
 
 
 
 

Determinarea curbelor de interacțiune plastică a 
secțiunilor compozite supuse la temperaturi înalte 

 
 

 

Rezumat 
 

 

Lucrarea prezintă un nou procedeu numeric utilizat pentru trasarea curbelor de 

interacțiune plastică a secțiunilor compozite oțel-beton de formă oarecare supuse la 

acțiunea focului. Analiza este condusă în două etape: (i) etapa de analiză termică, în care 

se determină distribuția temperaturilor în interiorul secțiunii pentru un moment specific de 

timp și (ii) etapa de analiză mecanică în care se determină curbele de interacțiune plastică. 

Principala caracteristică a metodei propuse constă în controlul răspunsului inelastic la 

nivelul deformațiilor impunând in același timp echilibrul elasto-plastic pentru o forță 

axială dată și un raport al momentelor încovoietoare specificat. Determinarea capacitații 

de rezistență ultime este definită ca o problemă de optimizare fără constrângeri prin 

aplicarea metodei multiplicatorilor Lagrange. Funcția de optimizare este definită de 

momentul încovoietor total, iar cele două relații liniare de constrângere sunt reprezentate 

de efortul axial constant și raportul momentelor încovoietoare specificat. Momentul 

încovoietor ultim este determinat direct prin rezolvarea a trei ecuații neliniare cuplate. 

Metoda propusă a fost utilizată pentru a determina curbele de interacțiune plastică pentru 

mai multe secțiuni compozite supuse la acțiunea focului, iar compararea rezultatelor cu 

cele prezentate in literatura științifică demonstrează eficiența și performanta 

computaționala a metodei de analiză propuse. 

 

 

Abstract 
 

This paper presents a new computational method for ultimate strength analysis of compo-

site steel-concrete cross-sections with arbitrary shape subjected to elevated temperatures. 

The analysis method is carried out in two main steps: (i) thermal analysis, used to evaluate 

the temperature distribution throughout the cross-section at a specific time and (ii) 

mechanical analysis, in which the interaction diagrams are determined. The main feature of 

the proposed approach consists in controlling the inelastic response at the strains level 

enforcing in the same time the elasto-plastic equilibrium for a prescribed axial force and 

bending moments ratio. The ultimate (maximum) strength capacity is formulated as a 

problem of unconstrained mathematical optimization by applying the method of Lagrange 



multipliers. The optimized function is defined as a total internal bending moment and two 

constrains are defined by enforcing the constant axial force and bending moment ratio. 

Hence, the ultimate bending moment capacities are directly obtained by solving just three 

coupled nonlinear equations. The developed procedure has been used to predict the 

bending moment capacity diagrams of several cross-sections under fire actions and the 

comparisons made prove the effectiveness and the reliability of the proposed method of 

analysis. 

 

 

1. Introducere 
 

Capacitatea de rezistență ultimă a secțiunilor solicitate la compresiune cu încovoiere 

biaxială corespunde valorilor maxime pentru momentele încovoietoare pentru o valoare 

constantă a efortului axial corespunzătoare unei anumite stări de deformații, iar o creștere 

suplimentară a deformațiilor ar conduce la momente încovoietoare diminuate. Pe de altă 

parte, capacitatea nominală de rezistență, este una pur convențională, fiind atinsă în 

momentul în care în cea mai comprimată fibră de beton sau în cea mai întinsă fibră de oțel 

se ating deformațiile specifice ultime asumate convențional. În general, capacitatea 

nominală de rezistență se manifestă înaintea capacității ultime de rezistență în cazul 

modelării inelasticității prin curbe constitutive de material standard, fără considerarea 

ramurilor descendente de comportare de tipul „strain softening”. Totuși, este important de 

menționat că atunci când efectul de “strain softening” este prezent (cazul curent întâlnit), 

fie in fibrele comprimate de beton, fie in zonele de oțel susceptibile la flambaj local, 

capacitatea ultimă de rezistență se manifestă înaintea capacității de rezistență nominală 

(convențională). 

Pe parcursul ultimelor decenii au fost dezvoltate mai multe metode de analiză a 

capacității nominale de rezistență pentru diferite secțiuni compozite oțel-beton solicitate la 

compresiune cu încovoiere uni-axială sau bi-axială sub acțiunea focului [1, 2]. Aceste 

abordări au la bază soluționarea ecuațiilor de echilibru și constau în procedee iterative de 

predicții liniare și corecții neliniare prin care se obțin fie starea de deformații, fie localizarea 

și determinarea înclinației axei neutre. În cadrul acestor procedee una sau doua componente 

ale eforturilor secționale pot fi păstrate constante. În general, aceste metode nu generează 

curbe de interacțiune cu adevărat plane și, deși furnizează soluții rapide, nu a fost dovedită 

robustețea numerică necesară fiind sensibile la alegerea originii axelor de încărcare 

conducând la probleme de convergență, în special în cazurile în care valorile aproximațiilor 

inițiale ale variabilelor nu sunt alese potrivit sau în prezența eforturilor de compresiune 

mari și a efectului de “strain softening”. 

Găsim prezente in literatura științifica câteva metode de determinare a capacității 

portante ultime [3, 4]. De exemplu in [3] metoda presupune trasarea curbelor de 

interacțiune moment-curbură pentru o forță axială dată și o înclinare păstrată constantă a 

axei neutre, determinând astfel momentul in care deformațiile limita ultime sunt atinse. O 

astfel de abordare indirectă prezintă o stabilitate numerică relativ satisfăcătoare, însă 

principalul dezavantaj al acesteia este dat de faptul ca pentru secțiunile oarecare (și in cazul 

solicitărilor oblice), momentele încovoietoare rezultate asociate curburii maxime nu se află 

în același plan. Mai mult, având în vedere că pentru fiecare punct de pe curba (sau 

suprafața) de interacțiune este necesară determinarea întregii diagrame moment 

încovoietor-curbură, această metodă nu este eficientă din punct de vedere computațional. 



Law și Gillie prezintă în [4] o abordare directă pentru calculul capacității de rezistență 

ultime a secțiunilor solicitate la compresiune și încovoiere oblică prin utilizarea rigidității 

secționale tangente. Având in vedere că această metodă nu impune echilibrul pentru 

momentele încovoietoare corespunzătoare celor două axe la care se raportează secțiunea pot 

apărea momente încovoietoare false, fiind induse astfel o serie de inexactități în 

reprezentarea diagramelor de interacțiune în același plan. 

În această lucrare este propusă o nouă metodă numerică pentru determinarea capacitații 

de rezistență ultime în cazul secțiunilor compozite oțel beton de formă oarecare, supuse la 

încovoiere oblică, efort axial și temperaturi ridicate. Capacitatea ultimă de rezistență este 

determinată prin rezolvarea unei probleme de optimizare fără constrângeri prin aplicarea 

multiplicatorilor Lagrange pentru determinarea maximului unei funcții supusă la 

constrângeri de tip egalitate. Funcția de optimizare este definita ca momentul încovoietor 

total, iar cele două constrângeri sunt definite prin impunerea unui efort axial constant și a 

unui raport constant între momentele încovoietoare. Atât diagrama de interacțiune verticală 

cât și cea orizontală sunt evaluate ținând cont de degradarea caracteristicilor materialelor 

survenită prin expunerea acestora la temperaturi ridicate și de prezența dilatării termice. 

Exfolierea betonului nu este luată in considerare. A fost dezvoltat un program de calcul 

capabil să evalueze curbele de capacitate pentru secțiuni compozite oțel-beton supuse la 

compresiune cu încovoiere oblică și acțiune termică. Pentru a demonstra eficacitatea și 

acuratețea metodei propuse, programul de calcul a fost folosit pentru analiza unor exemple 

reprezentative, studiate anterior de către alți cercetători prin metode bazate pe analiza la 

nivel de fibră. Exemplele și rezultatele prezentate comparativ dovedesc eficacitatea, 

robustețea numerică și rapiditatea metodei propuse. 

 

 
Figura 1. Caracteristicile secțiunii compozite oțel-beton. 

 

 

2. Formularea matematică.  

 
2.1. Ipoteze generale și modele constitutive 

 



Considerăm secțiunea din Figura 1 supusă la compresiune excentrică oblică. Secțiunea 

poate fi de formă oarecare cu multiple goluri poligonale sau circulare. Este valabilă ipoteza 

secțiunilor plane și considerăm astfel interacțiunea totală între secțiunea de beton, armături 

și oțelul structural. Efectul torsiunii și al forței tăietoare nu este luat in considerare prin 

modelele constitutive pentru oțel si beton. Astfel, pentru temperatura ambientală, distribuția 

deformațiilor corespunzătoare curburii totale ={z, y} și deformației axiale u poate fi 

exprimată in orice punct din secțiunea de beton, oțel sau armături, de coordonate (z,y) sub 

forma: 

   yzuu zyyz  ,,  (1) 

În cazul expunerii la foc, sunt utilizate modelele constitutive neliniare, atât pentru beton cat 

și pentru oțel, fără o definire explicită a deformațiilor tranzitorii și de curgere lentă [5]. În 

consecință, această ipoteză conduce la modificarea relației (1) astfel: 

     TTyzuTu thmechzyyztot  ;,,  (2) 

unde mech
 
reprezintă deformația mecanica, iar th  

reprezintă deformația termică funcție de 

temperatură la nivel de fibră. Deformațiile tranzitorii și de curgere lentă sunt incluse în mod 

implicit în modelele constitutive adoptate. Din Ec. (2), deformația mecanică poate fi 

exprimată astfel: 

thtotmech    (3) 

iar modelul constitutiv neliniar implicit pentru oțel și beton este definit sub forma: 

 Tmech ,   (4) 

In cadrul acestui articol, proprietățile materialelor, atât fizice cât și mecanice, dar și efectul 

umidității relative sunt considerate conform normelor de calcul europene [6-8]. În cadrul 

etapei de analiză termică efectul armăturii este neglijat, iar temperatura barelor de armătură 

este considerată egală cu cea a zonelor de beton în care acestea sunt amplasate. Tensiunile 

reziduale, corespunzătoare profilelor de oțel încorporate pot fi luate în calcul în cadrul 

etapei de analiză mecanică conform [9]. Curba de temperatură folosită pentru determinarea 

temperaturii aerului în cazul acestui articol este curba ISO 834: 

)18log(34520  tT  (5) 

Unde  
T  este temperatura aerului (

0
C), iar t este timpul de expunere la foc exprimat în 

minute. 

 

 

 

2.2.  Analiza termică 

 

Pentru o secțiune dată, analiza termică este realizată prin soluționarea ecuației de echilibru 

termic: 



t

T
cTk
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 (6) 

unde k este conductivitatea termică, c este căldura specifică ρ este densitatea materialului, t 

reprezintă timpul, iar T reprezintă temperatura. Efectul combinat al condițiilor de margine 

reprezentate de fenomenele de convecție și radiație este exprimat sub forma 

  TThTk n  
(7) 

unde 
T este temperatura aerului, h este un coeficient combinat ce descrie fenomenele de 

convecție și radiație, iar n normala la suprafață. Condițiile inițiale sunt reprezentate de 

temperatura inițială definita in nodurile retelei de discretizare a secțiunii T(y, z, t0) = T0 (y, 

z) unde temperatura T0 este specificata. În contextul analizei în metoda elementelor finite, 

rezolvarea problemei de transfer termic tranzitoriu prezentată mai sus presupune rezolvarea 

ecuației (8): 
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 (8) 

unde C, K si R sunt descrise detaliat mai jos și reprezintă matricea de capacitanță, matricea 

de conductivitate termica si vectorul fluxurilor termice nodale: 

 




 

 dhTdhddc TTTT
NRNNDBBKNNC ;;  

(9) 

unde B este matricea derivatelor funcțiilor de formă (interpolare), N este matricea funcțiilor 

de forma,  iar D matricea diagonală de conductivitate termică elementară. Pentru rezolvarea 

Ecuației (8) este adoptată o strategie de integrare numerică, funcție de timp, bazată pe 

metoda diferențelor finite [10]. Având in vedere caracterul puternic neliniar al Ecuației (8) 

datorită definirii proprietăților materialelor funcție temperatura, a fost necesară 

implementarea unor proceduri incremental iterative pentru soluționarea sistemului de 

ecuații neliniare definit de Ec. (8). In abordarea de față, în programul de calcul dezvoltat a 

fost implementata o procedură simplu incrementală. În acest sens, au fost adoptate doua 

tipuri de elemente finite triunghiulare plane cu 3 si 6 noduri, cu câte 3 puncte de integrare 

pentru determinarea câmpului termic.  

 

 

2.3.  Metoda propusă pentru determinarea capacitații de rezistență ultimă.  
 

Analiza este condusă în două etape principale: (i) etapa de analiză termică, în care se 

determină distribuția temperaturilor în interiorul secțiunii la un moment specific de timp și 

(ii) etapa de analiză mecanică în care se determină curbele de interacțiune plastică. 

Principala caracteristică a metodei propuse constă in controlul soluției (răspunsului 

inelastic) la nivel de deformații impunând în același timp condiția de echilibru elasto-plastic 

pentru o forță axială dată și un raport al momentelor încovoietoare cunoscut. Diagramele de 

interacțiune plastică corespund unei stări deformații în care creșterea suplimentară a 

deformațiilor ar conduce la obținerea unor momente încovoietoare diminuate. Capacitatea 



ultimă de rezistență este formulată sub forma unei probleme de optimizare conjugată cu 

metoda multiplicatorilor Lagrange pentru determinarea maximului local al unei funcții 

supusă la constrângerii de tip egalitate. Funcția de optimizare este reprezentată de 

momentul încovoietor total, iar cele doua constrângeri sunt definite de efortul axial constant 

si de raportul constant al momentelor incovoietoare. Momentul încovoietor total poate fi 

exprimat sub forma: 

2
int,

2
int, yztot MMM   (10) 

unde: 
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iar integrala de suprafață este extinsă și calculată pentru zonele de oțel și beton (Ω). In 

continuare vom considera raportul momentelor incovoietoare constant, iar efortul axial 

(Nint) definit la o valoare (N0), astfel încât: 
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Contribuția barelor de armătură este adăugată în Ec. (11-12) de mai sus, iar temperatura 

acestora este considerată identică cu a zonelor de beton în care sunt amplasate. Problema 

evaluării momentului încovoietor maxim pentru forța axiala (N0) și un raport al momentelor 

încovoietoare dat (tg(α)) poate fi considerată o problemă de optimizare. Considerând 

deformația axială (u) și curburile corespunzătoare momentelor încovoietoare (ϕz, ϕy) ca 

necunoscute ale problemei, iar constrângerile: efortul axial și raportul momentelor  

încovoietoare constante, problema de optimizare poate fi definită astfel: 
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Prin introducerea celor doua variabile (λ1, λ2) numite multiplicatori Lagrange, în continuare 

vom studia valoarea maximă a funcției Lagrange ce incorporează funcția inițială și ecuațiile 

de constrângere: 
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(14) 



Pentru a rezolva problema de optimizare fără constrângeri prezentată mai sus este necesară 

derivarea următorului sistem de ecuații neliniar: 
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(15) 

Care poate fi scris în forma explicită astfel: 
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(16) 

unde 
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reprezintă modulul de elasticitate tangent care este evaluat la nivel de fibră. Evaluarea va fi 

efectuată atât in cazul betonului cât și al oțelului structural în funcție de deformațiile la 

nivel de fibră și de ecuațiile tensiune-deformație dependente de temperatură. Introducând 

următoarele notații: 
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(18) 

si prin eliminarea din primele două ecuații ale sistemului (16) a variabilelor λ sistemul de 

ecuații de mai sus poate fi redus la 3 ecuații neliniare cuplate, cu necunoscutele (u, ϕz, ϕy): 
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(19) 

Sistemul de ecuații neliniare de mai sus poate fi rezolvat utilizând, spre exemplu, metoda 

iterativă Newton sau combinata Bisectie si Newton [11]  ținând cont că tensiunile sunt 

funcții implicite de curburile sectiunii (ϕz, ϕy) si deformatia axiala (u) ce definesc defomatia 

mecanica descrisa in Ec. (3). În acest fel, pentru un raport dat al momentelor încovoietoare 

și un efort axial constant, putem obține direct starea secțională de deformații definită prin 

parametrii (u
*
, ϕ

*
z , ϕ

*
y ), soluția sistemului (19) corespunzând valorii maxime a 

momentului încovoietor total. Mai departe, momentul încovoietor ultim (asociat celor două 

planuri la care s-a raportat secțiunea) poate fi evaluat simplu, sub forma:  

     int,int,
***

int, ;,, zyyzmechz MtgMydAuM   


 
(20) 

Această procedură poate fi aplicată pentru trasarea curbelor de interacțiune plastică 

orizontale și verticale. Spre exemplu, pentru determinarea curbelor de interacțiune 

orizontale (My-Mz) această procedură va fi aplicată repetat pentru diferite valori ale 

unghiului α și aceeași valoare a efortului axial, în timp ce pentru determinarea diagramelor 

de interacțiune verticale (N-M) procedura este aplicata pentru diferite valori ale lui N0 

păstrând constant raportul momentelor încovoietoare. Detalii suplimentare cu privire la 

sistematizarea tehnicilor numerice implemetate in cadrul acestui procedeu precum si cu 

privire la metoda bazata pe tehnica combinata a bisectiei si a metodei Newton utilizata la 

rezolvarea sistemului de ecuatii neliniar (19) pot fi gasite in lucrarea [11].  

 

 

3.  Exemplu numeric    

Secțiunea compozită oțel-beton, prezentată in Fig. 2a [1, 12] este alcătuită din matricea de beton, 

15 bare de armatură cu diametrul 18 mm, un profil I cu dimensiunile prezentate si un gol 

circular. Caracteristicile de rezistență pentru beton, armături și oțelul structural sunt σc=20 MPa, 

, fys=323MPa, fyr=400MPa. Modulul de elasticitate pentru oțel este de 200 GPa. Secțiunea este 

expusă la temperaturi ridicate conform curbei de foc standard ( Ec. (5) ). Secțiunea a fost 

discretizată în  2018 elemente finite triunghiulare plane cu 3 noduri (Fig. 2b), iar proprietățile 

fizice și mecanice pentru beton sunt definite conform Eurocod 2, pentru agregate silicioase si 

umiditate relativa 0%. 
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Figura 2. (a) Secțiunea compozită oțel-beton; (b) discretizarea în elemente finite 

Utilizând metoda propusă, sunt determinate curbele de interacțiune plastică (My-Mz) la o 

forță de compresiune de N=4120 kN. Aceste curbe sunt raportate la centrul de greutate 

plastic [1, 12] al secțiunii. Câmpurile de temperatură aferente la 30, 90, 180 respectiv 300 

minute de expunere la foc sunt prezentate in Fig. 3. Caldas et al. [1] studiază de asemenea 

această secțiune. Curbele de capacitate de rezistență nominală au fost determinate 

considerând în mod conservativ deformațiile ultime corespunzătoare tensiunilor maxime 

din relațiile constitutive. 

30 minute-T [
o
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o
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180 minute T [
o
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Figura 3. Distribuția campului de temperatura la diferite intervale de timp 



 

Figura 4. Curbele de interacțiune plastică pentru efortul axial N=4120 kN si diferite 

momente de expunere la foc. 

 

Într-o maniera comparativă, in Fig. 4 sunt prezentate curbele de interacțiune M-M pentru o 

forță de compresiune de 4120 kN atât la temperatura ambientală, cât și la intervale 

predefinite de timp sub expunerea la temperaturi ridicate. Așa cum era de așteptat, 

expunerea îndelungata la acțiunea focului conduce la o contracție a curbelor de interacțiune, 

aceasta însemnând de fapt o reducere a capacității de rezistență a secțiunii. După cum bine 

se poate observa există o bună corelare a rezultatelor cu cele prezente în literatura 

științifica. Totuși, anumite diferențe sunt sesizabile între rezultatele obținute prin metoda 

propusă și cele furnizate în [1] Considerăm că aceste diferențe se datorează în principal 

caracterului diferit al curbelor de capacitate definite în cele două procedee prezentate 

comparativ aici. Metoda prezentată în [1] este folosită pentru determinarea capacității de 

rezistență nominală (convențională) considerand o limită inferioară a deformației betonului 

(asociată tensiunii maxime în fibra comprimată de beton) în timp ce metoda propusă 

determină capacitatea de rezistență ultimă asociată momentului încovoietor maxim total. 

De asemenea, este important de subliniat faptul că metodele propuse în [1, 12], folosite 

pentru comparație, nu furnizează curbe de interacțiune cu adevărat plane, așa cum sunt cele 

determinate prin metoda prezentată în această lucrare. 

 

4. Concluzii 

A fost dezvoltata o nouă metodă de analiză secțională pentru determinarea capacitatii de 

rezistenta ultima a secțiunilor compozite oțel-beton supuse la acțiunea focului. 

Determinarea capacitatii de rezistență ultimă este formulată ca o problemă de optimizare în 

care funcția de optimizare (maximizare) este reprezentată de momentul încovoietor total 

asociindu-i totodată două constrângeri: impunerea unei forțe axiale constante și a unui 

raport al momentele încovoietoare constant. Analizând comparativ metoda propusă cu cele 

Mz(kNm) 

My(kNm) 



existente putem sublinia câteva aspecte care fac aceasta metodă mai robustă și eficientă din 

punct de vedere computațional cu un grad ridicat de acuratete: această metodă adoptă o 

strategie explicită pentru rezolvarea sistemului neliniar de ecuații de echilibru asociat 

capacității ultime de rezistență (iterarea pe baza Jacobianului sistemului de ecuații neliniar 

evaluat în mod explicit), rezultând astfel o rată de convergență mărita, iar capacitatea ultimă 

de deformare plastică este obținută rezolvând un sistem de numai trei ecuații neliniare, 

impunând totodată echilibrul la încovoiere în raport cu fiecare axă principală, rezultând 

astfel curbe de interacțiune plane. Metoda propusă a fost folosită pentru determinarea 

curbelor de interacțiune plastică pentru o secțiune compozita oțel beton de formă oarecare 

la diferite momente de expunere la foc. Exemplele și comparațiile numerice dovedesc 

eficiența metodei propuse. 
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