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SHOWROOM BMW – AUTOMOBILE BAVARIA 

 

 

Fig 1. Vedere laterala dinspre service 

 

Structura de rezistenţă este parte integranta a arhitecturii clădirii, elementele 

structurale şi nestructurale fiind vizibile, subliniind prin elemente zvelte forma 

arhitecturală de obiect detaşat de sol ce "pluteşte" la 4.9 m înălţime. 

Din punct de vedere structural schema statică este complet atipică în raport cu 

cele folosite curent în domeniul construcţiilor metalice, căutând să îmbrace o arhitectură 

îndrăzneaţă ce îmbină armonios elementele rectangulare cu cele curbe riglate. 

Închiderile laterale fiind vitrate lasă să se “citească” şi din exterior arhitectura 

structurală.  

 

Fig.2 Structura metalica la 4.9m de sol 

Pentru a da senzaţia (mai ales pe timpul nopţii) a unei structuri ce pluteşte au fost 

gândite patru reazeme din beton armat amplasate pe direcţia longitudinală la 42.0 m, iar pe 

cealaltă direcţie la 18.0 m.   
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Pe aceşti suporţi reazemă două grinzi cu zăbrele longitudinale pe înălţimea celor 

două etaje, iar pe direcţia transversală, pentru asigurarea rigidităţii structurii, sunt 

prevăzute patru cadre cu inima plina ( cate doua pe fiecare ax transversal) care asigura 

preluarea acţiunilor orizontale din vânt si seism. In faţada principală este prevăzuta o 

consola de 8.0m deschidere (pe înălţimea celor doua nivele) "agăţate" de capetele 

grinzilor longitudinale prin intermediul unor tiranţi rigizi din ţeavă rotundă. Toate 

diagonalele grinzilor cu zăbrele sunt vizibile,  amplasate alternat  la aproximativ 450,fiind 

întinse atât din încărcări gravitaţionale cat si seismice, ceea ce a permis folosirea unor 

elemente cu zvelteţi de peste 200, iar prinderile sunt de tip  articulat. 

Grinzile longitudinale cu zabrele au fost conformate astfel încât sa folosească 

atât avantajele grinzilor cu zabrele – consum redus, zvelteti mari, imagine filigranata - 

cat si a celor grinzilor tip Vierendel (la care montanţii sunt dezvoltaţi pe direcţie 

longitudinala “incastrati in tălpi”) ceea ce a condus la asigurarea condiţiei de 

deformabilitate generala (săgeata construcţiei). Pentru mărirea rigidităţii verticale s-a 

luat in calcul si ”talpa curba” a şarpantei, iar diagonalele se nasc din intersecţia 

montanţilor grinzii Vierendel cu “talpa curba” a şarpantei (fig 3). 

42.0m

66.0m

18.0m

 

Fig.3. „Grinzile cu zabrele – Vierendel” longitudinale 

Planşeele sunt de tip compozit cu placa din beton armat si grinzi metalice, simplu 

rezemate cu deschiderea de 18m având inter-axul de 3.0m. Pentru a îndeplini atât 

condiţia de rigiditate a planşeului (perioada proprie de vibraţie sub încărcări de calcul sa 

fie mai mica de 2.0 sec.) cat si cea de înălţime libera, impusa din condiţii de “culoar de 

zbor” grinzile planşeului compozit au fost realizate cu scheme statica de “grinzi 

Vierendel” simplu rezemate pe tălpile grinzilor cu zabrele longitudinale (vezi fig. 4 si 5). 

Pe talpa superioara a grinzilor metalice au fost prevăzuţi conectori de tip Nelson pentru 

asigurarea conlucrari cu planseul din beton armat. 
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Fig.4: Modelare 3D a structurii metalice: grinzi principale si grinzi transversale 

 

 

 
Fig 5. Planşeu compozit: grinzi transversale L=18m tip Vierendel, planşeu beton armat 
       10cm grosime; poziţionarea echipamentelor de condiţionarea aerului si a 
       Instalaţiilor electrice prin golurile grinzilor secundare si prin golurile prevăzute in 
       tălpile grinzilor  principale longitudinale cu zabrele 
 

Datorita deschiderii de 42.0m si traveii de 18.0m cat si încărcărilor mari date de 

funcţiunea de Schowroom (planşee din beton armat si instalaţii HVAC amplasate la 

ultimul nivel) săgeta ansamblului format de cele doua grinzi cu zabrele longitudinale si 
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şarpanta din greutate proprie, si instalaţii aferente, a rezultat de 21.0 cm. Pentru 

preluarea sageti “iniţiale”, la faza detaliilor de execuţie, sa modelat structura cu 

contrasăgeata, iar la montaj s-a realizat un eşafodaj care sa urmărească curba 

contrasăgeţii. După turnarea planşeelor s-a îndepărtat eşafodajul, iar structura s-a 

“aşezat” orizontal cu o abatere (favorabila) de 1.0cm . 

 
Pentru preluarea deformaţiilor longitudinale din variaţii de temperatura rezemarea 

la unul din capetele grinzilor cu zabrele s-a realizat pe Neopren. 

 

  Şarpanta reproduce forma aripii modelului Roadser BMW 1936 si a fost 

conceputa ca o suprafaţa riglata ce are rol atât de şarpanta cat si de reazem pentru 

zonele de “Atrium” ale planşeelor de peste etajele 1 si 2 (vezi fig.6). Atrium central are 

dimensiunile de 12.0m x 12.0m. 

 

 

Fig.6. Zona Atrium suspendata de şarpanta 

Toate grinzile şarpantei au supleţile şi zvelteţile maxime admise de norme pentru 

a putea crea imaginea unei structuri filigranate. 



 5

Ansamblul structural este calculat în domeniul elastic ca o structură nedisipativă 

cu coeficient de reducere a acţiunii seismice 1
q
1

==Ψ . 

Sarpanta sub forma de pânza subţire a fost alcătuita din arce transversale 

dispuse la 2.00m si rigle longitudinale cu interax de 6.00m. Efectul de aripa este dat de 

consola de 18 m fixata cu un sistem spatial de structura clădirii. 

 

Fig.6 Acoperiş sub forma de pânza subţire 

 

 

 

Fig.7 Consola 18m ce da efectul de aripa al acoperişului showroom-ului 

 

Structura metalica sta pe 4 pile din beton cu dimensiunile 7.00m x 0.60m, 

distanta dintre pile este 48.00m x 18.00m. Rezemarea ansamblului structural metalic pe 

pilele din beton armat se realizează la unul din capete incastrat iar la celalalt capăt cu 

incastrare glisanta prin intermediul a 8 aparate de reazem cu NEOPREN cu 

dimensiunile 600x400x110mm. 

~18m 
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Fig 9.Modelarea suprastructurii in programul de calcul SAP2000 – grinzi cu zabrele 

longitudinale si cadre etajate cu inima plina pe reazeme 

 

La talpa inferioara a grinzii cu zabrele si la cea intermediara sunt „agatate” 

planşee din beton armat cu grosimea plăcii de 10cm.  

Planşeul a fost calculat astfel încât perioada proprie de vibraţie sa fie sub 0.2 sec. 

Structura metalica a showroom - ului se continua pe latura dinspre service cu o 

parte ce este rezemata pe 10 stâlpi metalici. 

 

 

Fig.10 - Vedere a structurii dinspre clădirea Service-ului 

 

 

La nivelul şarpantei metalice, perimetral, ies console de forma curba cu lungime 

variabila pana la 6.00m. Acestea se termina cu un element cu dubla curbura de care s-a 

agăţat jgheabul. In planul şarpantei sunt contravântuiri orizontale pe doua direcţii pentru 

asigurarea efectului de diafragma. 
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Fig. 11.Structura metalica de sustinere a invelitorii translucide din policarbonat (vedere a 

acoperisului inaintea montarii invelitorii) 

 

- inaltimile de nivel: subsol – 3.70m, parter – 4.90m, etaj 1 – 3.70m, etaj 2 - 

>3.50m; 

- inaltimea maxima a constructiei 16.00m (in capatul consolei copertinei 

acoperisului; 

 

Fig.12. Goluri in planşee: gol pentru liftul auto, gol pentru liftul de persoane, goluri 
12.0x12.0m in zona centrala pentru curtea de lumina, gol 12.0x18.0m in planşeul de 
peste etajul 1 
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Fig.13.Montajul grinzilor transversale tip „Vierendel” ce consituie partea metalica a 

planşeului compozit 

 

 

 

Fig.14 Montarea echipamentelor de conditionare a aerului in golurile grinzilor 

transversale si realizarea tavanului suspendat 

 

Circulaţia pe verticala a vizitatorilor se face pe o scara interioara situata in zona 

centrala a showroom-ului, in zona Atriumului. 
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Fig.15 Scara principala in showroom in zona Atrium 

 

 

 

Fig.16 Vedere a închiderii zonei de „cafetarie” 

 
Principalele caracteristici ale cladirilor 
 
 Showroom-ul are regimul de inaltime P+2 si este format din: 
 
parter       SHOWROOM 1    cu  o suprafaţa utila de  1799,70 mp, cu funcţiuni 

aferente: birouri, diagnoze service, pregătire pentru vânzare, vânzare 
piese schimb, zona de aşteptare , info si bar , ,birouri, funcţii anexe ; 
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etaj1          SHOWROOM 2       cu o suprafata utila de     2072,04mp, , sala lansări 

produse asistata de VIP - lounge , birouri peisaj; partial functiunile 
avansează in corpul B. 

 
etaj 2            Birouri specializate, cafeteria cu terasa; supanta sălii de lansare  

                produse noi, totul in suprafaţa utila de 1110,13mp 

 

 

conf.dr.ing. Paul IOAN 

asist.univ.ing.Daniel BITCĂ 

asist.univ.ing. Cristian RUSANU 


