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CUPRINS 

1. Obiect si domeniu de aplicare 

  1.1 Domeniu de aplicare 

1.2 Documente de referinta 

1.3 Simboluri 

1.4 Termeni si conditii 

 

           2. Cerinte generale de proiectare 

  2.1 Generalitati  

  2.2 Amplasarea si alcatuirea structurilor pentru rafturi metalice 

  2.3 Criterii de regularitate structurala 

  2.4 Reguli pentru proiectarea structurilor slab disipative 

  2.5 Reguli pentru poriectarea structurilor disipative 

  2.6 Conditii de ancorare 

  2.7 Reguli suplimentare pentru elemente disipative 

  2.8 Reguli pentru conexiuni 

  2.9 Reguli de alcatuire si proiectare pentru contravanturi concentrice 

 

 3. Actiuni si grupari de actiuni 

  3.1 Actiuni permanente 

  3.2 Actiuni variabile 



  3.3 Greutatea produselor paletizate 

  3.4 Efectul dinamic al pozitionarii produselor paletizate 

  3.5 Actiuni accidentale produse prin impact 

  3.6 Actiunea seismica 

  3.7 Reguli de combinare a actiunilor si coeficienti partiali de siguranta 

   

 4. Cerinte pentru elementele de rezistenta ale structurilor metalice de rafturi 

  4.1 Cerinte de material 

  4.2 Excentricitati. Abateri. Imbinari 

 

 5. Calculul global pentru structuri metalice de rafturi 

  5.1 Generalitati 

  5.2 Metode de analiza 

  5.3 Metode de calcul la actiunea seismica 

 

 6. Calculul si proiectarea asistate de experiment ale elementelor si prinderilor 

structurale metalice de rafturi 

  6.1 Generalitati 

  6.2 Determinarea proprietatilor sectiunii transversale 

  6.3 Proiectarea elementelor disgonale 

  6.4 Capacitatea de rezistenta a elementelor contravantuirilor solicitate 

la intindere 

  6.5 Capacitatea de rezistenta a elementelor solicitate la compresiune 

  6.6 Proiectarea grinzilor 

  6.7 Proiectarea conexiunii grinda-stalp 

  6.8 Proiectarea stalpilor 

  6.9 Proiectarea pieselor de innadire a stalpilor 

  6.10 Cerinte pentru contravantuirile orizontale 

  6.11 Proiectarea placilor de baza si a ancorajelor in pardoseala 

  6.12 Proiectarea distantierilor la rafturile duble 

 

 7. Conditii de exploatare 

  7.1 Montajul si instalarea sistemelor de depozitare paletizata 

  7.2 Siguranta in exploatare 

  7.3 Siguranta in exploatare si eveluarea avariilor 

  7.4 Consideratii suplimentare privind exploatarea sistemelor de 

depozitare 

 

 Anexa A (informativa) Metode de incercare si de evaluare a rezultatelor 

experimentale 

  A.1 Determinarea proprietatilor mecanice ale otelului 

  A.2 Incercari pe componente 

 

 Anexa B (informativa) Exemple de calcul 



  B.1 Exemplele 1 si 2 – Rafturi simple si rafturi duble amplasate in zone 

seismica cu ag = 0,30 g 

  B.2 Exemplu 3 – Rafturi duble cu tiranti, amplasate in zona seismica cu 

ag = 0,35 g 

 

 Aneca C (informativa) Exemple privind evaluarea rezultatelor incercarilor 

experimentale 

  C.1 Incercarea la intindere 

  C.2 Determinarea ariei eficace 

  C.3 Determinarea influentei flambajului prin distorsiune 


