cedare a aderenţei, capătul neîncărcat al barei într-un
ancoraj sau înnădire prin suprapunere este mai puţin eficient în transferul eforturilor de aderenţă
decât capătul încărcat, acest lucru explicând relaţia de neproporţionalitate între lungimea de
ancorare sau de suprapunere a barelor şi efortul de aderenţă.
ACI 408R-03 [76] precizează că relaţia dintre forţa de aderenţă şi lungimea de ancorare
este liniară dar nu proporţională (Figura 3.13). Se poate observa că există eforturi de aderenţă
măsurabile chiar şi pentru lungimi mici de ancorare, deoarece în studiile experimentale
întotdeauna există cel puţin o pereche de nervuri care au produs fisurarea betonului înainte de
cedare. Odată cu majorarea lungimii de ancorare se majorează deasemena şi deschiderea fisurilor
în momentul cedării.
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Figura 3.13 Efortul de aderenţă în funcţie de lungimea de ancorare [76]

3.2.5 Efectele mediului
Ruginirea barelor
După laminarea la cald, bara de oţel se acoperă cu un strat iniţial de rugină atunci când se
răceşte, natural sau prin udare cu apă, sau la păstrarea în condiţii atmosferice. Acest strat de oxid
de fier (0,3-1,5 g/dm2) nu afectează aderenţa, din contră poate avea efect favorabil în cazul
barelor recent prelucrate (Figura 3.14)

Figura 3.14 Efectul stării suprafeţei barei asupra aderenţei
Reducerea diametrului barei este estimată la 0,008-0,04 mm cu o pierdere de arie peste 1%
în cazul diametrelor mici, faţă de 6-10%, valoare general acceptată în standardele de produs. Se
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apreciază că prezenţa ruginii incipiente poate inhiba dezvoltarea ulterioară a coroziunii într-un
beton de bună calitate.

Coroziunea barelor
Mediul bazic al betonului şi rugina incipientă constituie un mijloc de protecţie a barelor
împotriva coroziunii. În timp se produce carbonatarea betonului: datorită porozităţii sale, betonul
este penetrat de dioxidul de carbon care reacţionează cu hidroxidul de calciu şi îl transformă în
carbonat de calciu care este neutru din punct de vedere chimic. Din cauza carbonatării se pierde
caracterul bazic al betonului, armătura nu mai este protejată şi este posibil ca sub acţiunea ionilor
de clor şi a altor agenţi chimici să se distrugă stratul de oxid de fier care proteja armătura
împotriva coroziunii. În urma coroziunii scade aria secţiunii barei iar aderenţa se reduce din
cauza produselor de coroziune precum şi a deteriorării stratului de acoperire cu beton.
Încercările de aderenţă pe bare corodate prin procedee accelerate pe cale electrochimică au
arătat o creştere iniţială a aderenţei după care a urmat o reducere semnificativă (Figura 3.15).

Figura 3.15 Influenţa coroziunii asupra aderenţei
Creşterea iniţială a fost atribuită naturii expansive a oxidului de fier, în timp ce scăderea de
aderenţă este corelată cu produsele de coroziune. Performanţele mai bune obţinute prin
introducerea cenuşii de furnal sunt explicate printr-o mai bună compactitate a betonului şi deci o
mai bună protecţie a barei.

Efectele temperaturii înalte
Majoritatea încercărilor au fost efectuate la temperatura camerei după un singur ciclu
termic: încălzire la temperatura de 100-800 °C, menţinerea la temperatură constantă, răcire,
menţinerea în condiţii constante de mediu. Proprietăţile de aderenţă la temperaturi înalte şi după
răcire la temperatura camerei sunt foarte apropiate şi sunt caracterizate printr-o diminuare bruscă
a efortului unitar de aderenţă [77] (Figura 3.16 a).
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Figura 3.16 Efectul temperaturilor extreme asupta aderenţei
a) influenţa temperaturilor pozitive; b) influenţa temperaturilor negative
La temperaturi înalte barele rotunde sunt mai sensibile decât cele cu profil periodic în timp
ce diametrul are o influenţă redusă sau chiar nesemnificativă. Natura agregatului este factorul
principal care asigură o bună aderenţă la temperaturi înalte, deoarece cu cât stabilitatea
agregatului latemperaturi înalte este mai mare cu atât sunt mai reduse deteriorările betonului şi
deci pierderea de aderenţă este mai redusă. S-a constatat că epruvetele care au fost ţinute în
mediu umed au avut o aderenţă mai redusă după un ciclu la temperatură înaltă.

Efectele temperaturii scăzute
Informaţiile despre aderenţa dintre beton şi armătură latemperaturi scăzute -50...-100 °C
sunt reduse, dar se apreciază că aceste informaţii sunt necesare chiar dacă temperaturi sub -50 °C
se întâlnesc numai în mediul arctic sau în condiţii criogenice.
Aderenţa la temperaturi scăzute este întotdeauna mai mare decât cea la temperatura
camerei deoarece rezistenţele l compresiune şi întindere cresc cu scăderea temperaturii. Din
încercări experimentale a rezultat o schimbare a modului de cedare în funcţie de temperatura
mediului ambiant: de la despicare la +20 °C, la forfecare la -40 °C, apoi la curgerea oţelului sub
-80 °C [78] (Figura 3.16 b)

3.2.6 Modul de aplicare a încărcării
Aderenţa dintre beton şi armătură este influenţată în mod semnificativ de repetarea
încărcării (număr de cicluri, mărimea efortului unitar, frecvenţa) şi de încărcarea de lungă durată.
Cele enumerate mai sus influenţează rezistenţa şi deformabilitatea betonului, factori de care
depinde aderenţa. În consecinţă, se modifică nu numai efortul unitar de aderenţă dar şi modul de
cedare (prin distrugerea adeziunii chimice, despicarea, respectiv smulgerea barei).
Deoarece cedarea prin despicare este puternic corelată cu rezistenţa la întindere a
betonului. efectele oboselii asupra aderenţei sunt similare cu cele manifestate asupra rezistenţei
la întindere. Scăderea rezistenţei la întindere a betonului şi a efortului unitar de aderenţă în
funcţie de numărul de cicluri este redată prin reprezentare de tip Wöhler în (Figura 3.17 a,b).
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Figura 3.17 Deteriorarea aderenţei în cazul oboselii (n‒numărul de cicluri)
a) scăderea rezistenţei la întindere şi a efortului unitar de aderenţă la încercări cu lungime scurtă
de înglobare [79] ; b) scăderea efortului unitar de aderenţă la încercarea de smulgere [80]
Cedarea prin smulgere depinde în mare măsură de zdrobirea betonului din dreptul
nervurilor şi ca urmare apare cedarea prin forfecare în lungul suprafeţei de lunecare. În acest caz
efectele oboselii asupra aderenţei sunt similare cu cele observate la epruvetele din beton simplu
încărcate centric, desigur şi în cazul aderenţei ciclul alternant este mai dăunător decât cel
oscilator şi pulsator.
Comportarea la cicluri alternante cu deplasări impuse depinde de treapta de încărcare din
primul ciclu. Încercările experimentale au arătat că încărcarea la valori joase ale efortului unitar
de aderenţă în primul ciclu (
,
‒ obţinut din încercare statică) alterează aderenţa
dar nu valoarea ultimă (Figura 3.18 a), în schimb încărcarea la o valoare ridicată în primul ciclu
(
) conduce la deteriorarea semnificativă a aderenţei (Figura 3.18 b).

Figura 3.18 Evoluţia aderenţei sub cicluri alternante
a) deplasare impusă s=±0,44 mm, τb<0,8·τbu; b) deplasare impusă s=±2,54 mm, τb>0,8·τbu
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3.3 Determinarea experimentală a aderenţei
3.3.1 Epruvete scurte
În literatura de specialitate, în vederea obţinerii unei distribuţii uniforme a efortului unitar
de aderenţă în lungul unei bare înglobate în beton, s-au folosit epruvete cu lungime scurtă de
înglobare, la care raportul dintre lungimea de înglobare ld şi diametrul barei db este ≤5,
majoritatea bazate pe modelul conceput de Rehm [81] (Figura 3.19 a)

Figura 3.19 Epruvete din beton simplu
a) Rehm(1961) [81]; b) RILEM(1970) [82]; c) Losberg(1979) [83]; d) Rehm şi
Eligehausen(1979) [84]; e) Tassios(1982) [85]; f) Giuriani(1981) [86]
Aderenţa este influenţată de efectul de arc care se dezvoltă în beton, de la platanul presei
până la zona de contact dintre beton şi armătura înglobată. În vederea diminuării acestui efect, în
modelul RILEM [82], porţiunea de contact dintre bară şi beton a fost deplasată din zona centrală
iar între beton şi platanul presei s-a interpus un strat antifrecare din cauciuc (Figura 3.19 b).
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Losberg [83] a introdus un inel între epruvetă şi platan reducând în acest fel ―deschiderea‖
arcului (Figura 3.19 c).
Aceste epruvete au numai o parte a barei în contact direct cu betonul, porţiunea inactivă
din punctul de vedere al aderenţei s-a obţinut prin introducerea armăturii într-o teacă de plastic,
prin înfăşurare cu panglică sau ungere cu un strat de parafină. În aceste epruvete nu s-au prevăzut
armături transversale iar cedarea s-a produs prin smulgere.
Rehm şi Eligehausen [84] au redus substanţial efectul de arc prin utilizarea unor cilindri
alungiţi (Figura 3.18 d). Tassios [85] a conceput un sistem care permite extragerea armăturii
printr-o succesiune de împingeri-smulgeri ale barei (Figura 3.19 e). Epruveta concepută de
Giuriani [86] modelează porţiunea inferioară a unei grinzi fisurate din beton armat (Figura 3.19
f), părţile laterale reprezintă două fisuri vecine iar porţiunea superioară redă legătura cu zona
comprimată.
Modelul conceput de Bertero şi Eligehausen [87] a fost realizat cu o armare transversală
puternică care să evite despicarea betonului (Figura 3.20)

Figura 3.20 Epruvete cu confinare, modelul Bertero şi Eligehausen(1983) [87]
Noghabai [88] a folosit pentru confinarea betonului două variante, un cilindru exterior din
oţel, respectiv o fretă interioară (Figura 3.21 a,b). încercările au arătat aceeaşi valoare maximă a
efortului unitar de aderenţă (Figura 3.21 c). Deşi s-au folosit armări transversale puternice, în
unele cazuri s-au produs despicări ale betonului.
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Figura 3.21 Epruvete cu confinare modelul Noghabai(1995) [88]
a) confinare cu fretă; b) confinare cu cilindru de oţel; c) corelaţia efort unitar de aderenţălunecare pentru o bară Φ32 mm
Principala problemă a încercărilor în care este implicat efectul despicării betonului o
constituie separarea celor două componente ale efortului unitar de aderenţă, componenta
tangenţială, respectiv componenta normală. Componenta normală este cea care produce eforturi
unitare circulare de întindere în beton care conduc la despicarea acestuia.
În modelul conceput de Tepfers şi Olsson [89] (Figura 3.22), efectul de arc este redus la
minim prin dispunerea unui inel de teflon amplasat în vecinătatea imediată a barei şi în acest fel
componenta tangenţială este echilibrată de reacţiunea din reazem. Componenta normală este
echilibrată de eforturile unitare circulare de întindere din beton până la despicarea acestuia, apoi
de către inelul de oţel care este parte componentă a epruvetei.
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Figura 3.22 Modelul inelar, Tepfers şi Olsson(1992) [89]
În aceeaşi figură este prezentată şi variaţia forţei de smulgere F, respectiv deformaţia
specifică a inelului de oţel εsr în funcţie de lunecarea barei. Este dificil de cuantificat forţa locală
de despicare deoarece deformaţia specifică medie a fost măsurată în inelul de oţel, departe de
suprafaţa de aderenţă.
Modelele prezentate anterior au avut ca scop urmărirea degradării aderenţei în timpul
despicării şi efectul favorabil al confinării laterale. Pentru modelarea aderenţei în cazul unor
fisuri cauzate de coroziune, contracţia betonului sau solicitări anterioare severe, s-au folosit
modele prefisurate. Aceste modele au fost concepute cu sau fără confinare transversală.
În modelele prefisurate s-au creat fisuri artificiale de despicare, paralele cu armătura, prin
prevederea unor separatori în cofrajul epruvetei înainte de betonare. În testele conduse de
Gambarova [90], [91], [92], [93] (Figura 3.23 a) s-a forţat menţinerea constantă a deschiderii
fisurii în decursul întregii încercări (0,0057-0,0171 din diametrul barei), în timp ce în încercările
conduse de Modena forţa de confinare a fost menţinută la o valoare constantă. Influenţa
deschiderii fisurii iniţiale asupra efortului unitar de aderenţă este prezentat pentru o serie de
epruvete în (Figura 3.23 b). Testele au relevat faptul că efortul unitar maxim de aderenţă depinde
liniar de confinarea la care este supusă bara (Figura 3.23 c).
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Figura 3.23 Epruvete prefisurate, Gambarova [91]
a) geometria elementului; b) variaţia efortului unitar de aderenţă; c) corelaţia dintre efortul unitar
maxim de aderenţă şi efortul unitar de confinare
Pentru o mai bună înţelegere a interacţiunii dintre componenta normală şi cea tangenţială
la interfaţa beton-armătură sunt necesare metode mai rafinate de investigare şi combinarea
testelor experimentale cu cele numerice. Recent pentru urmărirea creşterii fisurii şi a antrenării
betonului s-a folosit fotometria. De asemenea au fost testate bare cu profil special în combinaţie
cu simulări numerice pe baza eforturilor unitare deduse experimental, a aspectului fisurilor şi al
câmpului de deplasări.

3.3.2 Epruvete lungi
Pentru analiza relaţiei dintre efortul unitar de aderenţă şi lunecarea barei s-au utilizat
modele cu lungime scurtă care conferă o distribuţie uniformă atât a efortului unitar de aderenţă
cât şi a lunecării. Epruvetele lungi furnizează date importante despre distribuţia eforturilor
unitare de aderenţă pe lungimea de înglobare în beton sau pe lungimea de înnădire precum şi
despre comportarea ancorajelor.
În această categorie de modele intră şi modelul RILEM [94] (Figura 3.24 a), utilizarea
acestuia fiind limitată numai la comparaţia dintre bare cu acelaşi diametru nominal şi diferite
- 59 -

profile ale suprafeţei barei [72]. Rezultatele obţinute furnizează date despre aderenţă dar în
acelaşi timp şi despre comportarea epruvetei. S-a constatat că armătura transversală previne
despicarea betonului în cazul barelor cu diametru mic (db=10-14 mm) dar nu şi în cazul barelor
cu diametru mare (db=16-32 mm). Din cauza stratului necorespunzător de acoperire cu beton şi a
armăturii transversale insuficiente au rezultat fisuri care au radiat de la bară spre marginea
elementului sub un unghi la 45° (Figura 3.24 b)

Figura 3.24 Rezultate obţinute pe modelul RILEM
a) modelul RILEM(1978) [94]; b) propagarea şi releveul fisurilor de despicare, db=24 mm [95]
La universitatea din Durham s-au derulat încercări în care s-au folosit peste 100 de
traductori electrici rezistivi dispuşi în interiorul barei pentru a nu afecta proprietăţile de aderenţă
ale barei. Pentru a obţine aceste bare speciale, ele au fost tăiate în lung realizându-se un canal de
4x4 mm în interiorul căruia s-au aplicat traductorii. Ulterior cele două jumătăţi s-au lipit
rezultând o bară cu aspect normal. Această tehnică a fost folosită pentru a urmări comportarea
suprapunerii barelor drepte, ancorajelor, cârligelor şi îndoiturilor. Prin această procedură s-au
investigat bare cu diametre de la 6 până la 32 mm şi lungimi de înglobare până la 4 m.
În (Figura 3.25 a) este prezentat un model, realizat dintr-o placă relativ subţire de beton, cu
una sau două bare înglobate în planul median al plăcii. S-au folosit modele atât nefisurate cât şi
prefisurate, majoritatea fiind prevăzute cu trei etrieri cu două ramuri de forfecare. S-au obţinut
informaţii referitoare la procesul de fisurare în cazul lungimilor mari de ancorare supuse unei
confinări reduse şi stabilirea influenţei etrierilor asupra efortului unitar maxim de aderenţă.
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Figura 3.25 Model cu lungime relativ mare de înglobare în beton
a) model prefisurat; b) corelaţia dintre efortul unitar maxim de aderenţă şi indicele de confinare
Ω
Diagrama din (Figura 3.25 b) arată că, peste o anumită catitate, etrierii nu mai au nici o
influenţă asupra efortului unitar maxim de aderenţă. în aceeaşi diagramă se prezintă valorile de
calcul ale efortului unitar de aderenţă prevăzute de EC2 [50] şi ACI 318-95 [96].
Aceste cercetări au relevat câteva diferenţe sesizabile între valorile obţinute pe cale
experimentală şi cele prevăzute în norme şi care se referă la:
 coeficienţii de siguranţă prevăzuţi în norme;
 necesitatea unei lungimi acoperitoare de ancorare şi înnădire prin suprapunere;
 confinarea la care sunt supuse îndoiturile barelor şi barele din interiorul elementelor
reale;
 lungimile de înglobare.

3.4 Confinarea betonului prin utilizarea armăturilor de confinare
3.4.1 Mecanismul confinării
Componenta principală a betonului o constituie agregatul, care reprezintă 75% din volumul
betonului. Deoarece agregatele au dimensiuni diferite se obţine o compactitate optimă a
betonului. Agregatele reprezintă componenta cea mai rezistentă a betonului, forţele de
compresiune se scurg de la o particulă la alta prin contact direct (Figura 3.26 a).

- 61 -

Figura 3.26 Mecanismul confinării betonului
a) descompunerea forţelor prin agregate; b) echilibrul forţelor; c) fisuri la interfaţa agregat‒piatră
ciment; d) efectul confinării
Echilibrul forţelor care acţionează asupra particulelor este posibil datorită forţelor laterale
generate de aderenţa dintre agregate şi piatra de ciment (Figura 3.26 b). În momentul deteriorării
acestei aderenţe apar microfisuri la interfaţa agregat-piatră de ciment (Figura 3.26 c), care odată
cu creşterea încărcării se unesc în macrofisuri iar epruveta cedează prin fisuri paralele cu direcţia
compresiunilor. La echilibrul forţelor din masa betonului, aportul aderenţei este suplimentar prin
acţiunea de confinare (Figura 3.26 d), rezultând o rezistenţă mai mare. Dacă acţiunea de
confinare se realizează cu ajutorul unor armături atunci se îmbunătăţeşte şi ductilitatea.
În (Figura 3.27) se prezintă creşterea rezistentei la compresiune a betonului pentru cazul
unei confinări radiale (σ2 = σ3).

Figura 3.27 Aproximarea liniară a creşterii rezistenţei sub confinare axial‒simetrică
Ecuaţiile care descriu acestă creştere sunt:
(

)

(

(3.2)
)
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(3.3)

3.4.2 Efectul armăturilor de confinare
Elemente cu secţiunea circulară
Elementele cu secţiune circulară se confinează în mod eficient cu ajutorul fretei elicoidale,
caracterizată prin aria secţiunii barei As şi pasul de înfăşurare s. Efortul unitar care apare în urma
confinării este (Figura 3.28 a):
(3.4)
unde:
aria secţiunii barei;
limita de curgere a oţelului;
diametrul elementului;
pasul de înfăşurare al fretei.

Figura 3.28 Confinarea secţiunii circulare şi dreptunghiulare
a) secţiune circulară, confinată cu fretă; b) secţiune rectangulară, confinată cu etrieri
Coeficientul de armare volumic al fretei este:

(3.5)
Coeficientul mecanic este dat de relaţia:
(3.6)
unde:
rezistenţa la compresiune a betonului.
Din relaţiile (3.4) şi (3.6) rezultă relaţia pentru calculul efortului unitar produs de fretă în
momentul curgerii acesteia:
(3.7)
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Elemente cu secţiunea rectangulară
Pentru secţiunea pătrată din (Figura 3.28 b) efortul unitar produs de confinarea realizată cu
ajutorul etrierilor este:
(

√

)

(3.8)

unde:
aria secţiunii barei;
limita de curgere a armăturii;
latura elementului;
distanţa dintre etrieri.
Coeficientul de armare volumic al etrierului este:
(

√

)

(3.9)

Coeficientul mecanic al etrierilor este:
(3.10)
unde:
rezistenţa la compresiune a betonului.
Relaţia (3.7) este valabilă şi în acest caz.

Efectul neuniformităţii confinării
Relaţiile de mai sus sunt valabile pentru o distribuţie uniformă a efortului unitar σ ceea ce
este numai parţial adevărat. Ecuaţia (3.7) devine:
(3.11)
unde:
coeficient de reducere ce ia în considerare neuniformitatea confinării în secţiunea
transversală;
coeficient de reducere ce ia în considerare neuniformitatea confinării în lungul
elementului de la o secţiune transversală la alta;
coeficientul mecanic al etrierilor;
rezistenţa la compresiune a betonului.
În (Figura 3.29 a) este prezentat cazul unei secţiuni pătrate. Barele longitudinale se
constituie în reazeme ale unor arce care delimitează aria confinată de beton. Săgeata acestor arce
este 0,25·b 1.
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Figura 3.29 Neuniformitatea confinării
a) neuniformitate în direcţie transversală; b) neuniformitate în direcţie longitudinală
În funcţie de numărul de bare longitudinale n, aria confinată efectiv este:
(

)

(

)

(3.12)

unde:
numărul de bare longitudinale.
Coeficientul de reducere devine:
(

)

pentru

( )

(3.13)

Cea mai redusă arie confinată este (Figura 3.29 b):
(3.14)
Coeficientul de reducere devine:

(

)

Conform Model Code 90 [58], pentru cazurile când nu se cere o precizie deosebită,
coeficienţii αn şi αs se pot determina din (Figura 3.30).
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(3.15)

Figura 3.30 Determinarea coeficienţilor αn şi αs

Legea constitutivă a betonului confinat
Atunci când nu există date precise se poate folosi diagrama σ‒ε din (Figura 3.31 a) unde:
( )

(3.16)
(3.17)

Figura 3.31 Legea constitutivă a betonului confinat
a) curba σ‒ε în cazul compresiunii triaxiale simetrice b) curba σ‒ε în cazul betonului confinat
Pentru calcule se recomandă diagrama cu palier orizontal (Figura 3.31 b), obţinută cu
γc=1,5 şi coeficientul 0,85 pentru luarea în considerare a efectelor de lungă durată. Parametrii din
(Figura 3.31 b) au următoarele valori:
(

)

(

)
(
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)

pentru

(3.18)

pentru

(3.19)
(3.20)

(3.21)
Efortul unitar produs de armătura de confinare se determină cu relaţia:
(3.22)
unde:
coeficient mecanic al armăturii de confinare.
Coeficientul mecanic al armăturii de confinare, ωwd se determină cu relaţia:
(3.23)
unde:
volumul etrierilor închişi sau al agrafelor;
volumul betonului confinat;
valoarea de calcul a limitei de curgere a armăturii transversale;
rezistenţa de calcul a betonului confinat.
Valorile coeficientului mecanic al armăturii de confinare, ωwd pentru diferite tipuri de
etrieri sunt prezentate în (Figura 3.32).

Figura 3.32 Valori ωwd pentru diferite tipuri de etrieri
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4. MODELE ANALITICE PENTRU DETERMINAREA
ADERENŢEI
Aderenţa dintre beton şi armătură poate fi modelată considerând betonul ca şi un mediu
continuu şi introducând o relaţie de tipul efort de aderenţă-lunecare la interfaţa dintre beton şi
armătură.
Ecuaţiile diferenţiale care guvernează comportamentul unei singure bare de armătură
înglobată în beton sunt prezentate în continuare, presupunând că există simetrie axială în raport
cu axa barei şi neglijând grosimea barei de armătură:
 echilibrul barei de armătură (Figura 4.1)
∑

(4.1)

unde:
∑

secţiunea barei de armătură;
circumferinţa barei de armătură;
efortul unitar normal din bara de armătură;
efortul de aderenţă în funcţie de lunecare.

Figura 4.1 Eforturi unitare care acţionează pe bara de armătură (de lungime dx)
 relaţia deformaţie specifică-deplasare (Figura 4.2)
(4.2)
unde:
deformaţia specifică a barei de armătură;
media deformaţiilor specifice a betonului care înglobează bara de armătură.
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Figura 4.2 Eforturi unitare şi deformaţii specifice în bara de armătură şi în betonul care o
înglobează
 transferul eforturilor de la bara de armătură la beton (Figura 4.3)
(4.3)
unde:
aria secţiunii transversale de beton;
media eforturilor unitare normale din secţiunea de beton.

Figura 4.3 Fortele care acţionează asupra unui element de beton-armat
 relaţia efort-deformaţie pentru oţel
(4.4)
 relaţia efort-deformaţie pentru beton
(4.5)
unde:
efortul unitar normal din beton;
deformaţia specifică a betonului.
 relaţia efort de aderenţă-lunecare
[

]

Cum ecuaţiile (4.1) şi (4.3) sunt expresii de echilibru şi ecuaţia (4.6) este o relaţie
constitutivă, principalul obiectiv va fi prezentarea unor formulări pentru această relaţie
constitutivă (efort de aderenţă-lunecare).
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(4.6)

4.1 Ecuaţii descriptive existente în literatură
În literatura de specialitate există numeroase modele pentru determinarea aderenţei. Unele
modele iau în considerare doar rezistenţa la compresiune a betonului, în timp ce altele includ şi
caracteristicile geometrice ale barei de armătură.

4.1.1 Orangun, Jirsa şi Breen – 1977
Orangun, Jirsa şi Breen în anul 1977 [97] au introdus influenţa lungimii de ancorare în
ecuaţia efortului ultim de aderenţă:
(

- beton neconfinat
- beton confinat

) √

(

(4.7)

) √

(4.8)

unde:
– factor care ia în considerare confinarea dată de armătura transversală;
rezistenţa la compresiune a betonului;
– acoperirea minimă cu beton;
– diametrul barei de armătură;
– lungimea de ancorare.
(4.9)
unde:
– aria armăturii transversale perpendiculară pe planul de despicare;
limita de curgere a oţelului;
– distanța dintre armăturile transversale;
– numărul barelor de armătură din secțiune.
– diametrul barei de armătură;
Ecuaţiile (4.7), (4.8) şi (4.9) sunt aplicabile doar în cazurile în care

⁄

4.1.2 Darwin – 1992 şi 1996
Darwin în anul 1992 [98] a reanalizat datele prezentate de Orangun [97] introducând în
relația inițială efectul acoperirii cu beton. Pe lângă aceste observații autorul în anul 1996 [99] a
realizat o analiză a 133 elemente neconfinate și 166 elemente cu armătură transversală. În urma
acestei analize a observat că
oferă o reprezentare mai bună a influenței betonului, astfel
fiind dezvoltate două relații pentru determinarea eforturilor maxime de aderență pentru beton
neconfinat și cel confinat.
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 beton neconfinat
[

] (

(

)

(4.10)

)

(4.11)

 beton confinat
[

] (

)

(4.12)

unde:
;
;
– aria relativă a nervurilor armăturii.
rezistenţa la compresiune a betonului;
– acoperirea maximă cu beton;
– acoperirea minimă cu beton;
– aria barei de armătură;
diametrul barei de armătură;
– numărul barelor de armătură din secțiune;
– lungimea de ancorare;
– aria armăturii transversale perpendiculară pe planul de despicare;
– numărul barelor de armătură transversale din secțiune;

4.1.3 Zuo şi Darwin – 1998 şi 2000
Zuo şi Darwin în anii 1998 [100] şi 2000 [101] au dezvoltat relațiile prezentate mai sus
prin adaptarea acestora pentru betoanele de înaltă rezistență (>55 MPa). Datele analizate de
aceștia au fost preluate din teste efectuate pe 171 de elemente neconfinate cu armătură
tranversală și 196 de elemente confinate. În urma analizei făcute autorii au ajuns la concluzia că
reprezintă mai îndeaproape aportul rezistenței la compresiune asupra efortului de aderență
în cazul betoanelor neconfinate.
 beton neconfinat
[

] (

)

(4.13)

 beton confinat
[

] (

unde:
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)

(

)

(4.14)

;

4.1.4 Esfahani şi Rangan – 1998
Esfahani şi Rangan în anul 1998 [102] au dezvoltat ecuaţii care să prezică efortul ultim de
aderenţă în funcţie de rezistenţa la compresiune a betonului, diametrul barei de armătură şi
acoperirii cu beton. Ei au făcut distincţie între betonul normal (fc<50 MPa) şi betonul de înaltă
rezistenţă (fc≥50 MPa).
 beton normal

√

(4.15)

√

(4.16)

 beton de înaltă rezistență

unde:
√ ;
rezistenţa la întindere a betonului.

4.1.5 Rehm, Nilson şi Mirza – 1961, 1968 şi 1979
Rehm în anul 1961 [81] a fost unul dintre primii care a formulat o expresie matematică
pentru partea ascendentă a curbei efort de aderenţă-lunecare. El a introdus în această expresie
rezistenţa la compresiune pe cub a betonului şi unele constante determinate teoretic sau
experimental:
(4.17)
unde:
rezistența la compresiune pe cub a betonului;
constante determinate de autor teoretic sau experimental.
O ecuaţie similară a fost obţinută de Nilson în anul 1968 [103], deşi aceasta a fost obţinută
pentru o singură rezistenţa la compresiune a betonului. Prin urmare fc nu este inclusă în această
ecuaţie:
(4.18)
Mirza şi Houde în anul 1979 [104], în urma rezultatelor obţinute pe 62 de elemete testate
(fc variind între 20-40 MPa), au propus următoarea ecuaţie:
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(4.19)
Se poate observa că ecuaţiile (4.18) şi (4.19) nu includ ca şi parametru rezistenţa la
compresiune a betonului.

4.1.6 Eligehausen şi Huang – 1983 şi 1996
Eligehausen în anul 1983 [87] a propus o expresie matematică pentru întreaga porţiune a
curbei efort de aderenţă-lunecare, atât partea ascendentă cât şi partea descendentă (Figura 4.4).
Prima parte a curbei, neliniară, reprezintă stadiul în care nervurile armăturii pătrund in
matricea de mortar, caracterizată de zdrobire locală a betonului din faţa nervurilor si microfisurare. Porţiunea orizontală a curbei apare doar în cazul betonului confinat, caracterizată de
avansarea zdrobirii şi forfecarea betonului dintre nervuri. Partea descendentă, liniară, este
caracterizată de reducerea aderenţei datorită apariţiei fisurilor de despicare în lungul barei de
armătură.

Figura 4.4 Relaţia efort de aderenţă-lunecare, Eligehausen [87]
Ecuaţiile care descriu acest model sunt următoarele:
( )

pentru

(4.20)

pentru

(4.21)

pentru

(4.22)

Acest model a fost mai târziu modificat pentru betoane de înaltă rezistenţă (cu rezistenţa la
compresiune între 60-120 MPa) de către Huang [105]. Partea ascendentă, partea orizontală şi
partea descendentă ale curbei rămân la fel, dar efortul de aderenţă rezidual τf corespunzător
lunecării s3 nu este acelaşi, în schimb o continuare a părţii descendente cu o pantă diferită a fost
propusă (Figura 4.5).
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Figura 4.5 Relaţia efort de aderenţă-lunecare, Huang [105]
( )

pentru

(4.23)

pentru

(4.24)

pentru

(4.25)

pentru

(4.26)

În cazul în care armătura întră în curgere înainte de cedarea aderenţei, a fost propusă o
parte descendentă diferită (Figura 4.5). Aceasta este descrisă de ecuatiile următoare:

pentru

(4.27)

pentru

(4.28)

Parametrii propuşi de către cei doi autori pentru definirea relaţiei efort de aderenţălunecare sunt prezentaţi în (Tabel 4.1).
Huang
Eligehausen

Beton normal

Condiții
bune de
aderență

Celelalte
cazuri

-

-

Condiții bune
de aderență
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Celelalte
cazuri

Beton de înaltă
rezistență
Condiții
Celelalte
bune de
cazuri
aderență

√

√

-

-

Tabel 4.1 Parametrii pentru definirea relaţiei efort de aderenţă-lunecare pentru beton confinat
conform Eligehausen [87] şi Huang [105]
unde:
spaţiul dintre nervurile armăturii.

4.1.7 Soroushian – 1991
Soroushian în anul 1991 [106] a aplicat aceleaşi ecuaţii pentru partea orizontală şi partea
liniară descendentă a curbei efort de aderentă-lunecare ca şi în modelul propus de către
Eligehausen [87] în cazul betonului confinat. În schimb, acesta a introdus o nouă ecuaţie pentru
partea ascendentă neliniară:
( )

[

]⁄

pentru

(4.29)

Efortul ultim de aderenţă este influenţat de rezistenţa la compresiune a betonului după cum
se poate vedea din ecuaţia următoare:

(

) √

(4.30)

În (Figura 4.6) este prezentat modelul analitic propus de către Soroushian [106]. Se poate
observa că parametrii s1, s2, s3 şi τ3 nu depind de rezistenţa la compresiune a betonului, de
confinare sau de diametrul barei de armătură.
Soroushian

(

) √

Figura 4.6 Modelul analitic pentru determinarea aderenţei, Soroushian [106]
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4.1.8 Harajli – 1995
Harajli în anul 1995 [107] a efectuat încercări la smulgere pe prisme de beton armate cu
bare de armătură având o rezistenţă la compresiune de 22 MPa şi 30 MPa. Acesta o observat că
lunecarea corespunzătoare efortului ultim de aderenţă depinde de spaţiul dintre nervurile
armăturii, c:
(4.31)
unde:
spaţiul dintre nervurile armăturii.
În (Figura 4.7) este prezentat modelul analitic propus de către Harajli [107]. În afara
ecuaţiilor pentru cedarea aderenţei prin smulgere, autorul propune un model şi pentru descrierea
aderenţei în cazul cedării prin despicare.
Harajli

Figura 4.7 Modelul analitic pentru determinarea aderenţei, Harajli [107]

4.1.9 Oh – 2007
Oh în anul 2007 [108] a investigat atât influenţa încărcărilor monotone cât şi a celor ciclice
asupra părţii ascendente a curbei efort de aderenţă-lunecare. În urma rezultatelor testelor, acesta
a propus noi parametrii pentru modelul Eligehausen [87] (Figura 4.8).
Oh

Figura 4.8 Modelul analitic pentru determinarea aderenţei, Oh [108]
unde:
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spaţiul dintre nervurile armăturii.
După cum se observă lunecarea s1 nu depinde de caracteristicile geometrice ale barei de
armătură.

4.1.10 Desnerck – 2010
Desnerk în anul 2010 [109], realizând teste pe două BAC cu filer de calcar având rezistenţa
la compresiune fc,cub=71,6 MPa şi fc,cub=62,1 MPa și un BNV cu rezistenţa fc,cub=58,4 MPa, a
propus un nou model pentru determinarea aderenţei.
Ecuaţia pentru determinarea efortul ultim de aderenţă τR derivă din ecuaţia prezentată de
Orangun [97]. Ecuaţiile noi propuse de către autor pentru BAC şi BNV, luând în considerare
influenţa diametrului barei de armătură, precum şi acoperirea minimă şi maximă cu beton, sunt
următoarele:
*

(

)

*

(

)

⁄

⁄

+ √

pentru BAC

(4.32)

+ √

pentru BNV

(4.33)

unde:
rezistenţa la compresiune a betonului;
– acoperirea maximă cu beton;
– acoperirea minimă cu beton;
diametrul barei de armătură.
În urma unei regresii liniare, acesta a stabilit o nouă relaţie pentru determinarea lunecării
armăturii aferente efortului ultim de aderenţă:
(4.34)
unde:
spaţiul dintre nervurile armăturii.
În (Figura 4.9) este prezentat modelul analitic propus de către Desnerck [109].
Desnerck

B
A
C

*

(

)

⁄

+ √
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B
N
V

*

(

)

⁄

+ √

Figura 4.9 Modelul analitic pentru determinarea aderenţei, Desnerck [109]

4.1.11 Pop – 2012
Pop [110], [111] în urma interpretării rezultatelor a două programe experimentale, în care
au fost testate 10 reţete de BAC cu rezistenţe medii la compresiune cuprinse între 40-80 MPa
pentru care au fost încercate la smulgere peste 550 bare de armătură, a ajuns la concluzia că
modelele existente în literatură ce iau în considerare şi caracteristicile geometrice ale armăturilor
evaluează mai bine variaţia eforturilor ultime de aderenţă atât pentru BAC cât şi pentru BNV.
Comparând rezultatele obţinute în cadrul celor două programe experimentale cu studii din
literatură, acesta a constatat că cea mai mare influenţă asupra eforturilor de aderenţă a avut-o
înălţimea nervurilor armăturii, propunând o nouă ecuaţie pentru determinarea eforturilor ultime
de aderenţă, care ia în considerare această înălţime a nervurilor raportată la diametrul barei de
armătură:
*

(

)

(

)

+

(4.35)

unde:
rezistenţa la compresiune a betonului;
spaţiul dintre nervurile armăturii;
înălţimea nervurilor barei de armătură;
diametrul barei de armătură.
Autorul a mai observat că modelele analitice care propun o valoare constantă a lunecării
ultime prezic mai bine valorile obţinute experimental. Astfel, în urma unei analize statistice
acesta a propus o nouă valoare a lunecării ultime egală cu 1,07 mm.
(4.36)
Modelul propus de către Pop [110] este prezentat în (Figura 4.10).
Pop

*

(

)

(

)

+
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Figura 4.10 Modelul analitic pentru determinarea aderenţei, Pop [110]

4.2 Standarde de proiectare
După cum se poate observa modelele analitice pentru determinarea aderenţei existente în
literatură încep să devină din ce în ce mai complexe. Modelele existente în standardele de
proiectare încearcă să simplifice aceste modelele existente în literatură.
În cele ce urmează sunt prezentate modelele pentru determinarea aderenţei existente în
standardele de proiectare privind betonul armat.

4.2.1 CEB-FIP Model Code 1990
Modelul existent în CEB-FIP Model Code 1990 [58] are la bază modelul Eligehausen [87].
Ecuaţiile care descriu acest model sunt următoarele:
( )

pentru

(4.37)

pentru

(4.38)

pentru

(4.39)

pentru

(4.40)

Parametrii pentru definirea relaţiei efort de aderenţă-lunecare, precum şi curbele obţinute
pentru betoane având rezistenţele la compresiune de 25 MPa, 30 MPa, 40 MPa şi 50 MPa sunt
prezentaţi în (Figura 4.11) pentru betoane neconfinate şi în (Figura 4.12) pentru betoane
confinate.
MC90 [58] defineşte betonul neconfinat ca fiind acela la care cedarea aderenţei are loc prin
despicarea betonului, iar betonul confinat acelea la care cedarea aderenţei are loc prin smulgerea
armăturii (forfecarea betonului dintre nervurile armăturii).

Beton neconfinat
Condiții
Toate celelalte
bune de
condiții de
aderență
aderență

√

√
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Figura 4.11 Modelul analitic MC90 [58] pentru beton neconfinat
unde:
efortul ultim de aderenţă;
capacitatea reziduală a aderenţei;
rezistenţa la compresiune a betonului.
şi

Valorile parametrilor din (Figura 4.11) sunt valabile pentru o acoperire cu beton
o armare transversală minimă egală cu:

(4.41)
unde:
aria etrierilor pe o lungime egală cu lungimea de ancoraj;
numărul de bare închise de etrieri;
aria unei bare.
Beton confinat
Toate celelalte
Condiții bune
condiții de
de aderență
aderență

spațiul dintre
nervurile
armăturii

√

spațiul dintre
nervurile
armăturii

√

Figura 4.12 Modelul analitic MC90 [58] pentru beton confinat
Valorile parametrilor din (Figura 4.12) sunt valabile pentru elemente de beton bine
confinate (acoperirea cu beton
, distanţa dintre armături
, armătură transversală
deasă având aria
) sau presiune transversală mare (
).

Efortul de aderenţă de proiectare
Valoarea efortului de aderenţă de proiectare, fbd este:
(4.42)
unde:
valoarea de proiectare a rezistenței la întindere a betonului;
coeficient ce ține cont de tipul armăturii şi are valorile:
pentru bare netede şi
pentru bare profilate;
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coeficient ce ține cont de poziția armăturii în timpul turnării şi are valorile:
pentru
condiții bune de aderență (bare cu înclinaţia mai mare de 45° față de orizontală în timpul turnării
betonului și pentru bare care au maxim 250 mm față de partea de jos și 300 mm față de partea de
sus a elementului) şi
pentru toate celelalte cazuri;
coeficient ce ține cont de diametrul barei de armătură şi are valorile:
pentru bare
cu diametrul

şi

pentru bare cu diametrul

.

Lungimea de ancorare de bază şi de proiectare
Lungimea de ancorare de bază necesară pentru transmiterea fortei de întindere dintr-o bară
de armătură la beton este:
(4.43)
unde:
– efortul de aderență de proiectare, conform ecuaţiei (4.41);
– rezistența la întindere a oţelului;
– diametrul barei de armătură.
Lungimea de ancorare de proiectare poate fi calculată folosind relaţia:
(4.44)
unde:
aria de armătură necesară din calcul;
aria de armătură efectivă din secțiune;
coeficienţi daţi în (Tabel 4.2);
coeficient ce ţine cont de tipul ancorajului: drept sau curb (cu ciocuri, coturi sau
bucle);
coeficient ce ţine cont de ancorajul cu cel puţin o bară transversală sudată pe
lungimea de ancorare de proiectare,
;
coeficient ce ţine cont de confinarea betonului dată de stratul de acoperire;
coeficient ce ţine cont de confinarea betonului dată de armătura transversală;
coeficient ce ţine cont de confinarea betonului dată de presiunea transversală
lungimea de ancorare de bază, conform ecuaţiei (4.44);
lungimea de ancorare minimă.
Lungimea de ancorare minimă lb.min, are valorile:
- armătură întinsă

{

}

(4.45)

- armătură comprimată

{

}

(4.46)

Produsul

trebuie să respecte condiţia
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.

Factor

Bara de armătură
Întinsă

Tip ancoraj

Forma barelor

Comprimată

drept
altul decât drept

Armătura
transversală
sudată de
armătura
principală

toate tipurile

Acoperirea cu
beton

drept
altul decât drept

Armătura
transversală
nesudată de
armătura
principală
Presiunea
transversală

toate tipurile

toate tipurile
Tabel 4.2 Valorile coeficienţilor α1, α2, α3, α4 şi α5 MC90 [58]

unde:
(a)
(b)

∑
∑
∑
∑

acoperirea cu beton;
dacă
, altfel
(∑

∑

)

;

;

– aria armăturii transversale de-a lungul lungimii de ancorare de proiectare,
aria minimă de armătură transversală;
pentru grinzi;
pentru plăci;
aria unei singure bare ancorate de diametru maxim;
coeficient cu valori prezentate în (Figura 4.13);
presiunea transversală [MPa] în starea limită ultimă de-a lungul lui
.

;

Figura 4.13 Valoarea coeficientului K pentru grinzi şi plăci

4.2.2 fib Model Code 2010
Model Code 2010 [53], la fel ca şi Model Code 1990 [58] are la bază modelul Eligehausen
[87]. În funcţie de cedarea aderenţei, prin smulgere sau prin despicare, sunt folosiţi diferiţi
parametrii. Ecuaţiile ce stau la baza modelului sunt următoarele:
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( )

pentru

(4.47)

pentru

(4.48)

pentru

(4.49)

pentru

(4.50)

Parametrii pentru definirea relaţiei efort de aderenţă-lunecare sunt prezentaţi în (Tabel 4.3).
1

2

3

4

5

Smulgere
Condiții
bune de
aderență
√

6

Despicare
Condiții bune

Toate
celelate
condiții

neconfinat

√

1)

(

Toate celelalte condiții

etrieri

)

(

neconfinat

)

1)

(

)

etrieri
(

)

1)

1)

Tabel 4.3 Parametrii pentru definirea relaţiei efort de aderenţă-lunecare în cazul cedării aderenţei
prin smulgere sau despicare MC2010 [53]
unde:
1)
spaţiul dintre nervurile armăturii
Valorile din (Tabel 4.3), coloanele 1-2 (cedare prin smulgere) sunt valabile pentru
elemente de beton bine confinate (acoperirea cu beton
, distanţa dintre armături
Valorile din (Tabel 4.3), coloanele 3-6 (cedare prin despicare) sunt valabile pentru
⁄
,
şi
în cazul etrierilor.
(

)

(

)

*(

)

(

)

+

unde:
pentru condiții bune de aderență;
pentru toate celelalte condiții;
rezistența caracteristică a betonului la compresiune pe cilindru [N/mm2];
diametrul barei de armătură[mm];
acoperirea minimă şi maximă cu beton.
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).
,

(4.51)

Termenul Ktr este definit astfel:
(4.52)
unde:
– numărul ramurilor de forfecare a etrierilor din secțiune;
– aria secțiunii transversale a unei ramuri de forfecare a unui etrier [mm2];
– distanța dintre etrieri [mm];
– numărul barelor ancorate sau perechilor de bare înnădite prin suprapunere;
– diametrul barei ancorate sau diametrul celei mai mici bare din perechea de bare
înnădite prin suprapunere [mm].
Curba efort de aderență-lunecare este considerabil influențată de curgerea armăturii şi de
presiunea transversală, astfel:
(4.53)
unde:
– efortul de aderență corespunzător curbei modificate efort de aderenţă-lunecare;
– efortul de aderență conform ecuaţiilor (4.47-4.50);
– coeficient ce ține cont de curgerea armăturii;
– coeficient ce ține cont de presiunea transversală.
Dacă curgerea armăturii are loc în lungul lungimii înglobate, reducerea corespunzătoare a
aderenței este dată de factorul Ωy. Dacă presiunea transversală este prezentă, curba efort de
aderență-lunecare pentru cedarea prin smulgere trebuie modificată cu factorul Ωp,tr.
În (Figura 4.14) este prezentată influența deformațiilor din armătură, iar în (Figura 4.15)
este prezentată influența presiunii transversale în cazul cedării prin smulgere.

Figura 4.14 Influența deformațiilor din armătură

Figura 4.15 Influența presiunii transversale

Efortul de aderenţă de bază şi de proiectare
Valoarea efortului de aderenţă de bază, fb,0 este:
(
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)

⁄

(4.54)

unde:
coeficient ce ține cont de tipul armăturii şi are valorile:
pentru bare profilate şi
pentru bare netede;
coeficient ce ține cont de poziția barei în timpul turnării şi are valorile:
pentru
condiții bune de aderență (bare cu înclinaţia mai mare de 45° față de orizontală în timpul turnării
betonului și pentru bare care au maxim 250 mm față de partea de jos și 300 mm față de partea de
sus a elementului),
pentru toate celelalte cazuri în care sunt utilizate bare profilate şi
dacă
sunt folosite bare netede;
coeficient ce ține cont de diametrul barei şi are valorile:
pentru bare cu diametrul
şi ( )

pentru bare cu diametrul

;

coeficient ce ține cont de rezistența la întindere a barei ancorate şi are valorile:
pentru fyk=500 MPa,
pentru fyk=400 MPa,
pentru fyk=600 MPa,
pentru fyk=700
MPa.
Efortul de aderenţă pentru bare profilate având condiţii bune de aderenţă este derivat din
următoarea expresie semi-empirică pentru efortul din armătură fstm, care a fost stabilit în urma
rezultatelor din peste 800 de încercări:
(

)

(

√

( ⁄ ).

)

( )

*(

)

(

)

+

(4.55)

unde:
;

Ecuaţia (4.55) este valabilă pentru: 15 MPa< fc <110 MPa, 0,5< cmin/Φ <3,0,
1,0 < cmax/cmin <5,0 şi Ktr<4%.
Valoarea efortului de aderenţă de proiectare, fbd este:
√

(4.56)

unde:
coeficient ce ţine cont de confinarea betonului dată de stratul de acoperire;
⁄
⁄
pentru bare profilate;
pentru bare netede;
coeficient ce ţine cont de confinarea betonului dată de armătura transversală;
;
termen definit conform ecuaţiei (4.52);
coeficient cu valori prezentate în (Figura 4.16);
efortul mediu de compresiune perpendicular pe planul potenţial de despicare la starea
limită ultimă.
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Figura 4.16 Valoarea coeficientului k

Lungimea de ancorare de proiectare
Lungimea de ancorare de proiectare se calculează folosind formula:
(4.57)
unde:
coeficient ce ţine cont de procentul de armătură ancorată sau înădită prin suprapunere
pe lungimea de
măsurată de la centrul ancorajului sau suprapunerii, având valorile:
pentru procent >50%,
pentru procent >34%,
pentru procent >25%,
pentru procent
<25%.
Lungimea de ancorare minimă lb.min, trebuie sa respecte condiţia:
{

⁄

}

(4.58)

4.2.3 Eurocode 2
Eurodode 2 [50] nu prezintă ecuaţii pentru a determina curba efort de aderenţă-lunecare, ci
doar o ecuaţie pentru efortul ultim de aderenţă în funcţie de fctd (rezistenţa de calcul la întindere a
betonului).

Efortul unitar ultim de aderenţă
Pentru bare profilate efortul unitar de aderenţă fbd se calculează cu relaţia:
(4.59)
unde:
rezistenţa de calcul la întindere a betonului;
coeficient ce ţine cont de condiţiile de aderenţă şi de poziţia barei în timpul betonării,
având valorile:
pentru condiţii bune de aderenţă şi
în toate celelalte cazuri;
coeficient ce ține cont de diametrul barei şi are valorile:
pentru bare cu diametrul
şi

pentru bare cu diametrul
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.

Figura 4.17 Prezentarea condiţiilor de aderenţă

Lungimea de ancorare de referinţă
Lungimea de ancorare de referinţă lb,rqd necesară pentru a prelua forţa As·σsd la care este
solicitată o bară este:
(4.60)
unde:
efortul unitar de calcul al barei în secţiunea de la care se măsoară lungimea de
ancorare;
efortul unitar de aderenţă, conform ecuaţiei (4.59).

Lungimea de ancorare de calcul
Lungimea de ancorare de calcul lbd este:
(4.61)
unde:
coeficienţi daţi în (Tabel 4.4);
coeficient ce ţine cont de efectul formei barelor în condiţiile asigurării unei acoperiri
adecvate;
coeficient ce ţine cont de acoperirea minimă cu beton;
coeficient ce ţine cont de efectul de confinare al armăturilor transversale;
coeficient ce ţine cont de influenţa uneia sau mai multor bare transversale (Φt>0,6·Φ)
sudate de-a lungul lungimii de ancorare de calcul, lbd;
coeficient ce ţine cont de efectul presiunii perpendiculare pe planul de despicare de-a
lungul lungimii de ancorare de calcul, lbd.
lungimea de ancorare de referinţă, conform ecuaţiei (4.60);
lungimea de ancorare minimă.
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Lungimea de ancorare minimă lb.min, are valorile:
- armătură întinsă

{

}

(4.62)

- armătură comprimată

{

}

(4.63)

trebuie să respecte condiţia

Produsul
Factor

Bara de armătură
Întinsă

Tip ancoraj
drept
altul decât drept

Forma barelor

.

dacă

Comprimată

, altfel

drept

Acoperirea cu
beton

altul decât drept

Armătura
transversală
nesudată de
armătura
principală
Armătura
transversală
sudată de
armătura
principală
Presiunea
transversală

toate tipurile

toate tipurile

toate tipurile
Tabel 4.4 Valorile coeficienţilor α1, α2, α3, α4 şi α5 EC2 [50]

unde:
acoperirea cu beton;
(∑

∑
∑
∑
∑

∑

)

;

– aria armăturii transversale de-a lungul lungimii de ancorare de calcul,
aria minimă de armătură transversală;
pentru grinzi;
pentru plăci;
aria unei singure bare ancorate de diametru maxim;
coeficient cu valori prezentate în (Figura 4.13);
presiunea transversală [MPa] la starea limită ultimă de-a lungul .
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;

5. DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A FENOMENULUI DE
ADERENŢĂ
5.1 Materiale folosite
5.1.1 Beton
Ciment
La realizarea programului experimental s-a folosit Cimet Portland cu zgură cu rezistență
initială mare CEM II/A-S 42,5 R conform SR EN 197-1:2011 [112]. Caracteristicile fizicomecanice şi chimice specificate de producător sunt prezentate în (Tabel 5.1).
Timp initial de priză
minim 60 min.
Stabilitate
maxim 10 mm
Rezistența la compresiune:
minim 20 MPa
Rezistența inițială după 2 zile
minim 42,5 MPa
Rezistența standard la 28 zile
maxim 62,5 MPa
Conținut de sulfați (SO3)
maxim 4%
Conținut de cloruri
maxim 0,10%
Tabel 5.1 Caracteristici fizico-mecanice şi chimice CEM II A-S 42,5 R

Agregate
S-au folosit agregate naturale de balastieră având sorturile: nisip 0/4 mm, pietriş 4/8 mm şi
pietriş 8/16 mm. Dimensiunea maximă a granulei a fost de 16 mm. Rezultatele determinării
granulozității sunt prezentate în (Tabel 5.2), determinate conform SR EN 12620+A1:2008 [38].
Densitatea în grămadă în stare afânată şi îndesată, precum şi masa volumică absolută
determinate prin încercări sunt prezentate în (Tabel 5.3).
sort
0/4
4/8
8/16

Treceri (%) prin sita nr.
0,125
0,25
0,5
1
2
4
0,20
1,50
20,12
68,12
86,80
100
0,70
1,63
4,52
9,95
17,80
45,24
0
0,01
0,37
Tabel 5.2 Rezultatele determinării granulozității

sort
nisip 0/4
pietriş 4/8
pietriş 8/16

Densitatea [kg/m3]
absolută
afânată
2650
1540
2650
1420
2650
1490
Tabel 5.3 Densitatea agregatelor

8
100
100
11,67

îndesată
1710
1550
1640

Filer de calcar
Filerul de calcar folosit a fost în conformitate cu STAS 539:1979 [113] având
caracteristicile prezentate în (Tabel 5.4).
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16
100
100
100

Caracteristica

U.M.

Valori caracteristice
STAS 539:1979

Valori obținute

Conținut de carbonat de calciu
%
minim 90
(CaCO3)
Umiditate
%
maxim 2
%
Granulozitate, trecere prin site
minim 100
- sita 0630
minim 98
- sita 0200
minim 80
- sita 0090
minim 72
- sita 0071
Coeficient de hidrofilie
maxim 1
Tabel 5.4 Caracteristici filer de calcar

96,75
0,12
100
98,80
86,50
81,20
0,72

Superplastifiant
Aditivul folosit a fost Glenium 51. Acesta este un aditiv lichid foarte concentrat pe bază de
polimeri policarboxilat-eter pentru betoane de ȋnaltă performanță. Datorită raportului A/C foarte
mic, asigură obținerea de betoane cu durabilitate crescută, rezistențe initiale şi finale foarte mari
şi cu suprafețe lise. Permite obținerea betoanelor autocompactante/reodinamice cu durată
prelungită de punere ȋn operă.
Aspect
Greutate specifică
pH
Conținutul de alcali
Conținutul de cloruri

lichid de culoare maro
1,095 ± 0,02 g/cm3
7,0 ± 1
maxim 5,0
maxim 0,10
Tabel 5.5 Caracteristici Glenium 51

5.1.2 Metoda generală folosită la determinarea compozițiilor de beton
autocompactant
Etapa 1. Stabilire cerințe pentru BAC
Cerințe pentru beton în stare întărită:
Clasa de rezistență
C35/45
Cerințe pentru beton în stare proaspătă:
Clasa de răspândire
SF2  660≤SF≤750 mm
Clasa de vâscozitate
VF1  VF<9 s
Etapa 2. Agregate
Se adoptă sorturile: nisip 0/4 mm, pietriş 4/8 mm şi pietriş 8/16 mm.
Caracteristici:
 densitatea în grămadă în stare îndesată
1650 kg/m3
 masa volumică absolută
2650 kg/m3
Dimensiunea maximă a granulei:

16 mm
- 90 -

Stabilire cantitate agregat grosier şi agregat fin:
 agregat grosier
Agrgros=0,5*1650=825 kg
 nisip
cantitate egală cu cea a agregatului grosier
Nisip=Agrgros=825 kg
 cantitatea totală de agregat
Agr=Nisip+Agrgros=825+825=1650 kg
 volumul de agregate
VAgr=1650/2650*1000=622,64 l
 volum de pastă
Vpastă=1000-622,64=377,36 l
Stabilire compoziție finală amestec de agregate:
 s-a ales o combinație de 55% nisip 0/4, 17% pietriş 4/8 şi 28% pietriş 8/16
rezultând granulozitatea amestecului de agregate prezentată in (Tabel 5.6).
55% nisip 0/4 = 0,55*1650=907,50 kg
17% pietriş 4/8 = 0,17*1650=280,50 kg
28% pietriş 8/16 = 0,28*1650=462 kg

sort
0/4
4/8
8/16

Treceri (%) prin sita nr.
0,125
0,25
0,5
1
2
4
4,27
14,85
34,46
68,12
86,80
100
0,70
1,63
4,52
9,95
17,80
45,24
0
0,01
0,37
Tabel 5.2 Rezultatele determinării granulozității

8
100
100
11,67

16
100
100
100

Treceri (%) prin sita nr.
sort
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8
16
2,35
8,17
18,95
37,47
47,74
55,00
55,00
55,00
55% 0/4
0,12
0,28
0,77
1,69
3,03
7,69
17,00
17,00
17% 4/8
0
0
0,10
3,27
28,00
28% 8/16
2,47
8,44
19,72
39,16
50,77
62,79
75,27
100
Total
Tabel 5.6 Granulozitatea amestecului de agregate în funcție de proporțiile între sorturi
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100

90
80

Treceri [%]

70
60
50
40
30
20
10
0
0.125

0.25

0.5
1
2
4
Sita cu ochiuri patrate [mm]

8

16

Figura 5.1 Curba granulometrică în funcție de procentele alese
În (Figura 5.2) este prezentat „Domeniul favorabil BAC‖ – Ioani şi alţii [114] alături de
zonele de granulozitate (1, 2, 3) din CP 012/1-2007 [115] pentru dimensiunea maximă a
agregatelor de 16 mm şi curba granulometrică determinată pentru BAC folosit în programul
experimental.

Figura 5.2 Domeniul favorabil BAC
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Stabilire parte fină (<0,125 mm):
 din compoziția granulometrică adoptată rezultă 2,35% din nisip
Partefină=2,35/100*1650=38,77 kg
Verificare încadrare în recomandările internaționale:
EFNARC 2005 [37]
 agregat grosier
750<Agrgros<1000 kg
Agrgros=825 kg
 nisip
48-55% din cantitatea de agregat
Nisip=(907,50-38,77)/(1650-38,77)*100=53,92% din cantitatea de agregat
TB 1503/Grace [116]
 volum absolut agregat grosier
280<VAgr.gros<320 l
VAgr.gros=825/2650*1000=311,32 l
 factor de lucrabilitate al agregatului
WF>40%
WF=75,27%
procent de trecere prin sita 8 mm
Etapa 3. Volum de pastă
Determinare volum de pastă:

Vpastă=1000-622,64=377,36 l

Verificare încadrare în recomandările internaționale:
EFNARC 2005 [37]
300<Vpastă<380 l
Vpastă=377,36 l
TB 1503/Grace [116]
340<Vpastă<400 l
Vpastă=377,36 l
Etapa 4. Compoziția pastei
Stabilirea cimentului:
 ciment
CEM II/A-S 42,5 R
 cantitate de ciment din condiții de rezistență corespunzătoare
clasei de rezistență
410 kg
 volum de ciment
VCIM=410/3100*1000=132,25 l
Stabilire adaos:
 filer de calcar
 masa volumică a filerului

2700 kg/m3

Stabilire conținut de aer:
 s-a adoptat valoarea de 1,5% deoarece nu sunt cerințe specificate privind aerul
antrenat
Vaer=1,5/100*1000=15 l
Stabilire superplastifiant:
 Glenium 51
 s-a adoptat valoarea de 1,5% din
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cantitatea de ciment

VSP=1,5/100*410=6,15 l

Determinare volum de pastă redus:
V*pastă=Vpastă-(Vaer+VSP)=377,36-(15+6,15)=356,21 l
Stabilire raport A/P (apă/pulbere):
- s-a adoptat raportul A/P=0,90 (în volum) conform recomandărilor EFNARC 2005
[37]
Determinare volum pulbere:
Vp+Vapă=V*pastă şi Vapă=(A/P)*Vp
rezultă
Vp=V*pastă/(1+A/P)=356,21/(1+0,90)=187,48 l

Vp=V*pastă/(1+A/P)

Determinare volum de filer de calcar:
Vp=VCIM+Vfiler+Vparte.fină
Vparte.fină=38,77/2650*1000=14,63 l
Vfiler=Vp-VCIM-Vparte.fină=187,48-132,25-14,63=40,60 l
 Filer=40,60*2,7=109,62 kg
 Pulbere=410+109,62+38,77=558,39 kg
Determinare cantitate de apă:
Vapă=(A/P)*Vp
Vapă=0,90*187,48=168,73 l
Determinare raport A/P (apă/pulbere) în masă:
A/P=168,73/(410+109,62+38,77)=0,30
Verificare încadrare în recomandările internaționale:
EFNARC 2005 [37]
 raport apă/pulbere
0,85≤A/P≤1,1 (în volum)
A/P=0,90
 cantitate de apă
150≤Vapă≤210 l
Vapă=168,73 l
 cantitate de pulbere
380≤Pulbere≤600 kg/m3
Pulbere=558,39 kg
ICAR 2007 [47]
 raport apă/pulbere
0,30≤A/P≤0,45 (în masă)
A/P=0,30
Okamura 2003 [46]
 raport apă/pulbere
0,9≤A/P≤1,0 (în volum)
A/P=0,90
TB-1503/Grace [116]
 raport apă/pulbere
0,32≤A/P≤0,45 (în masă)
A/P=0,30
 cantitate de pulbere
Pulbere≥445 kg/m3
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Pulbere=558,39 kg
NE 012-1999 [117]
 raport apă/ciment
A/C=0,41

A/C≤0,47 pentru C35/40

Material
Cantitate
Ciment CEM II/A-S 42,5 R
410 kg
Filer de calcar
109,62 kg
Nisip 0/4
907,50 kg
Pietriş 4/8
280,50 kg
Pietriş 8/16
462 kg
Aditiv Glenium 51
6,15 l
Apă
168,73 l
Raport A/C (în masă)
0,41
Raport A/P (în masă)
0,30
Tabel 5.7 Compoziția proiectată pentru 1 m3 de BAC
Înainte de a se face turnarea elementelor la stația de betoane s-au efectuat turnări de probă
cu betoniera în laborator pentru a se optimiza compoziția proiectată. În urma acestora s-a stabilit
rețeta finala pentru BAC prezentată în (Tabel 5.8).
Material
Cantitate
Ciment CEM II/A-S 42,5 R
410 kg
Filer de calcar
190 kg
Nisip 0/4
907 kg
Pietriş 4/8
280 kg
Pietriş 8/16
462 kg
Aditiv Glenium 51
6l
Apă
175 l
Raport A/C (în masă)
0,43
Raport A/P (în masă)
0,29
3
Tabel 5.8 Rețeta finală pentru 1 m de BAC
Rețeta pentru betonul normal vibrat este prezentată în (Tabel 5.9).
Material
Ciment CEM II/A-S 42,5 R
Nisip 0/4
Pietriş 4/8
Pietriş 8/16
Aditiv Glenium 51
Apă
Raport A/C (în masă)
Tabel 5.9 Rețeta pentru 1 m3 de BNV
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Cantitate
410 kg
869,72 kg
364,62 kg
680,52 kg
3,15 l
175 l
0,43

5.1.3 Caracteristicile în stare proaspătă ale betoanelor realizate
S-au determinat următoarele caracteristici: răspândirea din tasare cu conul Abrams (SF),
vâscozitatea cu pâlnia V (VF) şi rezistența la segregare cu sita (SR). În (Figura 5.3) este
prezentată determinarea răspândirii din tasare, respectiv determinarea diametrului maxim, dm şi a
diametrului perpendicular pe dm, dr.
Determinarea răspândirii din tasare se face cu relația (5.1) conform SR EN 12350-2 [42].
(5.1)

Figura 5.3 Răspândirea din tasare BAC, dm şi dr
În (Figura 5.4) sunt prezentate aspecte din timpul turnării elementelor din beton
autocompactant.
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Figura 5.4 Aspecte din timpul turnării elementelor BAC
În (Tabel 5.10) sunt centralizate caracteristicile în stare proaspătă pentru betonul
autocompactant şi betonul normal vibrat.
Tip beton
BAC
BNV - valori
clasificare
determinate
EFNARC
2005 [37]
745 mm
SF2
≤ 340 mm
Răspândirea din tasare
6s
VF1
Vâscozitatea
9,67 %
SR2
Rezistență la segregare
3
2318
kg/m
2318
kg/m3
Densitatea
Tabel 5.10 Caracteristicile în stare proaspătă ale betoanelor realizate
valori
determinate

După aproximativ 30 minute de la prima determinare a răspândirii s-a efectuat o nouă
determinare, înregistrându-se următoarele valori: dm=700 mm, dr=630 mm  SF=665 mm şi
VF=6 s. Aceste valori sunt apropiate de cele inițiale demonstrând o compoziție reuşită de beton
autocompactant.

5.1.4 Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor realizate
S-au determinat următoarele caracteristici: rezistența la compresiune fc,cub, rezistența la
întindere prin încovoiere fct,fl şi densitatea.
Rezistența la compresiune s-a determinat pe cuburi cu latura de 150 mm şi pe cilindrii cu
diametrul de 150 mm şi înălțimea de 300 mm conform SR EN 12390-3:2009 [118]. Rezistența la
întindere prin încovoiere s-a determinat pe prisme având dimensiunile 100x100x550 mm,
metoda de încercare fiind prin două puncte, conform EN 12390-5 [119].
Probele de beton au fost decofrate după 3 zile şi au fost ținute intr-un mediu cu o
temperatură de 20 °C şi o umiditate mai mare de 95%. Încercările s-au efectuat la vârsta de 28
zile de la data turnării.
În (Figura 5.5) sunt prezentate aspecte din timpul încercării elementelor, iar în (Tabel 5.11)
se prezintă o centralizare a rezultatelor atât pentru betonul autocompactant cât şi pentru betonul
normal vibrat.
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Figura 5.5 Aspecte din timpul încercării elementelor BAC şi BNV
Tip beton
BAC
50,72
Rezistența la compresiune, fc,cub [N/mm2]
7,00
Rezistența la întindere, fct,fl [N/mm2]
2
2310
Densitatea [N/mm ]
Tabel 5.11 Proprietățile fizico-mecanice ale betoanelor realizate

BNV
50,20
5,42
2367

Având în vedere condiţiile de realizare a betoanelor, normativul CP 012/1-2007 [115]
prevede pentru producţia iniţială fcm≥fck+4, de unde rezultă fck=46 MPa, BAC încadrându-se în
clasa de rezistenţă C35/45.
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5.1.5 Armătură
La realizarea programului experimental s-au folosit bare cu profil periodic pentru bara
încercată la smulgere, având diametrul de 10 şi 12 mm şi bare netede pentru armătura de
confinare, având diametrul de 6 şi 8 mm. Barele de armătură utilizate au fost confecționate din
oțel marca S500 pentru barele cu profil periodic şi S255 pentru barele netede.
În (Figura 5.6) se prezintă diagrama efort unitar normal-deformație specifică (σ-ε) pentru
oțelul S500 determinată prin încercări în laborator pentru diametrele de 10 şi 12 mm, iar în
(Tabel 5.12) sunt centralizate caracteristicile barelor de armătură folosite.

800
700
600

σ [MPa]

500
400
300
200
fi 10

100

fi 12

0
0

0.05

0.1
ε [mm/mm]

0.15

0.2

Figura 5.6 Diagrama σ-ε oțel S500
Diametru bară, d [mm]
10
12
S500
S500
Marcă oțel
600
560
Limită de curgere, fy [N/mm2]
2
705
656
Limită de rupere, ft [N/mm ]
12
14
Alungire totală la forță maximă, εuk [%]
0,6
0,7
Înălțime nervuri transversale, amax [mm]
6,4
7,8
Distanța între nervuri transversale, c [mm]
β1
β2
β3
β1
β2
Înclinarea nervurii transversale, β [°]
70
50
60
70
50
0,034
0,032
Aria relativă a nervurilor, fR [-]
Tabel 5.12 Caracteristici bare de armătură folosite

β3
60

Aria relativă a nervurilor se calculează cu relația (5.2) conform ISO 15630-1 [120].

(

)
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(5.2)

unde:
aria secțiunii longitudinale a unei nervuri transversale;
diametrul barei de armătură;
distanța între nervuri.

Figura 5.7 Geometria suprafeței barelor de armătură folosite

Figura 5.8 Determinarea ariei secțiunii longitudinale a unei nervuri transversale [120]

Calculul ariei relative a nervurilor pentru Φ10

(

)
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(5.3)

Calculul ariei relative a nervurilor pentru Φ12

(

)

(5.4)

5.2 Încercarea prin smulgere pe cuburi şi prisme pentru determinarea
aderenței dintre beton şi armătură
5.2.1 Descrierea programului experimental
În total au fost testate 92 de elemente, 34 de cuburi şi 58 de prisme. Din cele 92 de
elemente, 46 au fost turnate cu beton autocompactant iar 46 au fost turnate cu beton normal
vibrat. Fiecare din cele 92 de elemente au simulat regiunea confinată a unui nod grindă-stâlp
într-o structură în cadre de beton armat.
O suficientă confinare a betonului cu bare de armătură traversând planul potențial de
despicare poate restrânge propagarea şi deschiderea fisurilor de despicare, precum şi prevenirea
cedării prin despicarea elementului, după cum este prezentat în (Figura 5.9 b).

Figura 5.9 Cedarea aderenței prin:
a) despicare; b) smulgere
Într-un nod de cadru la o structură în cadre de beton armat armătura de confinare capabilă
să limiteze fisurile de despicare o reprezintă armătura vericală din stâlp şi etrierii din nodul
grindă-stâlp. Pentru a simula comportarea nodurilor grindă-stâlp, Eligehausen şi alţii [87] au
folosit elemente confinate de beton în care erau înglobate câte o bară de armătură, dupa cum se
poate observa în (Figura 5.10).
Eligehausen şi alţii [87] prezintă efectele confinării fără a lua în considerare distanța dintre
etrieri. Considerând şi acest factor, în lucrarea de față se studiază aderența în elemente de beton
confinate cu carcase de armătură formate din bare verticale şi etrieri.
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Figura 5.10 Modelul experimental pentru studiul aderenței conform [87]
Modelul experimental folosit pentru elementele de beton în formă de prismă este prezentat
în (Figura 5.11) şi (Figura 5.12), iar pentru elementele de beton în formă de cub în (Figura 5.13).

Figura 5.11 Modelul experimental pentru prisme armate cu carcase având 4 etrieri
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Figura 5.12 Modelul experimental pentru prisme armate cu carcase având 6 etrieri

Figura 5.13 Modelul experimental pentru cuburi armate cu carcase având 4 etrieri
După cum se poate observa din figurile de mai sus, pentru armătura de confinare s-au
folosit carcase de armătură formate din bare verticale si etrieri. În (Tabel 5.13) sunt prezentate
tipurile de carcase de armătură utilizate, iar numărul de elemente executate este prezentat în
(Tabel 5.14) şi (Tabel 5.15) pentru fiecare tip de carcasă în parte.
Tip carcasă armătură
Caracteristici carcasă
tip 1
bare verticale Φ6 şi 4 etrieri Φ6
cub 20x20x20 cm
tip 2
bare verticale Φ8 şi 4 etrieri Φ6
tip 3
bare verticale Φ6 şi 4 etrieri Φ6
prismă 18x10x30 cm
tip 4
bare verticale Φ8 şi 6 etrieri Φ6
Tabel 5.13 Tipuri de carcase de armătură utilizate
Tip element
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Elemente prisme
Φ6

etrieri Φ6 [buc.]
4
6
12
12

bare verticale

12
12
Φ8
Tabel 5.14 Numărul de elemente în formă de prismă realizate
Elemente cuburi
bare verticale

Φ6

etrieri Φ6 [buc.]
4
12

12
Φ8
Tabel 5.15 Numărul de elemente în formă de cub realizate
În (Tabel 5.16) se prezintă valorile calculate după Model Code 90 [58] şi Model Code
2010 [53] pentru coeficientul de confinare transversală. După cum se observă, atât pentru
elementele cu bare Φ10 cât şi pentru cele cu bare Φ12, acestea se încadrează în categoria
betonului confinat.
Diametru bară
Φ10
Φ12

∑Ast/As
MC90 [58]
4 bare verticale Φ6
1,44 > 0,25
4 bare verticale Φ8
2,56 > 0,25
4 bare verticale Φ6
1,00 > 0,25
4 bare verticale Φ8
1,78 > 0,25
Tabel 5.16 Coeficient de confinare transversală
Armătură transversală

Ktr
MC2010 [53]
8% > 2%
14% > 2%
7% > 2%
12% > 2%

unde:
∑

se calculează conform ecuaţiei (4.52);
– aria armăturii transversale de-a lungul lungimii de ancorare;
aria unei singure bare ancorate de diametru maxim.

S-a turnat şi o serie de elemente fără armătură de confinare, pentru a se face o comparație
între elementele confinate şi cele neconfinate.
Parametrii care s-au urmărit au fost:
 tipul de beton: BAC şi BNV;
 influența confinării betonului: elemente cu armătură transversală, elemente fără
armătură transversală;
 diametrul barei încercate la smulgere: Φ10 şi Φ12;
 lungimea de ancorare a barei: 3d şi 5d.
În (Figura 5.14) sunt prezentate cofrajele executate din plăci OSB (plăci rigide stratificate
presate, alcatuite din aschii de lemn orientate) de 12 mm grosime pregatite pentru turnarea
elementelor. Ținând cont de faptul că turnarea elementelor urma să se facă folosind beton
autocompactant, suprafețele interioare si muchiile cofrajelor au fost tratate la cald cu o solutie pe
bază de parafină pentru a împiedica absorbția apei din beton după turnare.
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Figura 5.14 Cofraje pregătite pentru turnarea elementelor
Betonul, atât cel autocompactant cât şi cel normal vibrat a fost realizat la o stație de
betoane, după testarea în prealabil a rețetei pentru betonul autocompactant în cadrul Laboratorul
Central UTCN.
În (Figura 5.15) este prezentată schema de încercare. Pentru realizarea încercării prin
smulgere s-a folosit o presă hidraulică de întindere-compresiune de 40 tf. Preluarea datelor s-a
realizat cu sistemul electronic Spider 8-HBM şi programul CatmanEasy. Pentru înregistrarea
forței a fost folosit un traductor de forță HBM U10M 500KN iar pentru înregistrarea
deplasărilor capătului liber al barei a fost folosit un traductor de deplasare HBM WA 10mm.
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Figura 5.15 Dispozitivul de fixare pentru încercarea prin smulgere

Figura 5.16 Aspecte din timpul încercării de aderență prin smulgere
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5.2.2 Noduri de cadru la structuri în cadre din beton armat
Nodul grindă-stâlp reprezintă un element component esenţial al structurilor în cadre de
beton armat solicitate la acțiuni seismice. Răspunsul favorabil al structurilor în cadre la acțiuni
laterale este decisiv influențat de rigiditatea și rezistența nodurilor. Nodurile reprezintă zone
critice într-o structură în cadre, deoarece acestea sunt supuse unor eforturi severe (datorate
momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare din rigle şi stâlpi) atunci când în zonele disipative
adiacente se formează articulaţii plastice. Deteriorarea nodurilor poate duce la diminuarea
drastică a rezistenţei şi rigidităţii de ansamblu a structurii (Figura 5.17).

Figura 5.17 Deteriorarea nodului de cadru solicitat la acţiuni seismice
La nivelul nodului se mobilizează două moduri predominante de cedare:
 cedarea nodului cauzată de forța tăietoare;
 smulgerea ancorajelor armăturilor longitudinale.
Ambele moduri de cedare au caracter fragil, neductil, fiind incompatibile cu cerințele
privind ductilitea structurală ce stau la baza aplicării metodei proiectării capacității de rezistență.
Nodul trebuie să prezinte un răspuns esențial elastic sub acțiunea seismică. Asigurarea unui
răspuns elastic, indiferent de intensitatea acțiunii semice, se poate realiza dacă eforturile de
proiectare la nivelul nodului corespund mobilizării mecanismului de plastificare global în
suprastructură.
Nodul prezintă un răspuns histeretic instabil la acțiunea seismică. Forţa tăietoare generează
eforturi de întindere în etrierii din nod, indiferent de sensul acţiunii seismice. Dacă etrierii se
deformează plastic atunci deformaţiile acumulate în cursul unui semiciclu de încărcare nu sunt
compensate atunci când se schimbă sensul acţiunii seismice. Consencinţa este o degradare rapidă
a rigidităţii nodului. Armătura transversală a nodului trebuie să răspundă întotdeauna elastic,
deformaţiile plastice ale acesteia fiind inadmisibile. Degradarea de rigiditate la nivelul nodului
conduce la amplificarea severă a deplasărilor laterale la nivelul structurii în ansamblu.
Pierderea aderenţei armăturilor longitudinale din rigle şi stâlpi poate reduce drastic
rezistenţa şi rigiditatea nodurilor, datorită fisurării nodului ca urmare a eforturilor de forfecare
puternice existente în acesta.
Pierderea aderenţei armăturilor longitudinale conduce la diminuarea momentului capabil al
elementelor care concură în nod şi la scăderea rigidităţii. Pentru a asigura o aderenţă suficientă a
armăturilor longitudinale, se recurge la două măsuri:
 reducerea fisurării din zona nodului, prin asigurarea unor dimensiuni corespunzatoare
ale nodului (stâlpului) şi armarea cu etrieri;
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 asigurarea unei lungimi de ancoraj a armăturilor longitudinale mai mari în cazul
elementelor solicitate din actiuni seismice.

5.2.3 Rezultate şi observații
În acest paragraf sunt prezentate rezultatele programului experimental. Valorile
caracteristice ale relaţiei efort de aderenţă-lunecare care s-au urmărit au fost:
 efortul ultim de aderență ( ):
(5.5)
unde:
forța maximă;
diametrul barei de armătură;
lungimea de ancorare a barei de armătură.
 efortul de aderență corespunzător unei lunecări a capătului liber a barei de 0,01 mm
;
 efortul de aderență corespunzător unei lunecări a capătului liber a barei de 0,1 mm
;
 lunecarea ultimă ( ), reprezentată de lunecarea corespunzătoare efortului ultim de
aderență;
 efortul caracteristic de aderenţă ( ):
(5.6)
unde:
eforturi de aderenţă corespunzătoare unei lunecări de 0,01 mm, 0,1 mm
respectiv 1,0 mm.

Betonul autocompactant
În (Tabel 5.17) şi Tabel (5.18) sunt date eforturile de aderență şi lunecarea ultimă pentru
cuburi şi prisme realizate din beton autocompactant.
Diam
bară

Lungime
ancorare
3Ø

Ø10
5Ø
3Ø
Ø12
5Ø
SD (abaterea

Armătură
de
confinare
tip 2
neconfinat
tip 1
neconfinat
tip 2
neconfinat
tip 1
neconfinat
confinat

Valori determinate
[MPa]
21,75
16,18
19,43
14,34
20,62
16,97
18,60
14,62
1,38

[MPa]
14,49
9,55
12,95
7,58
13,68
9,14
10,93
8,79
1,52
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[mm]
0,74
0,87
0,65
0,63
0,83
0,81
1,49
0,88
0,38

[MPa]
6,83
4,08
7,05
1,48
6,70
2,62
5,26
3,48
0,81

[MPa]
15,02
8,49
12,65
7,62
14,33
7,90
9,86
8,32
2,30

Mod
cedare
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere

standard)
CV (coeficientul
de variaţie)

Diam
bară

Lungime
ancorare
3Ø

Ø10
5Ø

3Ø
Ø12
5Ø
SD (abaterea
standard)
CV (coeficientul
de variaţie)

1,26
0,85
0,12
1,13
0,40
neconfinat
7%
12%
41%
13%
18%
confinat
8%
10%
15%
39%
5%
neconfinat
Tabel 5.17 Eforturi de aderență şi lunecări cuburi BAC
Valori determinate
Armătură
de
confinare
[MPa] [MPa] [mm]
[MPa]
[MPa]
4,49
10,35
15,29
9,47
1,14
tip 4
11,32
8,70
0,36
5,99
10,23
tip 3
14,00
10,66
0,33
7,02
12,53
neconfinat
14,78
10,70
0,79
6,25
11,54
tip 4
15,39
10,13
0,88
6,48
11,89
tip 3
15,81
9,06
0,88
3,79
7,64
neconfinat
16,28
12,77
0,60
8,70
13,64
tip 4
15,19
10,24
1,17
5,53
10,58
tip 3
10,12
0,67
3,63
4,86
neconfinat
13,14
9,41
1,67
6,31
9,32
tip 4
12,24
9,40
0,62
6,69
10,25
tip 3
8,85
0,08
6,17
8,82
neconfinat
1,75
1,24
0,41
1,19
1,34
confinat
3,26
1,13
0,36
1,70
3,18
neconfinat
12%
12%
46%
19%
12%
confinat
27%
11%
72%
33%
38%
neconfinat
Tabel 5.18 Eforturi de aderență şi lunecări prisme BAC

Mod
cedare
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
despicare
smulgere
smulgere
despicare

Betonul normal vibrat
În (Tabel 5.19) şi (Tabel 5.20) sunt date eforturile de aderență şi lunecarea ultimă pentru
cuburi şi prisme realizate din beton normal vibrat.
Diam
bară

Lungime
ancorare
3Ø

Ø10
5Ø
3Ø
Ø12
5Ø
SD (abaterea
standard)
CV (coeficientul
de variaţie)

Valori determinate
Armătură
de
confinare
[MPa] [MPa] [mm]
[MPa]
[MPa]
17,57
10,28
0,85
2,80
10,66
tip 2
12,66
6,90
0,68
0,94
7,69
neconfinat
17,54
9,90
0,83
3,17
9,24
tip 1
13,20
6,38
0,77
0,94
5,42
neconfinat
17,71
10,40
1,10
3,80
9,80
tip 2
9,40
4,79
0,56
3,26
5,42
neconfinat
18,34
10,43
1,42
3,68
9,62
tip 1
11,19
6,49
0,78
1,82
6,55
neconfinat
0,37
0,24
0,28
0,46
0,60
confinat
1,70
0,93
0,10
1,09
1,09
neconfinat
2%
2%
26%
14%
6%
confinat
15%
15%
15%
63%
17%
neconfinat
Tabel 5.19 Eforturi de aderență şi lunecări cuburi BNV
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Mod
cedare
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere

Diam
bară

Lungime
ancorare
3Ø

Ø10
5Ø

3Ø
Ø12
5Ø
SD (abaterea
standard)
CV (coeficientul
de variaţie)

Valori determinate
Armătură
de
confinare
[MPa] [MPa] [mm]
[MPa]
[MPa]
17,96
10,84
0,59
4,29
11,09
tip 4
15,98
10,17
0,48
4,78
10,47
tip 3
11,48
6,74
0,70
1,69
7,38
neconfinat
16,95
9,54
0,75
3,40
8,48
tip 4
17,60
9,15
0,77
2,77
8,01
tip 3
12,56
6,38
0,82
1,62
5,20
neconfinat
17,89
8,75
1,01
2,66
6,84
tip 4
13,92
8,47
0,93
5,18
8,12
tip 3
9,89
0,31
2,45
5,87
neconfinat
12,77
7,75
1,05
3,47
7,11
tip 4
13,17
7,60
1,19
2,75
7,01
tip 3
8,49
0,11
3,38
8,20
neconfinat
2,18
1,13
0,26
0,98
1,59
confinat
1,79
0,25
0,33
0,82
1,37
neconfinat
14%
12%
30%
27%
19%
confinat
17%
4%
68%
36%
21%
neconfinat
Tabel 5.20 Eforturi de aderență şi lunecări prisme BNV

Mod
cedare
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
smulgere
despicare
smulgere
smulgere
despicare

5.3 Studiul parametrilor care s-au urmărit în cadrul programului
experimental
În paragrefele următoare se va discuta influența următorilor parametri investigaţi asupra
relaţiei efort de aderenţă-lunecare:
 influenţa tipului de beton folosit (BAC, BNV);
 influenţa confinării betonului (elemente confinate, elemente neconfinate);
 influenţa coeficientului de confinare transversală (armătură transversală cu bare Φ6,
armătură transversală cu bare Φ8);
 influenţa diametrului barei încercate la smulgere (Φ10, Φ12);
 influenţa lungimii de ancorare a barei (3d, 5d);
 influenţa formei elementului (cuburi, prisme).
Pentru fiecare parametru în parte s-a încercat observarea influenţei acestuia asupra
valorilor caracteristice ale relaţiei efort de aderenţă-lunecare:
 efortului ultim de aderenţă, ;
 valorii critice a efortului de aderenţă,
;
 efortului de aderenţă înregistrat pentru niveluri mici de încărcare,
;
 lunecării ultime, .
În (Figurile 5.18-5.70) s-au utilizat următoarele notaţii:
 BAC, BNV – tipul de beton (beton autocompactant, beton normal vibrat);
 cub, pr – tipul de element (cub, prisma);
 10, 12 – tipul de bară încercată la smulgere (Φ10, Φ12);
 3d, 5d – lungimea de ancorare a barei;
 8%, 14%, 7%, 12% – coeficientul de confinare transversală conform (Tabel 5.16);
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5.3.1 Influența tipului de beton
Pentru a se putea face o comparație între cele două tipuri de betoane, BAC şi BNV, în
continuare sunt prezentate diagramele efort de aderență-lunecare determinate în urma
programului experimental, precum şi valorile caracteristice ale relaţiei efort de aderenţălunecare, separat pentru elemente confinate şi neconfinate.

Elemente confinate

Figura 5.18 Diagrame efort aderență-lunecare pentru cuburi confinate

Figura 5.19 Diagrame efort aderență-lunecare pentru prisme confinate
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Figura 5.20 Efort ultim de aderență pentru elemente confinate

Figura 5.21 Efort de aderență aferent lunecării de 0,1mm pentru elemente confinate

Figura 5.22 Efort de aderență aferent lunecării de 0,01mm pentru elemente confinate
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Figura 5.23 Lunecarea ultimă pentru elemente confinate
Rezultatele prezentate în (Figurile 5.20-5.23) s-au folosit pentru a se calcula raportul
BAC/BNV pentru fiecare valoare urmărită în funcţie de forma elementelor (cuburi sau prisme)
pentru elemente confinate. Rapoartele determinate sunt prezentate în (Tabel 5.21).
Inf. tipului de
beton

CUBURI CONFINATE
raport
BAC/BNV

PRISME CONFINATE
raport
BAC/BNV

efort ultim
1,24
0,87
aderenţă
efort aderenţă
1,46
1,62
af. 0,1mm
efort aderenţă
2,44
2,09
af. 0,01mm
lunecare
0,75
1,40
ultimă
Tabel 5.21 Rapoarte determinate în funcţie de forma elementelor pentru elemente confinate
Efortul ultim în cazul cuburilor a fost majorat cu 24% când s-a folosit BAC, în timp ce în
cazul prismelor acesta a fost majorat cu 15% când s-a folosit BNV. Efortul aferent lunecării de
0,1 mm şi 0,01 mm a fost majorat când s-a folosit BAC. Lunecarea ultimă în cazul cuburilor a
fost majorată cu 33% când s-a folosit BNV, în timp ce în cazul prismelor aceasta a fost majorată
cu 40% când s-a folosit BAC.
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Elemente neconfinate

Figura 5.24 Diagrame efort aderență-lunecare pentru cuburi neconfinate

Figura 5.25 Diagrame efort aderență-lunecare pentru prisme neconfinate

Figura 5.26 Efort ultim de aderență pentru elemente neconfinate
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Figura 5.27 Efort de aderență aferent lunecării de 0,1mm pentru elemente neconfinate

Figura 5.28 Efort de aderență aferent lunecării de 0,01mm pentru elemente neconfinate

Figura 5.29 Lunecarea ultimă pentru elemente neconfinate
Rezultatele prezentate în (Figurile 5.26-5.29) s-au folosit pentru a se calcula raportul
BAC/BNV pentru fiecare valoare urmărită în funcţie de forma elementelor (cuburi sau prisme)
pentru elemente neconfinate. Rapoartele determinate sunt prezentate în (Tabel 5.22).
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Inf. tipului de
beton

CUBURI NECONFINATE
raport
BAC/BNV

PRISME NECONFINATE
raport
BAC/BNV

efort ultim
1,81
1,26
aderenţă
efort aderenţă
1,46
1,70
af. 0,1mm
efort aderenţă
4,34
4,15
af. 0,01mm
lunecare
1,45
1,00
ultimă
Tabel 5.22 Rapoarte determinate în funcţie de forma elementelor pentru elemente neconfinate
Efortul ultim, efortul aferent lunecării de 0,1 mm şi 0,01 mm, au fost majorate când s-a
folosit BAC. Lunecarea ultimă în cazul cuburilor a fost majorată cu 45% când s-a folosit BAC,
în cazul prismelor neputându-se face o diferenţiere clară între BAC şi BNV.

Concluzii
Pentru efortul ultim de aderenţă , s-au înregistrat valori mai mari pentru BAC cu până la
24% în cazul elementelor confinate, respectiv 81% în cazul elementelor neconfinate. Acest
fenomen se poate datora următoarelor două motive:
 cantitatea majorată de pulbere în cazul BAC duce la reducerea riscului apariţiei
fenomenului de mustire (formă de segregare) care în continuare poate duce la
acumularea de apă sub barele de armătură [20];
 îmbunătăţirea proprietăţilor mecanice din zona de interfaţă dintre beton şi armătură,
BAC în comparaţie cu BNV având o tendinţă de majorare a micro-rezistenţei şi a
modulului de elasticitate de la partea inferioară a barelor de armătură [15], ceea ce
poate duce la o majorare a efortului de aderenţă.
Valoarea critică a efortului de aderenţă care poate fi dezvoltat sub acţiunea sarcinilor de
exploatare reprezintă o fracţiune din efortul maxim determinat prin încercarea de smulgere.
Această valoare critică se exprimă în funcţie de lunecarea capătului liber al armăturii în beton.
Lunecarea afectează în mod apreciabil deschiderea fisurilor şi rigiditatea elementelor. În
literatura de specialitate [121] se consideră deplasarea capătului liber cu 0,1 mm ca fiind
lunecarea corespunzătoare valorii critice a efortului de aderenţă.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecării de 0,1mm
, s-au înregistrat valori mai mari
pentru BAC cu până la 62% în cazul elementelor confinate, respectiv 70% în cazul elementelor
neconfinate. Acest fenomen se datorează golurilor de aer mai mici care se formează sub barele
de armătură în cazul BAC.
Pentru niveluri mici de încărcare
, s-au înregistrat valori mai mari pentru BAC cu până
la 144% pentru elemente confinate, respectiv 334% pentru elemente neconfinate. Această
tendinţă de majorare a eforturilor pentru o lunecare de 0,01 mm pentru BAC poate fi influenţată
de fenomenul de tasare al betonului de sub barele de armătură, tasare care în cazul BAC are
tendinţa să fie mai mică [122].
Pentru lunecarea ultimă înregistrată în momentul atingerii efortului ultim de aderenţă , sau înregistrat valori mai mari pentru BAC cu până la 40% în cazul elementelor confinate,
respectiv 45% în cazul elementelor neconfinate. Această comportare poate fi influenţată de
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rezistenţa la întindere majorată a BAC care poate influenţa într-o oarecare măsură lunecarea
ultimă prin majorarea capacităţii de confinare pasivă [51], fiind de asemenea influenţată şi de
cantitatea majorată de pastă utilizată în compoziţia BAC.

5.3.2 Influența confinării betonului cu armătură transversală
Pentru a se putea studia influenţa confinării dată de către armătura transversală, în
continuare sunt prezentate diagramele efort de aderență-lunecare determinate în urma
programului experimental, precum şi valorile caracteristice ale relaţiei efort de aderenţălunecare, separat pentru cuburi şi prisme.

Elemente cuburi

Figura 5.30 Diagrame efort aderență-lunecare pentru cuburi BAC

Figura 5.31 Diagrame efort aderență-lunecare pentru cuburi BNV
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Figura 5.32 Efort ultim de aderență pentru cuburi

Figura 5.33 Efort de aderență aferent lunecării de 0,1mm pentru cuburi

Figura 5.34 Efort de aderență aferent lunecării de 0,01mm pentru cuburi

- 118 -

Figura 5.35 Lunecarea ultimă pentru cuburi
Rezultatele prezentate în (Figurile 5.32-5.35) s-au folosit pentru a se calcula raportul
cuburi confinate/cuburi neconfinate pentru fiecare valoare urmărită în funcţie de tipul de beton
(BAC sau BNV) pentru cuburi. Rapoartele determinate sunt prezentate în (Tabel 5.23).

Inf. confinării
transversale

BAC
raport
cuburi confinate/
cuburi neconfinate

BNV
raport
cuburi confinate/
cuburi neconfinate

efort ultim
1,34
1,88
aderenţă
efort aderenţă
1,77
1,81
af. 0,1mm
efort aderenţă
4,76
3,37
af. 0,01mm
lunecare
1,69
1,82
ultimă
Tabel 5.23 Rapoarte determinate în funcţie de tipul de beton pentru cuburi
Se poate observa că în cazul ambelor tipuri de betoane eforturile de aderenţă şi lunecarea
ultimă au fost majorate când s-au folosit cuburi confinate.

Elemente prisme

Figura 5.36 Diagrame efort aderență-lunecare pentru prisme BAC
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Figura 5.37 Diagrame efort aderență-lunecare pentru prisme BNV

Figura 5.38 Efort ultim de aderență pentru prisme

Figura 5.39 Efort de aderență aferent lunecării de 0,1mm pentru prisme
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Figura 5.40 Efort de aderență aferent lunecării de 0,01mm pentru prisme

Figura 5.41 Lunecarea ultimă pentru prisme
Rezultatele prezentate în (Figurile 5.38-5.41) s-au folosit pentru a se calcula raportul
prisme confinate/prisme neconfinate pentru fiecare valoare urmărită în funcţie de tipul de beton
(BAC sau BNV) pentru prisme. Rapoartele determinate sunt prezentate în (Tabel 5.24).

Inf. confinării
transversale

BAC
raport
prisme confinate/
prisme neconfinate

BNV
raport
prisme confinate/
prisme neconfinate

efort ultim
1,55
1,61
aderenţă
efort aderenţă
2,49
1,46
af. 0,1mm
efort aderenţă
1,96
2,68
af. 0,01mm
lunecare
14,31
10,18
ultimă
Tabel 5.24 Rapoarte determinate în funcţie de tipul de beton pentru prisme
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Se poate observa că în cazul ambelor tipuri de betoane eforturile de aderenţă şi lunecarea
ultimă au fost majorate când s-au folosit prisme confinate. Valorile rapoartelor pentru lunecarea
ultimă, 14,31 şi 10,18, se datorează faptului că prismele neconfinate pentru diametrul barei de 12
mm au prezentat o cedare prin despicare față de aceleaşi elemente confinate care au cedat prin
smulgere, după cum se poate observa din (Figurile 5.36, 5.37 şi 5.42).

Figura 5.42 Aspecte din timpul încercării de aderență ‒ cedarea elementelor prin despicare

Concluzii
Pentru efortul ultim de aderenţă , s-au înregistrat valori mai mari pentru elementele
confinate cu până la 55% pentru BAC, respectiv 88% pentru BNV, deoarece armătura
transversală a împiedicat propagarea fisurilor de despicare în plan paralel cu axa longitudinală a
barei, astfel majorând forţa ultimă la care se produce cedarea [80].
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecării de 0,1mm
, s-au înregistrat valori mai mari
pentru elementele confinate cu până la 149% pentru BAC, respectiv 81% pentru BNV.
Pentru niveluri mici de încărcare
, s-au înregistrat valori mai mari pentru elementele
confinate cu până la 376% pentru BAC, respectiv 237% pentru BNV.
Pentru lunecarea ultimă înregistrată în momentul atingerii efortului ultim de aderenţă , sau înregistrat valori foarte mici pentru prisme neconfinate cu bare având diametrul de 12 mm din
cauza cedării acestora prin despicare, astfel valorile au fost mai mari pentru elementele confinate
cu până la 1331% pentru BAC, respectiv 918% pentru BNV În cazul cuburilor, acestea având
toate un mod de cedare prin smulgere, s-au înregistrat valori mai mari pentru elemente confinate
cu până la 69% pentru BAC, respectiv 82% pentru BNV.
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Toate elementele confinate, atât prisme cât şi cuburi, au avut un tip de cedare prin
smulgere, în timp ce prismele neconfinate au cedat prin despicare, de unde rezultă că prezenţa
armăturii transversale schimbă modul de cedare a aderenței, de la unul unul nefavorabil
(despicare), la unul favorabil (smulgere).

5.3.3 Influența coeficientului de confinare transversală
Coeficienţii de confinare 14% şi 8% corespund elementelor având bare Φ10 astfel (Tabel
5.16):
 14% pentru armătură transversală cu bare Φ8;
 8% pentru armătură transversală cu bare Φ6.
Coeficienţii de confinare 12% şi 7% corespund elementelor având bare Φ12 astfel (Tabel
5.16):
 12% pentru armătură transversală cu bare Φ8;
 7% pentru armătură transversală cu bare Φ6.

Elemente prisme

Figura 5.43 Diagrame efort aderență-lunecare pentru prisme BAC

Figura 5.44 Diagrame efort aderență-lunecare pentru prisme BNV
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Figura 5.45 Efort ultim de aderență pentru prisme Φ10

Figura 5.46 Efort ultim de aderență pentru prisme Φ12
Rezultatele prezentate în (Figurile 5.45-5.46) s-au folosit pentru a se calcula raportul
eforturilor ultime de aderenţă pentru coeficienţii de confinare 14% şi 8%, respectiv 12% şi 7%,
în funcţie de tipul de beton (BAC sau BNV) pentru prisme. Rapoartele determinate sunt
prezentate în (Tabel 5.25) şi (Tabel 5.26).
Inf. coef. de
BAC
BNV
confinare
raport
raport
transversală
14%/8% 14%/8%
efort ultim
1,35
1,12
aderenţă
Tabel 5.25 Rapoarte determinate în funcţie de tipul de beton pentru prisme Φ10
În cazul ambelor tipuri de betoane efortul ultim de aderenţă a fost majorat când
coeficientul de confinare transversală a fost 14%.
Inf. coef. de
BAC
BNV
confinare
raport
raport
transversală
12%/7% 12%/7%
efort ultim
1,07
1,29
aderenţă
Tabel 5.26 Rapoarte determinate în funcţie de tipul de beton pentru prisme Φ12
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Efortul ultim de aderenţă a fost majorat deasemenea când coeficientul de confinare
transversală a fost 12%.

Concluzii
Pentru efortul ultim de aderenţă , s-au înregistrat valori mai mari cu până la 35% pentru
BAC când s-a folosit armătură transversală cu bare Φ8, respectiv 29% pentru BNV. În raportul
ACI 408R [80] este specificat faptul că odată cu majorarea cantităţii de armătură transversală
creşte şi efortul ultim de aderenţă, schimbând şi modul de cedare din despicare în smulgere. În
acelaşi timp Orangun, Jirsa şi Breen [97] au afirmat că o majorare a cantităţii de armătură
transversală peste cea necasară pentru a schimba model de cedare, din despicare în smulgere,
devine din ce în ce mai neeficientă deoarece nu mai sporeşte efortul ultim de aderenţă.

5.3.4 Influența diametrului barei încercate la smulgere
Pentru a se putea studia influenţa diametrului barei încercate la smulgere, în continuare
sunt prezentate diagramele efort de aderență-lunecare determinate în urma programului
experimental, precum şi valorile caracteristice ale relaţiei efort de aderenţă-lunecare, separat
pentru cuburi şi prisme.

Elemente cuburi

Figura 5.47 Diagrame efort aderență-lunecare pentru cuburi BAC
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Figura 5.48 Diagrame efort aderență-lunecare pentru cuburi BNV

Figura 5.49 Efort ultim de aderență pentru cuburi

Figura 5.50 Efort de aderență aferent lunecării de 0,1mm pentru cuburi
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Figura 5.51 Efort de aderență aferent lunecării de 0,01mm pentru cuburi

Figura 5.52 Lunecarea ultimă pentru cuburi
Rezultatele prezentate în (Figurile 5.49-5.52) s-au folosit pentru a se calcula raportul
Φ10/Φ12 pentru fiecare valoare urmărită în funcţie de tipul de beton (BAC sau BNV) pentru
cuburi. Rapoartele determinate sunt prezentate în (Tabel 5.27).
Inf. diametrului
barei

BAC
raport
Φ10/Φ12

BNV
raport
Φ10/Φ12

efort ultim
1,00
1,35
aderenţă
efort aderenţă
1,28
1,42
af. 0,1mm
efort aderenţă
0,42
0,29
af. 0,01mm
lunecare
0,44
0,58
ultimă
Tabel 5.27 Rapoarte determinate în funcţie de tipul de beton pentru cuburi
Efortul ultim nu a fost influenţat de diametrul barei în cazul BAC, în timp ce pentru BNV
acesta a fost majorat cu 35% când s-au folosit bare Φ10. Efortul aferent lunecării de 0,1 mm a
fost majorat când s-au folosit bare Φ10, în timp ce efortul aferent lunecării de 0,01 şi lunecarea
ultimă au fost majorate când s-au folosit bare Φ12.
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Elemente prisme

Figura 5.53 Diagrame efort aderență-lunecare pentru prisme BAC

Figura 5.54 Diagrame efort aderență-lunecare pentru prisme BNV

Figura 5.55 Efort ultim de aderență pentru prisme
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Figura 5.56 Efort de aderență aferent lunecării de 0,1mm pentru prisme

Figura 5.57 Efort de aderență aferent lunecării de 0,01mm pentru prisme

Figura 5.58 Lunecarea ultimă pentru prisme
Rezultatele prezentate în (Figurile 5.55-5.58) s-au folosit pentru a se calcula raportul
Φ10/Φ12 pentru fiecare valoare urmărită în funcţie de tipul de beton (BAC sau BNV) pentru
fiecare prisme. Rapoartele determinate sunt prezentate în (Tabel 5.28).
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Inf. diametrului
barei

BAC
raport
Φ10/Φ12

BNV
raport
Φ10/Φ12

efort ultim
1,79
1,33
aderenţă
efort aderenţă
2,58
0,63
af. 0,1mm
efort aderenţă
1,93
0,48
af. 0,01mm
lunecare
11,00
7,45
ultimă
Tabel 5.28 Rapoarte determinate în funcţie de tipul de beton pentru prisme
Efortul ultim şi lunecarea ultimă au fost majorate când s-au folosit bare Φ10. Valorile mari
ale raportului pentru lunecarea ultimă, 11,00 şi 7,45 se datorează faptului că prismele
neconfinate pentru diametrul barei de 12 mm au prezentat o cedare prin despicare, având valori
foarte mici ale lunecării ultime. Efortul aferent lunecării de 0,1 mm şi 0,01 mm a fost majorat în
cazul BAC atunci când s-au folosit bare Φ10, pe când în cazul BNV când s-au folosit bare Φ12.

Concluzii
În literatura de specialitate [123], [20] este specificat că odată cu majorarea diametrului
barelor folosite atât în cazul BAC cât şi al BNV există o tendinţă de diminuare a eforturilor
ultime de aderenţă.
Într-adevăr pentru efortul ultim de aderenţă , s-au înregistrat valori mai mari pentru
elementele cu bare Φ10 cu până la 79% pentru BAC, respectiv 35% pentru BNV.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecări de 0,1 mm
, s-au înregistrat valori mai mari
pentru elementele cu bare Φ10 cu până la 158% pentru BAC. În cazul BNV s-au înregistrat
valori mai mari pentru elementele cu bare Φ12 cu până la 58%.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecări de 0,01 mm
, s-au înregistrat valori mai
mari pentru elementele cu bare Φ12 cu până la 135% pentru BAC, respectiv 247% pentru BNV.
Pentru lunecarea ultimă înregistrată în momentul atingerii efortului ultim de aderenţă , sau înregistrat valori foarte mici pentru prisme neconfinate având diametrul barei de 12 mm din
cauza cedării acestora prin despicare, astfel valorile au fost mai mari pentru barele Φ10 cu până
la 1000% pentru BAC şi 645% pentru BNV. În cazul cuburilor, acestea având toate un mod de
cedare prin smulgere, s-au înregistrat valori mai mari pentru elementele cu bare Φ12 cu până la
129% pentru BAC, respectiv 71% pentru BNV.

5.3.5 Influența lungimii de ancorare
Pentru a se putea studia influenţa lungimii de ancorare a barei încercate la smulgere, în
continuare sunt prezentate diagramele efort de aderență-lunecare determinate în urma
programului experimental, precum şi valorile caracteristice ale relaţiei efort de aderenţălunecare, separat pentru cuburi şi prisme.
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Elemente cuburi

Figura 5.59 Diagrame efort aderență-lunecare pentru cuburi BAC

Figura 5.60 Diagrame efort aderență-lunecare pentru cuburi BNV

Figura 5.61 Efort ultim de aderență pentru cuburi
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Figura 5.62 Efort de aderență aferent lunecării de 0,1mm pentru cuburi

Figura 5.63 Efort de aderență aferent lunecării de 0,01mm pentru cuburi

Figura 5.64 Lunecarea ultimă pentru cuburi
Rezultatele prezentate în (Figurile 5.61-5.64) s-au folosit pentru a se calcula raportul 3d/5d
pentru fiecare valoare urmărită în funcţie de tipul betonului (BAC sau BNV) pentru cuburi.
Rapoartele determinate sunt prezentate în (Tabel 5.29).
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Inf. lungimii de
ancorare

BAC
raport
3d/5d

BNV
raport
3d/5d

efort ultim
1,16
0,84
aderenţă
efort aderenţă
1,45
1,42
af. 0,1mm
efort aderenţă
2,76
1,79
af. 0,01mm
lunecare
0,55
0,77
ultimă
Tabel 5.29 Rapoarte determinate în funcţie de tipul de beton pentru cuburi
Efortul ultim în cazul BAC a fost majorat cu 16% când s-a folosit lungimea de ancorare de
3d, în cazul BNV acesta a fost majorat cu 19% când s-a folosit 5d. Efortul aferent lunecării de
0,1 mm şi 0,01 mm a fost majorat atunci când s-au folosit bare cu lungimea de ancorare 3d, în
timp ce lunecarea ultimă a fost majorată când s-a folosit lungimea de ancorare de 5d.

Elemente prisme

Figura 5.65 Diagrame efort aderență-lunecare pentru prisme BAC

Figura 5.66 Diagrame efort aderență-lunecare pentru prisme confinate BNV

- 133 -

Figura 5.67 Efort ultim de aderență pentru prisme

Figura 5.68 Efort de aderență aferent lunecării de 0,1mm pentru prisme

Figura 5.69 Efort de aderență aferent lunecării de 0,01mm pentru prisme
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Figura 5.70 Lunecarea ultimă pentru prisme
Rezultatele prezentate în (Figurile 5.67-5.70) s-au folosit pentru a se calcula raportul 3d/5d
pentru fiecare valoare urmărită în funcţie de tipul betonului (BAC sau BNV) pentru prisme.
Rapoartele determinate sunt prezentate în (Tabel 5.30).
Inf. lungimii de
ancorare

BAC
raport
3d/5d

BNV
raport
3d/5d

efort ultim
1,24
1,23
aderenţă
efort aderenţă
0,55
0,71
af. 0,1mm
efort aderenţă
1,85
1,47
af. 0,01mm
lunecare
8,38
2,82
ultimă
Tabel 5.30 Rapoarte determinate în funcţie de tipul de beton pentru prisme
Efortul ultim, efortul aferent lunecării de 0,01 mm şi lunecarea ultimă au fost majorate
când s-a folosit lungimea de 3d, în timp ce efortul aferent lunecării de 0,1 mm a fost majorat
când s-a folosit 5d.

Concluzii
Pentru efortul ultim de aderenţă , s-au înregistrat valori mai mari pentru barele cu
lungimea de ancorare de 3d cu până la 24% pentru BAC, respectiv 23% pentru BNV.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecări de 0,1 mm
, s-au înregistrat valori mai mari
pentru barele cu 5d cu până la 81% pentru BAC. În cazul BNV s-au înregistrat valori mai mari
pentru barele cu 3d cu până la 42%.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecări de 0,01 mm
, s-au înregistrat valori mai
mari pentru barele cu 3d cu până la 176% pentru BAC, respectiv 79% pentru BNV.
Pentru lunecarea ultimă înregistrată în momentul atingerii efortului ultim de aderenţă , sau înregistrat valori foarte mici în cazul prismelor neconfinate cu bare având lungimea de
ancorare de 5d din cauza cedării acestora prin despicare, astfel valorile au fost mai mari pentru
barele cu 3d cu până la 738% pentru BAC şi 182% pentru BNV. În cazul cuburilor, acestea
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având toate un mod de cedare prin smulgere, s-au înregistrat valori mai mari pentru elementele
cu 5d cu până la 80% pentru BAC, respectiv 29% pentru BNV.

5.3.6 Influenţa formei elementului
S-a facut şi o comparaţie între elementele în formă de cub şi prismă pentru a se putea
observa influenţa acestui parametru asupra relaţiei efort de aderenţă-lunecare. În continuare se
studiază influenţa formei elementului, separat pentru elemente confinate şi neconfinate.

Elemente confinate
Rezultatele prezentate în (Figurile 5.20-5.23) s-au folosit pentru a se calcula raportul
cuburi confinate/prisme confinate pentru fiecare valoare urmărită în funcţie de tipul de beton
(BAC sau BNV) pentru elemente confinate. Rapoartele determinate sunt prezentate în (Tabel
5.31).

Inf. tipului de
element

BAC
raport
cuburi confinate/
prisme confinate

BNV
raport
cuburi confinate/
prisme confinate

efort ultim
1,63
1,41
aderenţă
efort aderenţă
1,46
1,36
af. 0,1mm
efort aderenţă
1,30
0,62
af. 0,01mm
lunecare
1,30
1,59
ultimă
Tabel 5.31 Rapoarte determinate în funcţie de tipul de beton pentru elemente confinate
Efortul ultim, efortul aferent lunecării de 0,1 mm şi lunecarea ultimă au fost majorate când
s-au folosit cuburi. Efortul aferent lunecării de 0,01 mm în cazul BAC, a fost majorat cu 30%
când s-au folosit cuburi, pe când în cazul BNV acesta a fost majorat cu 62% când s-au folosit
prisme.

Elemente neconfinate
Rezultatele prezentate în (Figurile 5.26-5.29) s-au folosit pentru a se calcula raportul
cuburi neconfinate/prisme neconfinate pentru fiecare valoare urmărită în funcţie de tipul de
beton (BAC sau BNV) pentru elemente neconfinate. Rapoartele determinate sunt prezentate în
(Tabel 5.32).
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Inf. tipului de
element

BAC
raport
cuburi neconfinate/
prisme neconfinate

BNV
raport
cuburi neconfinate/
prisme neconfinate

efort ultim
1,68
1,32
aderenţă
efort aderenţă
1,63
0,80
af. 0,1mm
efort aderenţă
0,58
0,54
af. 0,01mm
lunecare
11,00
7,09
ultimă
Tabel 5.32 Rapoarte determinate în funcţie de tipul de beton pentru elemente neconfinate
Efortul ultim şi lunecarea ultimă au fost majorate când s-au folosit cuburi, în timp ce
efortul aferent lunecării de 0,01 mm a fost majorat când s-au folosit prisme. Efortul aferent
lunecării de 0,1 mm în cazul BAC, a fost majorat cu 63% când s-au folosit cuburi, pe când în
cazul BNV acesta a fost majorat cu 25% când s-au folosit prisme.

Concluzii
Pentru efortul ultim de aderenţă , s-au înregistrat valori mai mari pentru cuburi cu până
la 68% pentru BAC şi 41% pentru BNV. Majorarea efortului ultim când s-au folosit cuburi poate
fi explicată prin faptul că în momentul producerii fisurilor transmiterea forţei de frecare la
interfaţa beton-beton s-a realizat prin mecanismul care este cunoscut în literatura de specialitate
sub denumirea de „aggregate interlock‖ din cauza confinării mai bune a betonului dată de stratul
de acoperire, pe când în cazul prismelor stratul de acoperire fiind mai redus, fisurile datorate
presiunii radiale s-au răspândit înainte să se transmită forţa de frecare la interfaţa beton-beton,
deschiderea fisurilor atingând valori critice.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecări de 0,1 mm
, s-au înregistrat valori mai mari
pentru cuburi cu până la 63% pentru BAC şi 36% pentru BNV.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecări de 0,01 mm
, s-au înregistrat valori mai
mari pentru prisme cu până la 72% pentru BAC şi 86% pentru BNV .
Pentru lunecarea ultimă înregistrată în momentul atingerii efortului ultim de aderenţă , sau înregistrat valori foarte mici în cazul prismelor neconfinate din cauza cedării acestora prin
despicare, astfel valorile au fost mai mari pentru cuburile neconfinate, care au cedat prin
smulgere, cu până la 1000% pentru BAC şi 609% pentru BNV. În cazul elementelor confinate sau înregistrat valori mai mari pentru cuburi confinate cu până la 30% pentru BAC şi 59% pentru
BNV.

5.4 Compararea rezultatelor obţinute cu modele existente pentru
determinarea aderenţei
Multitudinea de modele existente în literatură conduc la o mare varietate de valori ale
diferitelor caracteristici ale curbei efort de aderenţă-lunecare. În continuare, rezultatele obţinute
în urma programului experimental vor fi comparate cu diferitele modele existente în literatură.
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În (Figurile 5.71-5.78) sunt prezentate comparaţii între rezultatele obţinute experimental şi
rezultatele obţinute prin aplicarea modelelor existente în literatură:
 Eligehausen (Tabel 4.1);
 Huang (Tabel 4.1);
 Soroushian (Figura 4.6);
 Harajli (Figura 4.7);
 Oh (Figura 4.8);
 Desnerck (Figura 4.9);
 Pop (Figura 4.10)
 MC2010 (Tabel 4.3).

5.4.1 Efortul ultim de aderenţă
În ghiduri şi standarde sunt date ecuaţii simple pentru calculul efortului ultim de aderenţă.
În aceste ecuaţii parametrii folosiţi sunt:
 raportul dintre acoperirea cu beton cd şi diametrul barei db;
 raportul dintre diametrul barei db şi lungimea de ancorare ld;
 rezistenţa la compresiune fc.
În (Figurile 5.71-5.72) se prezintă o comparaţie între modelele existente şi rezultatele
experimentale pentru efortul ultim de aderenţă. Tendinţa observată în urma programului
experimental este aceea de descreştere a eforturilor ultime odată cu majorarea diametrului barei.
Ecuaţia exprimată de Desnerck [109], care ţine cont în calculul efortului ultim şi de diametrul
barei surprinde cel mai bine rezultatele obţinute experimental. Ecuaţia din MC2010 [53] ţine
cont doar de rezistenţa la compresiune a betonului, fiind necesară o ajustare a acesteia prin
introducerea unui nou termen care să ţină cont şi de caractersticile geometrice ale barei de
armătură. Celelalte modele supraestimează efortul ultim.

Figura 5.71 Diagrame τR-db. Comparaţie între modelele existente şi rezultatele experimentale
pentru elemente confinate BAC
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Figura 5.72 Diagrame efort τR-db. Comparaţie între modelele existente şi rezultatele
experimentale pentru elemente confinate BNV

5.4.2 Lunecarea corespunzătoare efortului ultim de aderenţă
Ecuaţiile existente în literatură pentru determinarea lunecării ultime sunt destul de puţine.
Cele mai multe dintre ele consideră o valoare constantă, neţinând cont de caracteristicile
geometrice ale barei de armătură. În urma programului experimental s-a observat că lunecarea
ultimă este influenţată de spaţiul dintre nervuri, c (Figurile 5.73-5.74), tendinţa fiind aceea de
creştere a lunecării ultime odată cu majorarea spaţiului dintre nervuri. Ecuaţia propusă de Harajli
[107] care ţine cont de spaţiul dintre nervuri surprinde cel mai bine rezultatele obţinute
experimental.

Figura 5.73 Diagrame s1-c. Comparaţie între modelele existente şi rezultatele experimentale
pentru elemente confinate BAC
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Figura 5.74 Diagrame s1-c. Comparaţie între modelele existente şi rezultatele experimentale
pentru elemente confinate BNV
Pentru lunecările ultime, Model Code 2010 [53] supraestimează valorile pentru Φ10, în
timp ce pentru Φ12 le subestimează, din cauză că acesta nu ţine cont de spaţiul dintre nervuri
pentru calculul lunecării ultime , aceasta având o valoare constantă de 1,0 mm.

5.4.3 Relaţia efort de aderenţă-lunecare
În (Figurile 5.75-5.78) este realizată o comparaţie între modelele existente şi rezultatele
experimentale pentru întreaga curbă efort de aderenţă-lunecare, pentru elemente confinate în
funcţie de tipul betonului (BAC sau BNV) şi diametrul barei (Φ10 sau Φ12) . Se poate observa
că modelul din MC2010 [53] surprinde destul de bine valorile înregistrate, fiind însă necesare
unele ajustări cu privire la calculul efortului ultim şi a lunecarii ultime pentru a lua în considerare
şi caracteristici geometrice ale barei de armătură.
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Figura 5.75 Diagrame efort aderență-lunecare. Comparaţie între modelele existente şi rezultatele
experimentale pentru elemente confinate Φ10 BAC

Figura 5.76 Diagrame efort aderență-lunecare. Comparaţie între modelele existente şi rezultatele
experimentale pentru elemente confinate Φ12 BAC
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Figura 5.77 Diagrame efort aderență-lunecare. Comparaţie între modelele existente şi rezultatele
experimentale pentru elemente confinate Φ10 BNV

Figura 5.78 Diagrame efort aderență-lunecare. Comparaţie între modelele existente şi rezultatele
experimentale pentru elemente confinate Φ12 BNV

5.5 Model propus pentru determinarea aderenţei dintre betonul
autocompactant şi armătură
În urma observaţiilor făcute în paragraful 5.4 rezultă necesitatea unui nou model analitic
pentru determinarea aderenţei dintre BAC şi armătură. Pornind de la modelul prezentat în
MC2010 [53] se doreşte ajustarea acestuia pentru a lua în considerare la calculul efortului ultim
următorii factori:
 înălţimea nervurilor armăturii şi distanţa dintre ele, prin raportul h/c (Figura 5.79);
 lungimea de ancorare a armăturii, prin raportul db/ld (Figura 5.80);
 confinarea transversală, prin coeficientul de confinare transversală Ktr (Figura 5.81).
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Pentru a surprinde mai bine influenţa fiecărui factor în parte s-a folosit efortul normalizat de
aderenţă
(Figurile 5.79-5.81):
(5.7)
unde:
efort ultim de aderenţă;
rezistenţa la compresiune a betonului.

Figura 5.79 Influenţa raportului h/c
unde:
înălţimea nervurilor barei de armătură;
spaţiul dintre nervurile armăturii.
Raportul h/c este definit în ACI 408R-03 [80] prin termenul Rr, care este numit aria
relativă a nervurii:
(5.8)
unde:
înălţimea nervurilor;
spaţiul dintre nervuri.
În cazul armăturile obişnuite
0.

, iar pentru armături cu arie relativă mare
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Figura 5.80 Influenţa raportului db/ld
unde:
diametrul barei de armătură;
lungimea de ancorare a armăturii.
Lungimea de ancorare este un factor important în calculul efortului ultim de aderenţă.
Autori precum Orangun şi alţii [97], Chapman şi Shah [124], Harajli [125], Pillai şi alţii [126]
consideră acest factor în ecuaţia efortului ultim.

Figura 5.81 Influenţa coeficientului de confinare transversală, Ktr
unde:
coeficient de confinare transversală.
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Pentru toţi cei trei factori se observă o creştere a efortului ultim de aderenţă odată cu
majorarea rapoartelor h/d, db/ld , respectiv a coeficientului de confinare transversală Ktr. Ecuaţia
propusă care descrie această tendinţă este următoarea:
[

]

(5.9)

unde:
înălţimea nervurilor barei de armătură;
spaţiul dintre nervurile armăturii;
diametrul barei de armătură;
lungimea de ancorare a armăturii;
coeficient de confinare transversală conform ecuaţiei (4.52);
rezistenţa la compresiune a betonului.
Termenul

reprezintă influenţa rezistenţei la compresiune a betonului, fiind o valoare

mai exactă, dupa cum consideră şi Pop [110] faţă de √ după Model Code 2010 [53].
Ecuaţia (5.9) a fost dezvoltată prin analiza rezultatelor obținute pentru BAC în cadrul
acestei teze de doctorat, aceasta fiind dezvoltată prin realizarea unei analize statistice pentru
valorile medii. În (Figura 5.82) se prezintă raportul dintre rezultatele obţinute în urma
programului experimental şi rezultatele obţinute în urma aplicării ecuaţiei (5.9) asupra tuturor
elementelor BAC confinate.
Împrăştierea rezultatelor este mare datorită numărului mare de parametri urmăriţi în cadrul
programului experimental: înălţimea nervurilor, spaţiul dintre nervuri, diametrul barei, lungimea
de ancorare, coeficientul de confinare.

Figura 5.82 Raport eforturi ultime calculate ‒ eforturi ultime determinate
Pentru lunecarea ultimă, în urma programului experimental s-a observat o tendinţă de
majorare a lunecărilor odată cu majorarea spaţiului dintre nervuri, chiar dacă împrăştierea
rezultatelor este destul de mare (Figura 5.83).
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Figura 5.83 Influenţa spaţiului dintre nervuri, c
Ecuaţia propusă care descrie această tendinţă a fost stabilită în urma unei regresii liniare:
(5.10)
unde:
spaţiul dintre nervurile armăturii.
Parametrii propuşi pentru determinarea relaţiei efort de aderenţă-lunecare sunt prezentaţi în
(Figura 5.84) după cum urmează:
 valoarea lunecării ultime a fost stabilită ca fiind 0,55·su, spre deosebire de MC2010
[53] care consideră o valoare constantă egală cu 1,0 mm;
 valoarea lunecării a fost stabilită ca fiind 1,55·su, spre deosebire de MC2010 [53]
care consideră 2,0 mm;
 valoarea lunecării s-a considerat egală cu spaţiul dintre nervuri, la fel ca şi în
MC2010 [53] deoarece modalitatea de încercare nu a permis analiza acestei valori
(încercările au fost oprite după ce s-a înregistrat o lunecare a capătului liber a barei de
4,0 mm);
 panta porţiunii ascendente s-a stabilit că este egală cu 0,25, spre deosebire de
MC2010 [53] care consideră valoarea de 0,4;
 efortul ultim de aderenţă a fost stabilit tot în urma unei regresii liniare pentru fiecare
factor în parte: h/c care ţine cont de caracteristicile geometrice ale barelor, db/ld care
ţine cont de lungimea de ancorare a barei şi Ktr care ţine cont de confinarea pasivă a
betonului dată de armătura transversală, spre deosebire de MC2010 [53] care consideră
doar rezistenţa la compresiune a betonului.
 efortul de aderenţă rezidual s-a considerat egal cu 0,40·τ1, la fel ca şi în MC2010
[53], deoarece modalitatea de încercare nu a permis analiza acestei valori;
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Model propus

[

]

Figura 5.84 Modelul analitic propus pentru determinarea relaţiei efort de aderenţă-lunecare
Ecuaţiile ce stau la baza modelului propus sunt cele din Model Code 2010 [53]:
( )

pentru

(5.11)

pentru

(5.12)

pentru

(5.13)

pentru

(5.14)

În (Figura 5.85) este realizată o verificare a modelului propus prin aplicarea acestuia pentru
configuraţiile testate în cadrul programului experimental.

Figura 5.85 Compararea modelului propus cu rezultatele experimentale pentru elemente
confinate BAC
S-a realizat şi o comparaţie a modelului propus cu rezultatele experimentale pentru BNV
(Figura 5.86) observându-se o prezicere destul de bună a curbei efort de aderenţă-lunecare şi
pentru acesta.
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Figura 5.86 Compararea modelului propus cu rezultatele experimentale pentru elemente
confinate BNV
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6. CONCLUZII, CONTRIBUŢII PERSONALE ŞI PROPUNERI
DE VALORIFICARE A CERCETĂRILOR
Acest capitol cuprinde rezultatele, concluziile și contribuțiile autorului obținute în cadrul
programului de cercetare doctoral. În prima parte a capitolului sunt prezentate concluziile
obţinute în urma interpretării fenomenului de aderenţă în betonul autocompactant (BAC) şi
betonul normal vibrat (BNV), precum şi contribuţiile aduse de autor prin realizarea acestui
studiu. În cea de-a doua parte sunt prezentate propuneri de valorificare a cercetărilor ce au
rezultat din interpretarea rezultatelor obţinute în urma programului experimental.

6.1 Concluzii şi contribuţii personale
Lucrarea de față prezintă un studiu de cercetare asupra fenomenului de aderenţă dintre
betonul autocompactant şi barele de armătură, mai precis a efectului confinării betonului cu
armătură de confinare, pentru validarea sau îmbunătăţirea modelelor teoretice existente.
În cadrul programului experimental au fost testate un număr de 92 elemente, 34 dintre ele
în formă de cub iar 58 în formă de prismă. Parametrii studiaţi au fost:
 tipul de beton: beton autocompactant (BAC) şi beton normal vibrat (BNV);
 confinarea betonului: elemente cu armătură transversală şi elemente fără armătură
transversală;
 diametrul barei încercate la smulgere: Φ10 şi Φ12;
 lungimea de ancorare a barei: 3 diametre (3d) şi 5 diametre (5d).

6.1.1 Influenţa tipului de beton
Pentru efortul ultim de aderenţă , s-au înregistrat valori mai mari pentru BAC cu până la
24% în cazul elementelor confinate, respectiv 81% în cazul elementelor neconfinate. Acestă
comportare mai bună a BAC se poate datora următoarelor două motive:
 cantitatea majorată de pulbere în cazul BAC duce la reducerea riscului apariţiei
fenomenului de mustire (formă de segregare);
 îmbunătăţirea proprietăţilor mecanice din zona de interfaţă dintre beton şi armătură în
cazul BAC.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecării de 0,1mm
, s-au înregistrat valori mai mari
pentru BAC cu până la 46% în cazul elementelor confinate, respectiv 70% în cazul elementelor
neconfinate. Acest fenomen se datorează golurilor de aer mai mici care se formează sub barele
de armătură în cazul BAC.
Pentru niveluri mici de încărcare
, s-au înregistrat valori mai mari pentru BAC cu până
la 144% pentru elemente confinate, respectiv 334% pentru elemente neconfinate. Această
tendinţă de majorare a eforturilor pentru o lunecare de 0,01 mm pentru BAC poate fi influenţată
de fenomenul de tasare al betonului de sub barele de armătură, tasare care în cazul BAC are
tendinţa să fie mai mică.
Pentru lunecarea ultimă înregistrată în momentul atingerii efortului ultim de aderenţă , sau înregistrat valori mai mari pentru BAC cu până la 40% în cazul elementelor confinate,
respectiv 45% în cazul elementelor neconfinate. Această comportare poate fi influenţată de
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rezistenţa la întindere majorată a BAC, precum şi de cantitatea majorată de pastă utilizată în
compoziţia BAC.
În concluzie BAC a prezentat un comportament mai bun decât BNV din punct de vedere al
tuturor celor trei eforturi de aderenţă urmărite: ,
,
.

6.1.2 Influenţa confinării betonului cu armătură transversală
Confinarea în general reprezintă starea de solicitare după 3 direcţii având drept consecinţă
creşterea rezistenţei la compresiune a betonului, dar mai ales a ductilităţii acestuia, rezultând
sporirea eforturilor de aderenţă şi a deformaţiei specifice ultime.
Pentru efortul ultim de aderenţă , s-au înregistrat valori mai mari pentru elementele
confinate cu până la 55% pentru BAC, respectiv 88% pentru BNV, deoarece armătura
transversală a împiedicat propagarea fisurilor de despicare în plan paralel cu axa longitudinală a
barei, astfel majorând forţa ultimă la care se produce cedarea.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecării de 0,1mm
, s-au înregistrat valori mai mari
pentru elementele confinate cu până la 149% pentru BAC, respectiv 81% pentru BNV.
Pentru niveluri mici de încărcare
, s-au înregistrat valori mai mari pentru elementele
confinate cu până la 376% pentru BAC, respectiv 237% pentru BNV.
Pentru lunecarea ultimă înregistrată în momentul atingerii efortului ultim de aderenţă , sau înregistrat valori foarte mici pentru prisme neconfinate cu bare având diametrul de 12 mm din
cauza cedării acestora prin despicare, astfel valorile au fost mai mari pentru elementele confinate
cu până la 1331% pentru BAC, respectiv 918% pentru BNV. În cazul cuburilor, acestea având
toate un mod de cedare prin smulgere, s-au înregistrat valori mai mari pentru elemente confinate
cu până la 69% pentru BAC, respectiv 82% pentru BNV.
Toate elementele confinate, atât prisme cât şi cuburi, au avut un tip de cedare prin
smulgere, în timp ce prismele neconfinate au cedat prin despicare, de unde rezultă că prezenţa
armăturii transversale schimbă modul de cedare a aderenței, de la unul unul nefavorabil
(despicare), la unul favorabil (smulgere).
În cazul betonului confinarea se realizează prin: armarea transversală a elementelor,
comportarea nodurilor de cadre din beton armat, turnarea betonului în tuburi metalice, altele. În
particular, la aderenţa dintre beton şi armătură, confinarea prin armare transversală (armarea cu
carcase spaţiale de armătură) conduce la sporirea eforturilor de aderenţă urmărite: ,
,
,
la majorarea lunecării ultime şi la micşorarea lungimii de ancorare.

6.1.3 Influenţa diametrului barei încercate la smulgere
Pentru efortul ultim de aderenţă , s-au înregistrat valori mai mari pentru elementele cu
bare Φ10 cu până la 79% pentru BAC, respectiv 35% pentru BNV.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecări de 0,1 mm
, s-au înregistrat valori mai mari
pentru elementele cu bare Φ10 cu până la 158% pentru BAC. În cazul BNV s-au înregistrat
valori mai mari pentru elementele cu bare Φ12 cu până la 58%.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecări de 0,01 mm
, s-au înregistrat valori mai
mari pentru elementele cu bare Φ12 cu până la 135% pentru BAC, respectiv 247% pentru BNV.
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Pentru lunecarea ultimă înregistrată în momentul atingerii efortului ultim de aderenţă , sau înregistrat valori foarte mici pentru prisme neconfinate având diametrul barei de 12 mm din
cauza cedării acestora prin despicare, astfel valorile au fost mai mari pentru barele Φ10 cu până
la 1000% pentru BAC şi 645% pentru BNV. În cazul cuburilor, acestea având toate un mod de
cedare prin smulgere, s-au înregistrat valori mai mari pentru elementele cu bare Φ12 cu până la
129% pentru BAC, respectiv 71% pentru BNV.
În urma acestui studiu se confirmă rezultatele studiile din literatura de specialitate care
afirmă că odată cu majorarea diametrului barelor există o tendinţă de diminuare a eforturilor
ultime de aderenţă, barele Φ10 prezentând eforturi ultime de aderenţă mai mari decât barele Φ12.

6.1.4 Influenţa lungimii de ancorare
Pentru efortul ultim de aderenţă , s-au înregistrat valori mai mari pentru barele cu
lungimea de ancorare de 3d cu până la 24% pentru BAC, respectiv 23% pentru BNV.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecări de 0,1 mm
, s-au înregistrat valori mai mari
pentru barele cu 5d cu până la 81% pentru BAC. În cazul BNV s-au înregistrat valori mai mari
pentru barele cu 3d cu până la 42%.
Pentru efortul de aderenţă aferent lunecări de 0,01 mm
, s-au înregistrat valori mai
mari pentru barele cu 3d cu până la 176% pentru BAC, respectiv 79% pentru BNV.
Pentru lunecarea ultimă înregistrată în momentul atingerii efortului ultim de aderenţă , sau înregistrat valori foarte mici în cazul prismelor neconfinate cu bare având lungimea de
ancorare de 5d din cauza cedării acestora prin despicare, astfel valorile au fost mai mari pentru
barele cu 3d cu până la 738% pentru BAC şi 182% pentru BNV. În cazul cuburilor, acestea
având toate un mod de cedare prin smulgere, s-au înregistrat valori mai mari pentru elementele
cu 5d cu până la 80% pentru BAC, respectiv 29% pentru BNV.
Odată cu majorarea lungimii de ancorare de la 3 diametre ale barei (3d) la 5 diametre (5d)
a fost observată o tendinţă de diminuare a eforturilor ultime de aderenţă şi o majorare a lunecării
ultime.

6.1.5 Model propus pentru determinarea aderenţei dintre betonul
autocompactant şi armătură
În urma comparării rezultatelor obţinute în cadrul programului experimental cu modelele
existente pentru determinarea aderenţei a rezultat necesitatea unui nou model analitic pentru
determinarea aderenţei dintre BAC şi armătură. Pornind de la modelul prezentat în MC2010 [53]
s-a dorit ajustarea acestuia pentru a lua în considerare la calculul efortului ultim , următorii
factori:
 înălţimea nervurilor armăturii şi distanţa dintre ele, prin raportul h/c;
 lungimea de ancorare a armăturii, prin raportul db/ld;
 confinarea transversală, prin coeficientul de confinare transversală Ktr.
Pentru toţi cei trei factori s-a observat o creştere a efortului ultim de aderenţă odată cu
majorarea rapoartelor h/d, db/ld , respectiv a coeficientului de confinare transversală Ktr. Ecuaţia
propusă este următoarea:
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[

]

(6.1)

unde:
înălţimea nervurilor barei de armătură;
spaţiul dintre nervurile armăturii;
diametrul barei de armătură;
lungimea de ancorare a armăturii;
coeficient de confinare transversală conform ecuaţiei (4.52);
rezistenţa la compresiune a betonului.
Ecuaţia (6.1) a fost dezvoltată prin analiza rezultatelor obținute pentru BAC în cadrul
acestei teze de doctorat, aceasta fiind dezvoltată prin realizarea unei analize statistice pentru
valorile medii.
De asemenea s-a propus o ecuaţie şi pentru determinarea lunecării corespunzătoare
efortului ultim de aderenţă , ecuaţie care a fost stabilită în urma unei regresii liniare:
(6.2)
unde:
spaţiul dintre nervurile armăturii.
Modelul propus pentru determinarea aderenţei dintre BAC şi armătură este prezentat în
(Figura 6.1)
Model propus

[

]

Figura 6.1 Modelul analitic propus pentru determinarea relaţiei efort de aderenţă-lunecare
Ecuaţiile ce stau la baza modelului propus sunt cele din Model Code 2010 [53]:
( )
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pentru

(6.3)

pentru

(6.4)

pentru

(6.5)

pentru

(6.6)

6.2 Propuneri de valorificare a cercetărilor
Propunerile de valorificare a cercetărilor acestui studiu doctoral, prin care ar putea fi aduse
rezultate noi referitoare la fenomenul de aderenţă dintre betonul autocompactant şi armătură,
sunt prezentate în continuare:
 modelarea numerică cu ajutorul metodei elementelor finite (MEF) a aderenţei dintre
betonul autocompactant şi armătură şi compararea rezultatelor numerice cu rezultatele
obţinute în urma unui studiu experimental;
 dezvoltarea şi optimizarea modelului analitic propus pentru determinarea aderenţei
dintre betonul autocompactant şi armătură prin testatea mai multor betoane
autocompactante de clase diferite, precum şi a mai multor bare de armătură având
caracteristici geometrice diferite;
 studierea fenomenului de aderenţă dintre betonul autocompactant şi armătură sub
acţiunea încercărilor ciclice, precum şi a influenţei presiunii transversale.
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ANEXE
Anexa A. Realizări practice ale betonului autocompactant
A.1 Rezervoare de gaz în Texas, SUA
Două rezervoare de gaze naturale lichefiate au fost construite (2005-2007) lângă Freeport,
în sudul Texas-ului, SUA [127]. De obicei acest tip de construcție este realizată în mod normal
cu BNV şi implică un număr substanțial de muncitori. În acest caz, BAC a fost folosit, reducând
în mod direct costurile legate de forța de muncă precum şi timpul de construcție. În afară de
aceste avantaje economice, este clar că BAC asigură câteva avantaje tehnice substanțiale privind
turnarea betonului în pereți înalți conținând armătură deasă precum şi canale de post-tensionare.
Cele două rezervoare construite la Freeport sunt complet izolate. Gazul natural lichefiat
este depozitat la -62 °C într-un rezervor izolat din oțel care este inconjurat de un rezervor
exterior din beton, 0,8 m grosime, 90 m diametru şi 40 m înălțime. A fost nevoie de circa 20 000
m3 de BAC. În (Figura A.1) este prezentat unul dintre rezervoarele de gaze naturale lichefiate în
timpul construcției, iar în (Figura A.2) este prezentată o vedere generală cu cele două rezervoare
de gaz în timpul construcției.

Figura A.1 Construcția rezervorului de gaze naturale lichefiate la Freeport, sudul Texasului, SUA [128]

Figura A.2 Cele două rezervoare de gaze naturale lichefiate în timpul construcției [128]
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Rezervorul de beton acționează ca o barieră împotriva scurgerilor de gaze naturale
lichefiate. Din această cauză durabilitatea BAC a fost un punct esențial ca şi rezistența
caracteristică de 40 MPa.
Cenuşa zburătoare a fost incorporată în amestecul compoziției în procent de 25% din
totalul liantului şi a fost folosit un ciment cu o rezistența la sulfati ASTM C150. Raportul
apă/pulbere a fost 0,37 folosind un superplastifiant de tip policarboxilat. Totalul părții de pulbere
a fost limitat la 460 kg/m3 de beton pentru a limita căldura de hidratare.
Răspândirea din tasare a betonului a fost 750 mm fără segregare la margini. Abilitatea de
trecere cu cutia L a fost 0,83. Controlul de calitate al betonului s-a bazat pe măsurători ale
răspândirii din tasare.
Din cauza cantității limitate de parte fină, un modificator de vâscozitate a fost folosit
pentru a evita segregarea. Presiunea pe cofraj a fost măsurată în timpul testelor la scară mare. S-a
concluzionat ca aceasta nu depăşeşte 50% din presiunea hidrostatică.
Folosirea BAC a produs unele avantaje în timpul construcției celor două rezervoare:
 a fost nevoie de o echipă de numai 9 oameni pentru a ridica cofrajul, în loc de 25 de
oameni în cazul BNV;
 coloană de 4,5 m înălțime de BAC s-a realizat în 10 ore, comparativ cu 3,2 m în 12-15
ore în cazul BNV;
 s-a obținut o reducere cu 30% a timpului pentru pregătirea cofrajului;
 s-a obținut o reducere cu 60% a activităților legate de turnarea betonului;
 s-a obținut o reducere semnificativă a zgomotului în timpul turnării.

A.2 Hală industrială în Vernue, Belgia
BAC cu o răspândire din tasare de circa 800 mm a fost folosit pentru construcția unei hale
industriale în Vernue. Conținutul de pulbere a fost de 550 kg/m3, constând din 350 kg ciment cu
zgură de furnal CEM III/A 42,5 şi 200 kg de cenuşă zburătoare. A fost folosit un superplastifiant
de tip policarboxilic. Raportul A/C a fost 0,5. Vâscozitatea măsurată cu pâlnia V a fost 6-8 s, iar
conținutul de aer al betonului proaspăt a fost 1,7%. Rezistența la compresiune la 28 de zile a fost
determinată pe cuburi cu latura de 150 mm şi a fost 60 MPa.
Pereți cu înălțimea de până la 8 m au fost turnați intr-o singură operație. Au fost folosite
cofraje din oțel, constând în panouri de 8 m lungime (Figura A.3). Betonul a fost turnat prin
pompare.
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Figura A.3 Cofraje de 8 m înălțime pentru hală industrială
Pentru a evita defectele suprafeței de beton după decofrare, cofrajul a fost pregătit cu ulei
de decofrare (Figura A.4). Grosimea stratului de ulei de decofrare a trebuit să fie controlată cu
grija pentru că un exces ar fi condus la formarea bulelor de aer pe sufrafața de beton după
decofrare.

Figura A.4 Pregătirea cofrajului pentru a evita golurile de aer
În ciuda grijii deosebite cu care s-a pregătit cofrajul, a apărut o altă problemă. Pete negre
au apărut la suprafață (Figura A.5). A fost observat un model dreptunghiular de pete, precum şi
unele dungi iregulate. Investigații detaliate pentru a descoperi apariția acestor pete negre au
arătat că ele au fost cauzate de magnetizarea cofrajului de oțel. Panourile mari au fost manipulate
în fabrica de cofraje cu ajutorul unor magneți puternici, cauzând unele magnetizări reziduale ale
suprafeței de oțel. Particulele de cenuşă zburătoare, prezente în betonul proaspăt, au fost atrase
de zonele magnetizate şi au produs zone negre pe sufrafața de beton. Din fericire nu a fost o
problemă serioasă de rezolvat: petele negre au fost îndepărtate cu uşurință cu hârtie abrazivă.
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Fenomenul a arătat ca suprafața de BAC după decofrare poate fi atât de netedă şi perfectă încât
orice defect este uşor de remarcat.

Figura A.5 Suprafața după decofrare, urme negre din cauza magnetizării cofrajului în
legătură cu folosirea cenuşii zburătoare în BAC

A.3 Clădire rezidențială în Brazilia
În Brazilia, BAC a fost evaluat ca un înlocuitor al betonului normal vibrat în construcția
structurilor de beton armat, precum grinzile şi plăcile unei clădiri rezidențiale. Folosirea BAC şi
a BNV cu o tasare de 100 mm au fost monitorizate în timpul construcției a două etaje ale clădirii
etajate. Suprafața desfăşurată a fost de circa 500 m2.
Atât BAC cât şi BNV au avut o rezistență caracteristică de 25 MPa la 18 zile. Rețeta de
BAC pentru 1 m3 a fost: 406 kg ciment, 820 kg nisip, 714 kg agregate grosiere, 4 l
superplastifiant policarboxilic (33% conținut solid), 0,4 l modificator de vâscozitate.
Pe şantier, fiecare şarjă de BAC a fost testată pentru a determina: răspândirea din tasare,
clasa de vâscozitate determinată cu pâlnia V şi abilitatea de trecere măsurată cu cutia L. Atât
BAC cât şi BNV au fost turnate prin pompare. În (Figura A.6) este prezentată turnarea BAC.

Figura A.6 Folosirea BAC pentru placile şi grinzile unui nivel al clădirii. Se poate observa
ca doar doi oameni sunt implicați în turnarea BAC [129]
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Pentru a preveni curgerea BAC la un nivel inferior, „ziduri‖ mici despărțitoare au fost
construite utilizând BNV (Figura A.7)

Figura A.7 „Ziduri‖ mici despărțitoare de BNV pentru a preveni curgerea BAC în regiunile
învecinate ale secțiunii placii de planşeu [129]
În cazul folosirii BNV, placa planşeului, conținând 64 m3 de beton, a fost turnată în
circa 2,5 ore. A fost nevoie de 11 muncitori în timpul turnării, conducând la o productivitate de
2,35 m3/h/muncitor. În cazul BAC, 57 m3 au fost turnați într-o perioadă de timp similară, în
medie cu numai 2,5 muncitori. Aceasta a condus la o creştere semnificativă a productivității, la 9
m3/h/muncitor.

A.4 Trump Tower, Chicaho, SUA
BAC se foloseşte şi la realizarea clădirilor zgârie-nori (Figura A.8). Acestă clădire are 345
m înălțime (415 m incluzând vârful).
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Figura A.8 Construirea Trump International Hotel and Tower, Chicago, SUA [130]
A fost nevoie de BAC cu o rezistență la compresiune de 110 MPa la 90 de zile, din cauza
condițiilor severe de solicitare şi prin prezența locală a zonelor foarte congestionate de armătură.
Pentru a evita fisurarea termică în unele grinzi în consolă, căldura de hidratare a betonului a
trebuit să fie limitată. Aceasta este prima utilizare a BAC cu o rezistență de 110 MPa pompat la o
cotă de circa 200 m deasupra terenului. Compoziția consta dintr-un sistem de liant amestecat
constând din ciment Portland, zgura, cenuşă zburătoare şi praf de silice.
Pentru fundația clădirii, a fost nevoie de o placă radier de cheson de 3 m adâncime la baza
pereților centrali. Această placă a fost turnată deasemena cu BAC, datorită uşurinței de punere în
operă şi a suprafeței după decofrare intr-o zonă confinată. BAC avea o rezistență minimă la
compresiune pe cilindru de 69 MPa la 56 de zile, iar compoziția includea agregate din calcar
dolomitic (până la 20 mm), nisip fin, amestec de ciment Portland şi ciment cu zgură, cenuşă
zburătoare clasa C, întârzietor de priză, superplastifiant policarboxilic şi modificator de
vâscozitate. Răspândirea din tasare a fost 660-710 mm şi raportul apă/pulbere a fost 0,26-0,28.
Placa suport a chesonului a fost turnată într-o singură operație care a durat 22 ore cu 3800 m3 de
beton. Betonul a fost pus în operă cu ajutorul benzilor transportatoare (Figura A.9). Curgerea
orizontală a BAC în placă a fost până la 15 m. După turnare, suprafața de deasupra a fost
acoperită cu izolație pentru a limita pierderea de căldură şi a reduce variația temperaturii interne.
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Figura A.9 Turnarea plăcii radierului chesonului. Se observă prezența a doar doi oameni,
fiecare controlând câte un punct de descărcare [130]

A.5 World Financial Centre, Shanghai, China
Această clădire are 101 niveluri şi o înălțime totală de circa 492 m. BAC a fost folosit
pentru nucleul central, pereții perimetrali situați la nivelurile inferioare de la etajul 1 la 5, şi
megastâlpii de la colțurile clădirii de la etajul 6 în sus (Figura A.10). BAC a fost folosit de
asemena la placa radierului.

Figura A.10 Construirea World Financial Centre, Shanghai, China
După cum se poate vedea în (Figura A.11), au fost zone congestionate de armătură, făcând
turnarea cu beton convențional şi vibrarea foarte dificile. Pentru turnarea deasupra nivelului
terenului, BAC a fost pompat la nivelul unde a fost nevoie cu ajutorul unor echipamente de
pompare foarte puternice. A fost nevoie de presiuni de până la 400 bar în timpul pompării.
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Figura A.11 Placa radierului cu armătură deasă pregătită pentru turnare
Rețeta BAC este dată în (Tabel A.1).
Nivelul
1-6
7-60
>61

Cenuşă
Zgură Superplastifiant
zburătoare
350
170
780
940
80
80
5,4
350
170
720
1020
70
70
4,2
300
170
800
980
70
80
3,6
Tabel A.1 Rețeta BAC (kg/m3) folosită la World Financial Centre, Shanghai
Ciment

Apă

Nisip

Piatră

A.6 Vila Gistel, Belgia
O casă a fost construită în Gistel, Belgia (Figura A.12) care este realizată aproape în
întregime din BAC. Patru pereți paraleli realizați din BAC şi doi pereți din sticlă asigură
conceptul arhitectural şi structural al clădirii. Pereții interiori, cu o grosime de 40 cm, asigură
stabilitatea în sens transversal al structurii, datorită conexiunii rigide cu pereții de subsol. Pereții
exteriori ai vilei au fost construiți în două faze, constând din doi pereți cu o grosime de 17 cm, cu
6 cm izolație între ei.

Figura A.12 Vilă în Gistel, Belgia
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Cum s-a decis ca turnarea pereților de 20 m lungime şi 8 m înălțime să se facă într-o
singură operație, turnarea clasică de sus ar fi generat câteva riscuri, legate de înălțimea mare de
cădere a betonului. Prin urmare, s-a decis să se pompeze BAC în cofraj de dedesubt, sub
presiune.
Datorită presiunilor mari pe cofraj care erau de aşteptat, un sistem de cofraj din metal a
fost aplicat. În (Figura A.13), este prezentată operația de turnare, cu câte un punct de intrare de
fiecare parte a cofrajului. Pereții de 8 m înălțime au fost turnați în mai puțin de 1 oră.

Figura A.13 Umplerea cofrajului de dedesubt, cu două puncte de intrare
BAC având o rezistență C30/37, a fost făcut cu ciment şi zgură de furnal. Dimensiunea
maximă a particulei de agregat a fost 14 mm. Praf de calcar a fost adăugat pentru a obține un
conținut adecvat de parte fină. Răspândirea din tasare a betonului a fost 700-800 mm şi timpul
măsurat cu pâlnia V a fost 4-7 s. Un grad de umplere de cel puțin 95% a fost obținut cu cutia
Kajima. Raportul apă/ciment al BAC a fost ținut sub 0,50.
S-a avut mare grijă pentru producerea unei suprafețe curate după decofrare. Cofrajul a fost
curățat cu gijă şi pregătit cu un strat de ulei de decofrare. Pe şantier, încercările au verificat
efectele uleiului de decofrare şi au optimizat dozajul necesar. Urmele de murdărie pe cofraj au
fost de asemenea evitate. În ciuda tuturor acestor măsuri, unele urme de murdărie şi coroziune au
fost vizibile după decofrare. Din fericire, acestea au fost îndepărtate cu uşurință folosind hârtie
abrazivă.

A.7 Complex sportiv multifuncțional pentru echipa de fotbal SK Slavia Praha
în Cehia
În urma folosirii BAC prefabricat cu agregate uşoare pentru un nou stadion de mărime
medie pentru Volkswagen în Wolfsburg, Germania (Figura A.14), echipa de proiect a ales
aceeaşi abordare pentru acest stadion din Praga, cu un grad şi mai ridicat de exploatare a BAC
prefabricat cu agregate uşoare. Toate terasele, scaunele si scările au fost făcute cu BAC cu
agregate uşoare.
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Figura A.14 Ridicarea unei tribune la Wolfsburg folosind BAC realizat cu agregate uşoare
Agregate uşoare de tip argilă extinsă „Liapor‖ au fost produse de Lias Vintirov şi folosite
la producerea unei game de elemente prefabricate din BAC.
Alegerea agregatelor uşoare tip Liapor au redus densitatea BAC la 1730 kg/m3 sau 1480
kg/m3. Rezistența la compresiune corespunzătoare (moduli de elasticitate) au fost 44 MPa (25
GPa) şi respectiv 38 MPa (21 GPa). Greutatea proprie a superstructurii prefabricate a fost redusă
cu circa 20%. Rezistența la compresiune a BAC cu agregate uşoare a fost adecvată pentru
proiectarea elementelor structurale de o mărime substanțială, în timp ce greutatea lor redusă a
facut mai uşoară şi mai puțin costisitoare manipularea şi montarea. Panourile au fost de până la
10 m lungime, 4 m înălțime, cu o grosime minimă de 120 mm.
Raportul apă/ciment a fost 0,45 cu conținutul de parte fină variind între 580-640 kg/m3.
Conținutul de aer a fost 6%. Greutatea redusă a BAC cu agregate uşoare este foarte potrivită
pentru reconstruire (Figura A.15)

Figura A.15 Turnarea in situ a BAC cu agregate uşoare în timpul renovării unei clădiri
existente. Se poate observa coeziunea compoziției
Folosirea agregatelor uşoare nu împiedică producătorii de elemente prefabricate să
obțină forme precise şi o suprafață uniformă excelentă după decofrare, ca şi când s-ar fi folosit
agregate cu densitate normală (Figura A.16)
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Figura A.16 Ridicare unei tribune din BAC cu agregate uşoare în timpul construirii unui
stadion de fotbal în Praga, Cehia
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Anexa B. Date tehnice referitoare la materialele folosite
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