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Rezumat

Noul standard european EN 1090 pentru executarea structurilor din oțel și
aluminiu, a intrat în vigoare în iulie 2014. Acesta are trei părți:  SR EN 1090-1+A1:2012,
SR EN 1090-2+A1:2012, și SR EN 1090-3:2008. În lucrare se prezintă unele aspecte
importante din standardul SR EN 1090-2 cu referire la podurile având structură metalică
sudată. Podurile metalice sudate sunt structuri supuse la acțiuni repetate, cu intensități
ridicate ale tensiunilor. Alegerea clasei de execuție este esențială. Căile ferate germane
au introdus pentru poduri metalice clasa de execuție EXC3DB. În lucrare se prezentă și
un studiu de caz: pod metalic de autostradă în structură compusă.

Abstract

The European Standard EN 1090-2 establishes all the rules that steel plants and
execution companies have to implement in order to carry out a steel structure of good
quality. It has three parts: SR EN 1090-1+A1:2012, SR EN 1090-2+A1:2012, și SR EN
1090-3:2008. The paper presents some case studies related to the application of EN
1090-2 in steel and bridge structures and the responsibility of the steel manufacturers,
execution companies and designer.

1. Introducere

Seria de standarde SR EN 1090 este compusă din trei părți și anume:
SR EN 1090-1: Cerințe pentru evaluarea conformității elementelor structurale
SR EN 1090-2: Cerințe tehnice pentru structuri de oțel.
SR EN 1090-3: Cerințe tehnice pentru structuri de aluminiu.

În conformitate cu Directiva privind produsele pentru construcții sunt șase cerințe
esențiale:

 Rezistență mecanică și stabilitate;
 Protecția împotriva incendiilor;



 Igienă, sănătate și protecția mediului;
 Siguranță în exploatare;
 Izolare fonică;
 Economie de energie și izolare termică.

O a şaptea cerinţă ce se va introduce se referă la sustenabilitate.
Conformitatea produsului cu aceste cerințe și marcajul CE se poate face pe baza unor
standarde armonizate sau agremente tehnice europene. De remarcat este faptul că
elementele constructive metalice sunt considerate ca fiind produse pentru construcţii.

Acest standard european SR EN 1090 se aplică structurilor proiectate conform părții
adecvate din EN 1993 (Eurocodul 3), precum și elementelor de oțel din structurile
compozite de oțel și beton, proiectate conform părții adecvate din EN 1994 (Eurocodul
4).
Cerințele generale principale prevăzute pent ru structurile metalice sudate sunt
prezentate în Figura 1.

Fig. 1 Cerințe esențiale pentru structurile metalice sudate

Partea 1 a standardului (SR EN 1090-1) conține toate specificațiile, cum ar fi și cum
trebuie organizată o unitate de producție de confecţie metalică, astfel încât acestea să
poată fi certificate de către un "organism notificat", extern și, astfel, să poată oferi
elemente de construcție cu marcajul CE.

Partea a 2-a (SR EN 1090-2) conține toate cerințele tehnice pe care trebuie să le
implementeze o uzină de confecţie metalică şi o companie de execuţie pe şantier
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pentru a realiza o structură metalică de bună calitate. Practic SR EN 1090-2 este
perfect aplicabil şi fără a ţine cont de partea 1, de aceea în mod teoretic poate fi preluat
şi utilizat de ţări din afara UE.

Schematizat structura standardului este prezentată în figura 2.

Fig. 2 Structura SR EN 1090

Standardul SR EN 1090-2 reglementează practic calitatea, testarea, etichetarea și
trasabilitatea de semi-fabricate, proiectarea şi documentarea celor mai importante etape
de producție (tăiere, formarea, tratament de suprafață, asamblare) , programul de
sudură, procesele de sudare, pregătirea și executarea îmbinărilor sudate și criterii de
acceptare, utilizarea de mijloace de îmbinare şi de fixare mecanice (șuruburi, nituri și
alte mijloace de conectare mecanice), montajul structurii pe şantier, protecţia
suprafeţelor, toleranţele (dimensiuni), controlul, verificarea şi măsurile de corecţie sau
remediere.

Asigurarea calității confecţiei metalice, se face prin respectarea regulilor prevăzute în
funcţie de încadrarea în patru posibile clase de execuție în ordinea crescătoare de la
EXC1 până la EXC4. Această încadrare se face ținând cont de complexitatea structurii,
respectiv de consecințele cedării acesteia sau a unor elemente structurale (figura 3).

Fig. 3 Metoda de determinare a clasei de execuţie EXC din Anexa informativă B din EN
1090-2



Clasa de execuţie este determinată după ce mai întâi elementul de construcţie este
încadrat intr-o clasă de consecinţă CC, o categorie de serviciu SC și o categorie PC de
producție. Combinația dintre CC, SC și PC conduce apoi la stabilirea EXC a clasei de
execuție.
Clasele de execuție se pot defini unitar pentru întreaga structură sau separat pentru
componentele individuale , respectiv unor detalii specifice. Se subliniază faptul că unei
structuri i se pot atribui două sau mai multe clase de execuție. Clasa de execuție se
stabilește de proiectant și de beneficiarul lucrării. Clasa de execuţie este deosebit de util
să fie stabilită încă de la faza de licitaţie.

Obs. Dacă nu se specifică clasa de execuție se va considera EXC2, chiar dacă în cazul
respectiv, EXC1 ar fi suficient.

În Tabelul 1 se prezintă încadrarea unor structuri curente în clasele de execuție
corespunzătoare.

Încadrarea unor construcții uzuale în clasa de execuție
Tabelul 1

EXC1

 Structuri portante cu un oțel cu limita de curgere maxima f yk =275N/mm2

(S275)
 Clădiri cu max. 2 nivele
 Grinzi încovoiate pana la 5 m
 Scări in clădiri rezidențiale
 Construcții agricole, de ex. depozite

EXC2  Structuri portante cu un oțel cu max fyk =700N/mm2

 Clădiri cu 2-15 nivele
EXC3  Structuri portante cu max fyk =700N/mm2

 Stadioane, săli de spectacole, expoziții cu acoperișuri cu deschidere mare
 Clădiri cu mai mult de 15 nivele
 Spitale, grădinițe
 Clădiri cu o capacitate > 1000 persoane
 Poduri de șosea, cale ferată, pasarele
 Grinzi de rulare

EXC4  Poduri de sosea, cale ferata in zone populate sau industriale
 Stavile cu volum mare de apa si verificare la oboseala
 Structuri (rezervoare) din uzine nucleare

La alegerea clasei de execuție concură trei criterii. În primul rând clasa de ”consecință
la avarii” (Tab.2); în majoritatea cazurilor încadrarea în CC2 este suficientă.



Clasa de consecință la avarii Tabelul 2

Clasa de
consecință la

avarii

Nivel Exemple

CC3 Ridicat - stadioane si săli de concerte, expoziții pentru > 5000
oameni

- construcții cu substanțe periculoase
CC2 Mediu - clădiri multietajate rezidențiale si comerciale, spitale,

hoteluri, construcții pentru activități de învățământ,
parcări

CC1 Scăzut - Construcții agricole, depozite

În pasul următor se selectează o ”categorie de exploatare”; aceasta se referă la riscul
la care sunt supuse structurile sudate sau părți ale acestora la încărcări repetate sau la
acțiuni seismice. Pentru construcțiile uzuale, SC1 corespunde cerințelor În Tab. 3 sunt
indicate categoriile de exploatare.

Categorie de exploatare Tabelul 3

Categoria Caracteristici

SC 1  Structuri respectiv elemente componente solicitate la actiuni statice(
de ex. Cladiri civile)

 Structuri si imbinarile acestora situate in zone de seismicitate redusa
si in clasa de ductilitate DCL*

 Grinzi de rulare ale podurilor rulante( clasa de solicitare S0
**)

SC 2  Poduri de cale ferata si sosea, grinzi de rulare clasa de solicitate
S1....S9

**

 Structuri zvelte susceptibile la actiunea vantului, sau incarcari
tehnologice

 Structuri si imbinarile acestora situate in zone de seismicitate medie si
ridicata si in clasele de ductilitate DCM* si DCH*

*DCL, DCM,DCH clase de ductilitate in conformitate cu EN1998-1
**Clase de solicitare grinzi de rulare vezi EN 199303 si EN 13001-1

Al treilea criteriu se referă la ”categoria de producție” și include complexitatea și
particularitățile ce apar în timpul efectuării procesului de sudare (Tab. 4).



Categoria de producție Tabelul 4

Categorii de producție
Categoria Caracteristici

PC1  Elemente nesudate sau sudate din oțel cu limita de curgere < S355

PC2  Elemente sudate din oțel cu limita de curgere > S355
 Elemente esențiale pentru integritatea structurala asamblate prin sudura pe

șantier
 Elemente confecționate la cald, sau cu tratamente termice in timpul

realizării acestora
 Elemente ale grinzilor cu zăbrele din țevi (CHS)

Alegând în mod corect cei trei parametrii se face încadrarea în clasa de execuție (Fig.
4)

Fig. 4 Mecanismul alegerii clasei de execuție

Clasa de execuție se alege în conformitate cu criteriile prezentată în figura 4.
Concomitent se indică și calificarea necesară a personalului care coordonează
ansamblul lucrărilor de sudură. Se menționează faptul că,  ”Institutul International de
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Sudură – IIW (International  Institute of Welding) a elaborat o recomandare pentru
cerințele minime a personalului din domeniul examinării și calificării din domeniul sudurii
(Ghidul IAB-252). Diferitele trepte de calificare în ordine descrescătoare, se găsesc în
Tab. 6:

Calificări în domeniul sudurii conform IIW Tabelul 6

International Welding Engineer IWE (Inginer Sudor
Internațional)
International Welding Technologist IWT (Tehnolog Sudor
Internațional)
International Welding Specialist IWS (Specialist Sudor
Internațional)

Se menționează faptul că, calificarea recent introdusă de International Welding
Designer – IWSD (Proiectant Internațional Structuri Sudate), este echivalentă cu IWE.

Alegerea clasei de execuție Tabelul 5

Clasa de execuție, respectiv calificarea coordonatorului responsabil pt. sudură
Clasa de

consecință
CC1

scăzut
CC2

mediu
CC3

ridicat

Categoria
SC1

Solicitări
statice

SC2
Solicitări
repetate

SC1
Solicitări
statice

SC2
Solicitări
repetate

SC1
Solicitări
statice

SC2
Solicitări
repetate

PC1
<

S355

t ≤ 25
(501)

EXC1
........

EXC2
IWS

EXC2
IWS

EXC3
IWT

EXC3
IWT T

EXC3
IWT

25t ≤ 50
(751)

EXC1
........

EXC2
IWT

EXC2
IWT

EXC3
IWE

EXC3
IWE

EXC3
IWE

t >50 EXC1
........

EXC2
IWT

EXC2
IWT

EXC3
IWE

EXC3
IWE

EXC3
IWE

PC2
S355

t ≤ 25 (50*) EXC2
IWS

EXC2
IWS

EXC2
IWS

EXC3
IWT

EXC3
IWT

EXC4
IWE

25t≤ 50
(75*)

EXC2
IWT

EXC2
IWT

EXC2
IWT

EXC3
IWE

EXC3
IWE

EXC4
IWE

t>50 EXC2
IWE

EXC2
IWE

EXC2
IWE

EXC3
IWE

EXC3
IWE

EXC4
IWE

PC2
>S355

t≤ 25 (501) EXC2
IWT

EXC2
IWT

EXC2
IWT

EXC3
IWE

EXC3
IWE

EXC4
IWE

25t≤ 50
(751)

EXC2
IWE**

EXC2
IWE**

EXC2
IWE**

EXC3
IWE

EXC3
IWE

EXC4
IWE

t>50 EXC2
IWE

EXC2
IWE

EXC2
IWE

EXC3
IWE

EXC3
IWE

EXC4
IWE

*Placi de baza la stâlpi si placi de capăt (flanșe)
**Este acceptat pentru oțeluri N, NL, M, ML



În Tab. 7 se prezintă clasele de execuție, mărcile de oțel și calificarea necesară a
coordonatorului lucrărilor de sudură.

Calificarea necesara a coordonatorului lucrărilor de sudură
Tabelul 7

EXC Oțel Standarde de referință Grosime(mm)
t≤ 25a 25<t≤50b t> 50

EXC2

S235 –S355
(1.1, 1.2,

1.4)

EN 100025-2, EN 10025-3, EN
10025-4

EN 100025-5, EN 10149-2, EN
10149-3

EN 100210-1, EN 10219-1

IWS IWT IWE

S420 –S700
(1.3, 2.3)

EN 100025-3, EN 10025-4, EN
10025-6

EN 10149-2, EN 10149-3
EN 100210-1, EN 10219-1

IWT IWE IWE

EXC3

S235 –S355
(1.1, 1.2,

1.4)

EN 100025-2, EN 10025-3, EN
10025-4

EN 100025-5, EN 10149-2, EN
10149-3

EN 100210-1, EN 10219-1

IWT IWE IWE

S420 –S700
(1.3, 2.3)

EN 100025-3, EN 10025-4, EN
10025-6

EN 10149-2, EN 10149-3
EN 100210-1, EN 10219-1

IWE IWE IWE

EXC4 Toate Toate IWE IWE IWE
a Placi de baza la stâlpi si plăci de capăt (flanșe) ≤ 50 mm
b Placi de baza la stâlpi si placi de capăt (flanșe) ≤ 75 mm
c Pentru oțeluri pana la S275, nivelul IWT e suficient
d Pentru oțelurile N, NL, M si ML nivelul de Specialist (IWS) este suficient

In tabelul 8 sunt arătate limitele specialistului IWS.
Tabelul 8

Limite IWS - Specialist Sudor International
 Structuri sudate uzuale -> CC2
 S235 – S355
 t≤ 25 mm, respectiv
 t ≤ 50 mm pt. placi de baza stâlpi
 Deschidere (L), înălțime (H) - fără
restricții
 Clădiri cu 2-15 etaje
 MIG, MAG, WIG, E- fără restricții
 Încărcări statice



În continuare se prezintă câteva exemple de structuri și propuneri de încadrare în clasa
de execuție corespunzătoare.

Exemplul  1. Depozit utilaje agricole

 CC1
 L = 12 m
 max t =20 mm

- S235
- execuție in uzina          PC1

 Încărcări statice  => SC1
Din tabelul 5 și 7 rezulta EXC1

Exemplul 2. Hala industriala cu grinda rulanta

 CC2
 L = 24 m
 max t =24 mm
 placa de baza( stâlp) t=40 mm
 S235
 Execuție in uzina => PC1
 Încărcări statice( mijloc de ridicat clasa So ) => SC1

Din tabelul 5 și 7 rezulta EXC2

Exemplul 3 – Sala multifuncțională (Expoziții, spectacole, etc.) cu deschidere mare
(capacitate > 5000 oameni)

 CC3
 max t =50 mm
 Placi de baza stâlpi -> 60 mm
- S355
- Îmbinări pe șantier             =>PC2
 Încărcări statice => SC1

Din tabelul 5 și 7 .rezulta EXC3

Pentru încadrarea podurilor în clase de calitate se vor urmări recomandările din figura 5.
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*Recomandare căile ferate germane
(Deutsche Bahn)

Fig. 5 Încadrarea lucrărilor de poduri în clase de calitate

Se menționează faptul că, pentru podurile de cale ferată, prezentul concept ar putea
reduce nivelul de siguranță, fiindcă alegând CC2 și SC2, ar putea rezulta clasa EXC3.
Din acest motiv căile ferate germane Deutsche Bahn au introdus clasa de execuție
EXC3DB [6]. În Tab. 9 se prezintă un extras din standardul de mai sus. Verificările NDT
pentru clasa recomandată sunt similare cu cele indicate in clasa EXC4 din EN - 1090.

Extras din standardul DBS 918 005 Tab. 9

Element Clasa de execuție
 Poduri de cale ferată, inclusiv

structurile aferente auxiliare
EXC3DB

 Elemente pentru protecție sonică
(bariere)

EXC3DB

 Aparate de reazem EXC3DB
 Rosturi de dilatație EXC3DB
 Parapete EXC2DB

EN 1090-1-2

Poduri

Poduri de Sosea

CC2/CC3
SC2

PC1/PC2

Poduri de Cale Ferata

CC3
SC2

PC1/PC2

Pasarele Pietonale

CC2/CC3

PC1/PC2

EXC3/EXC4 EXC4 (EXC3DB)* EXC2/EXC3



In mod similar Administrația Națională de Drumuri din Germania are propriile reguli [7],
recomandând clasa EXC3, cu o verificare NDT de 50 % pentru suduri cap la cap.
Pentru verificarea sudurilor se vor urmări prescripțiile din Tab. 10.

Verificarea sudurilor Tab. 10

Verificarea sudurilor extinderea, încercări nedistructive
Tip de sudura IWS Suduri in atelier si pe șantier

EXC2 EXC3 EXC4
Suduri transversale cap la cap si suduri cu pătrundere
parțiala la îmbinări cap la cap

U ≥ 0,5

U < 0,5

10 %

0 %

20 %

10 %

100 %

50 %

Suduri transversale si suduri cu pătrundere parțiala
în îmbinări in cruce

In îmbinări in T

10 %

5 %

20 %

10 %

100 %

50 %

Suduri transversale in colt supuse la întindere sau
forfecare
- cu a> 12 mm sau t> 20 mm
- cu a ≤ 12 mm si t ≤ 20 mm

5 %
0 %

10 %
5 %

20 %
10 %

Suduri longitudinale, sudarea rigidizarilor 0 % 5 % 10 %
Nota 1: Sudurile longitudinale sunt realizare paralel cu axa elementului
Nota 2: U- Gradul de utilizare a sudurii pentru acțiuni cvasi-statice U=Ed/Rd

Ed- solicitarea de calcul a sudurii, iar Rd- capacitatea de rezistenta a sudurii;
Nota 3: a - Grosimea de calcul a sudurii de colț

t - grosimea elementului cel mai mare din îmbinare

Cert este faptul că dacă se iau în discuţie două poduri de cale ferată în alcătuire
compusă oţel - beton într-o soluţie modernă ce se bazează pe prefabricate compuse de
tip VFT încadrarea în clase de execuţie conform anexei B a SR EN 1090-2 ar putea fi
bazată pe următoarea definiţie şi anume:
 Consecinţe ridicate pt. pierderi de vieţi omeneşti şi consecinţe economice foarte

mari în cazul unei cedări, ceea ce conduce către alegere unui nivel ridicat  CC3.
 Solicitări din oboseală, ceea ce conduce către o încadrare în categoria de serviciu
 SC2



 Oţel S 355 deci clasa de producţie  PC2
Conform acestor încadrări şi consultând matricea din Anexa B a SR EN 1090 rezultă
clasa de execuţie EXC 4. Această încadrare este însă diferită de cerinţele speciale în
baza documentelor de aplicare naţională din Germania de exemplu, emise de calea
ferată germană - Deutsche Bahn, respectiv de institutul german de tehnică în construcţii
DIBt. Conform acestor documente valabile în Germania cele două poduri de cale ferată
s-ar introduce în clasa de execuţie EXC 3.

Fig. 6 Exemplu de încadrare pentru poduri CF

Concluzii

 Stabilirea clasei de execuţie în viitor conform Anexei X din EN 1993 în locul
Anexei B din EN 1090-2.

 Obiectiv: în comparație cu situația actuală o abordare mai uşoară pentru a
asigura un grad mai ridicat de înțelegere și transparență.

 Tot în acest sens pentru a se elimina modul ambiguu de încadrare în clase de
consecinţă conform Anexei B a SR EN 1090-2 ar trebui realizate legături clare
între diferitele pachete ale normei europene, mai precis asocieri între nivelurile
CC cu clasele de importanţă ale construcţiilor setate în cadrul SR EN 1991-1-7,
respectiv între aceleaşi clase CC şi clasele de fiabilitate RC cu ajutorul cărora
este setat indicelui de fiabilitate ß (indicator de reliabilitate), care definește factorii
parţiali de siguranţă în cadrul analizei structurale.

 Încadrarea în clasa de execuţie EXC4 numai în cazuri excepţionale dar clar
definite.
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