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INFLUENŢA CONDIŢIILOR DE AŞTERNERE A
MIXTURILOR BITUMINOASE ASUPRA CALITĂŢII LOR IN
EXPLOATARE: INFLUENŢA TEMPERATURII DE
COMPACTARE
Alghananim Ehssan, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Ingineria Infrastructurii
Transporturilor, anul II – Master, e-mail: ehssan_1987@yahoo.com;
Îndrumător: Diaconu Elena, profesor, doctor, inginer, Universitatea Tehnica de Construcţii
Bucureşti, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, e-mail: elena@rutexper.ro;

Rezumat :
Temperatura de compactare reprezintă un factor care influenţează în mod decisiv
obţinerea unui grad de compactare corespunzător. Scăderea temperaturii de compactare faţă
de temperatura optimă, cu numai 25%, conduce la mărirea volumului de goluri remanent,
pentru acelaşi lucru mecanic de compactare, cu 100%.
Pentru realizarea acestui studiu cu o exactitate cât mai mare s-au confecţionat un
număr total de 55 de corpuri de probă care au fost supuse la diverse încercări (stabilitatea si
fluajul Marshall, volumul de goluri, absorbţia de apă, modulul de elasticitate, încercarea la
oboseală, încercarea la ornieraj) pentru a urmări obţinerea unor caracteristici fizico –
mecanice cât mai bune, care, pe viitor, pot pune bazele unor noi cercetări.
Cuvinte cheie: temperatura, compactare, Marshall.

1. Introducere
Mixturile bituminoase sunt materiale de construcţii realizate din
amestecuri obţinute pe baza unor dozaje judicios stabilite, din agregate naturale
sau artificiale şi filer, aglomerate cu bitum printr-o tehnologie adecvată.
Factorii care se studiază în procesul de alcătuire a unei reţete de mixtură
asfaltică sunt:
agregatele: curba granulometrică, rezistenţe mecanice, durabilitate, starea
fizică (gradul de curăţenie, de alterare etc);
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească agregatele pentru a putea fi
folosite la prepararea mixturilor asfaltice sunt bine definite şi se referă la
mărimea şi forma granulelor, natura rocii, compoziţia granulometrică; ele
trebuie să fie mai ales curate, să prezinte o bună adezivitate, să aibă rezistenţe
mecanice corespunzătoare, să reziste la uzură;
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filerul: cel mai frecvent utilizat, dar şi cu cele mai bune rezultate, este
obţinut din măcinarea pietrei de calcar;
bitumul: are importanţa hotăratoare în comportarea mixturilor asfaltice;
de el depinzând caracteristicile reologice şi, în general, rezistenţele mecanice
ale acestora;
procentul de bitum din amestec: cel mai important aspect al studiului;
de el depinde în cea mai mare parte reuşita unei reţete.
Comportarea bună în exploatare a mixturii asfaltice este dată de o reţetă
bine proiectată şi de o compactare corespunzătoare “in situ”.
2. Studii de laborator
2.1. Elaborarea retetei
Proportiile de agregate naturale şi filer se stabilesc pe baza compoziţiei
granulometrice a fiecărui material component, astfel:
functie de compoziţia granulometrică aleasă se propun 5 dozaje de bitum
şi se trece la realizarea a 5 amestecuri.
Prin elaborarea dozajelor pentru mixturile asfaltice se întelege ansamblul
de operaţii efectuate în vederea stabilirii proporţiilor între diversele material care
le alcătuiesc, astfel încât să se obţină în final caracteristicile fizico-mecanice
specifice tipului de mixtură asfaltică ales.
Dozajul se exprimă în procente din masa totală a mixturilor asfaltice,
pentru fiecare din materialele ce alcătuiesc amestecul.
În vederea elaborării dozajelor este necesară efectuarea încercărilor
preliminare asupra fiecărui material ce intra în compoziţia mixturilor asfaltice.
De asemenea, se efectuează încercări fizico – mecanice pe probe cu diverse
alcătuiri, în vederea alegerii celei mai bune formule.
Compoziţia granulometrică a agregatelor, folosite la executarea straturilor
dupa principiul betonului, trebuie astfel alcatuită încat să se asigure minimum de
goluri. Aceasta presupune un schelet mineral cu o granulozitate intinsă, care
cuprinde o gama întreagă de fracţiuni şi un conţinut bogat în particule fine.
Granulozitatea este caracterizată de CURBA GRANULOMETRICĂ a
agregatului. Prin curba granulometrică a agregatului se înţelege: reprezentarea
grafică a trecerilor procentuale masice prin seria de ciururi standard.
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Figura 1. Curba granulometrică pentru betonul asfaltic de tip BA16
2.2. Stabilirea procentului optim de bitum
Conţinutul optim de bitum trebuie să asigure stabilitatea Marshall
maximă, densitatea aparentă maximă, fluaj corespunzător tipului de mixtură
asfaltică ales.
Problema cea mai importantă în cazul realizării unor mixturi asfaltice de
bună calitate constă în stabilire unui conţinut optim de liant, care să asigure
mixturii asfaltice cele mai bune caracteristice fizico-mecanice, deci o bună
comportare în exploatare.
Se confecţionează câte trei corpuri de probă Marshall pentru fiecare reţetă după
care se va determina indicele de curgere şi stabilitate Marshall. Procentul de
bitum care conduce la cea mai bună comportare mecanică este cel care va defini
reţeta.
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2.3.2. Stabilirea volumului de goluri în mixturile bituminoase
Volumul de goluri (porozitate permanentă) al epruvetelor din mixtura
asfaltică se obţine prin calcul pe baza densităţii mixturii necompactate ( ) si a
densitatii aparente ( a).
1

· 100 %

9.0%

Voum de goluri [%]

8.0%

1

Volumul de goluri in functie de temperatura de
compactare
7.7%

7.0%
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Temperatura de confectionare [°C]

Figura 5. Volumul de goluri în funcţie de temperatura de compactare
2.3.3. Determinarea absorbţiei de apa
Absorbţia de apă este cantitatea de apă absorbită de golurile accesibile din
exterior ale unei epruvete din mixtura asfaltică, la menţinerea în apă sub vid şi
se exprimă în procente din masa sau volumul iniţial al epruvetei.
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Figura 6. Absorbţia
2.3.4. Determinarea modulelor de elasticitate dinamică pentru probele de
BA 16 pentru diferite temperaturi de compactare
Pentru această încercare se utilizează o probă cilindrică confecţionată în
laborator sau prelevată din straturile rutiere.
Încărcarea dezvoltă o tensiune la încovoiere relativ uniformă, perpendiculară pe
direcţia încărcării aplicate şi în lungul planului vertical diametral, care provoacă
ruperea probei prin despicarea în lungul părţii centrale a diametrului vertical.
Trebuie măsurată deformaţia orizontală la întindereîn centrul probei (se
foloseşte un coeficient al lui Poisson presupus de 0,35).
Timpul până la rupere trebuie determinat ca numărul total al aplicaţiilor
încărcării înainte de a interveni ruperea probei. Se încearcă probe de mixtură
asfaltică cilindrice, de tip Marshall. În cazul acestei încercări, ruperea apare mai
repede şi poate fi uşor definite.
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Figura 7. Modul de elasticitate
2.3.5. Rezistenţa la oboseală
Oboseala reprezintă reducerea rezistenţei unui material sub încărcări repetate
cand se compară cu rezistenţa sub o singură încărcare.
Rezistenţa la oboseală caracterizează comportatrea sub sarcini repetate cu un
mod de încărcare constant, utilizând încercarea la întindere indirectă. Pentru
această încercare se utilizează o epruvetă cilindrică confecţionată în laborator
sau prelevată din straturile rutiere.
În cazul de faţa am folosit epruvete Marshall confecţionate în laborator.
Epruveta de formă cilindrică a fost supusă la încărcări repetate la
compresiune cu semnal de încărcare al funcţiei haversine printr-un plan vertical
diametral. Această încarcare dezvoltă o tensiune la încovoiere relativ uniformă ,
perpendiculară pe direcţia încărcării aplicate şi în lungul planului vertical
diametral, care se rupe în partea centrală a diametrului vertical.
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Figura 8. Rezistenţa la oboseală pentru 80°C, 120°C, 150°C

2.3.6. Încercarea de ornieraj
În laborator, la scară redusă, încercarea constă din trecerea unei roţi peste
o placă din mixtura asfaltică cu dimensiunile 30.5 x 30.5 x 5 cm. Variabilele
acestui test sunt durata de încărcare ( sau numărul de cicluri ) şi temperatura la
care se face încercarea (60° C).
Cele doua elemente principale ale încercării sunt adâncimea făgaşului (în mm –
conform SR 174-1/2009 şi în %, conform EN 12697-22/2005) şi panta de
ornieraj (in mm/103 cicluri).
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Figura 9. Adâncimea făgaşului in functie de temperatura de compactare
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Figura 10. Adâncimea făgaşului in functie de temperatura de compactare
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3. Concluzii
În urma încercărilor efectuate se trag urmatoarele concluzii:
‐ În urma încercării Marshall se observă că fluajul creşte usor odată cu
creşterea temperaturii de compactare, se stabilizeaza pana spre 145°C iar
dupa 150°C creste mai mult. (in cazul de fata 140° C -150°C).
-stabilitatea creşte odată cu creşterea temperaturii de compactare, dar
peste o anumita limită nu se mai obţin rezultate bune.
Cu cât temperatura de compactare este mai mare cu atat corpurile au o
compactare mai bună şi mai ales, o rezistenţă mai bună la deformare,
implicit o densitate mai mare;
- Volumul de goluri scade odată cu creşterea temperaturii, pana la o
anumita temperatura (in cazul de fata 140° C -150°C). Un volum mic de
goluri asigură o calitate superioară mixturii asfaltice, aceasta devenind
impermeabilă la acţiunea apei şi previne tasările ulterioare date de trafic.
Nu trebuie coborât totuşi sub o valoare limită de circa 3-4%, sub această
valoare deformaţiile materialului începând să devină din ce în ce mai mari
către limită (Vg→0%);
- Modulul de elasticitate dinamic măsurat în MPa şi determinat în urma
încercării de întindere indirectă IT – CY este direct proporţional cu
temperatura de compactare, pana la o anumită temperatură (în cazul de
faţă 140° C -150°C).
Cu cât stratul de mixtură este compactat la o temperatură mai mare, cu
atât rezistă mai bine la întindere şi la oboseală, crescând durata de viaţă a
drumului;.
- Rezistenta la oboseala creşte odată cu creşterea temperaturii, pana la
150°C în cazul de faţă;
-Adancimea fagaşului este invers proportională cu temperatura de
compactare. Temperatura de compactare a mixturilor este foarte
importantă în ceea ce priveşte comportarea ulterioară a mixturilor (sub
trafic), o mixtură bine compactată (la temperatura optimă) se va deforma
mai puţin (fagaşe mai mici) sub trafic.
BIBLIOGRAFIE
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STAN JERCAN, CONSTANTIN ROMANESCU, MIHAI DICU:
“Construcţia drumurilor, Încercări de laborator” – Institutul de
Construcţii Bucureşti, 1992
Prof. Dr. Ing. ELENA DIACONU: “Note de curs anul IV –
Suprastructură”
Prof. Dr. Ing. ELENA DIACONU: „Note de curs Master – Investigaţii
rutiere Complexe”
Normativ „Mixturi asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice privind
proiectarea, prepararea şi punerea în operă – indicativ AND 605”
SR 667/ 2000: „Agregate naturale şi piatra prelucrata pentru lucrari de
drumuri. Conditii tehnice de calitate.”
SR EN 1426: “Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetraţiei cu
ac”.
SR EN – 6 +A1: “ Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea masei volumice
aparente a epruvetelor bituminoase”.
SR EN 12697 – 34+A1: “Mixturi asfaltice. Metoda de încercare pentru
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34: Încercarea Marshall”
SR EN 12697 – 26: 2004 –“Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 26: Rigiditate”
SR EN 12697 – 22: “Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 22: Încercarea la ornieraj”
SR EN 12697 – 24: “Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistenţa la oboseală”
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INFLUENŢA TIPULUI DE AGREGAT ASUPRA
MIXTURILOR ASFALTICE AEROPORTUARE
Bageac Mihail Florin – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Căi
Ferate, Drumuri şi Poduri, Ingineria Infrastructurii Transporturrilor, Anul II Master, e-mail:
bageacmihail@yahoo.com.
Îndrumător: Conf. dr. ing. Carmen Răcănel, Departamentul de Drumuri, Căi Ferate şi
Materiale de Constructie, Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri e-mail:
carmen@cfdp.utcb.ro
Rezumat
Ca şi la drumuri, structurile rutiere pentru aeroporturi necesită în ceea ce priveşte
straturile asfaltice, o mixtură asfaltică alcătuită bine şi o compactare corespunzătoare.
Mixturile asfaltice sunt amestecuri de agregate minerale, filer, bitum şi eventual
adaosuri, în anumite proporţii stabilite prin reţeta proiectată în laborator.
Agregatele naturale sunt materiale granulare de origine minerală ce provin fie din
sfărâmare naturală, fie din sfărâmare artificială a rocilor. Pe teritoriul ţării noastre există cele
mai variate roci: roci eruptive sau magmatice; roci metamorfice; roci sedimentare.
Scopul acestui articol este de a prezenta influenţa pe care o are agregatul într-o
mixtură asfaltică aeroportuară, studiind pe o reţetă de tip BAA16, cu un bitum modificat de
tip OMV (45/80 FR), folosit în special în domeniul structurilor rutiere aeroportuare, unde
agregatele folosite au fost de tip REVĂRSAREA, respectiv TURCOAIA, iar filerul de
HOLCIM. Articolul conţine rezultatele încercărilor de laborator pentru stabilirea reţetei
precum şi rezultatele de laborator ce conduc la întocmirea fişei de produs.
Cuvinte cheie: mixtură asfaltică, Marshall, modul de rigiditate, deformaţii
permanente

1.INTRODUCERE
Mixtura asfaltică este un material complex, alcătuit din trei elemente:
elementul solid (agregatele şi eventualii aditivi minerali sau fibra), elementul
vâsco – elasto – plastic (liantul bituminos) şi elementul gazos (golurile de aer).
În mixtura asfaltică din domeniul aeroportuar, experienţa românească nu
este relevantă. În 1944 au fost folosite pentru prima dată straturi de asfalt în
structura aeroportuară, pentru pista numărul unu de la Aeroportul Internaţional
”Henri Coandă” din Bucureşti. Iniţial pista era executată dintr-o placă de beton
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de ciment, de grosime între 60 şi 100 cm, ulterior executându-se două starturi
de asfalt de aproximativ 10 cm grosime.
Pista Aeroportului Internaţional “Aurel Vlaicu“ din Bucureşti a fost
reabilitată în două etape în perioada 2007 – 2008. Modernizarea acesteia a fost
de a consolida structura de atunci, din beton de ciment, cu straturi asfaltice de
pană la 25 cm.
La nivel internaţional există o creştere semnificativă în utilizarea
structurilor flexibile la aeroporturi.
Mixturile asfaltice au fost iniţial folosite în straturile de structuri flexibile
pentru drumuri, după care, în ultimii ani au început să se utlizeze la aeroporturi.
Ca şi avantaje, aceste mixturi au rezistenţă proprie, aderenţă bună, uşurinţă de
executare, pot fi puse în exlploatare repede, nu au rosturi. Ca şi cerinţe
suplimentare, buna rezistenţă la acţiuni de degivrare şi la combustibil.
2. SCOPUL LUCRĂRII
Lucrarea de faţă are ca scop prezentarea unui studiu comparativ între două
reţete de mixtură asfaltică, proiectate pentru suprafeţe aeroportuare BAA16,
confecţionate cu două tipuri de agregate: Revărsarea, respectiv Turcoaia.
Studiile efectuate în laborator s-au realizat pe probe de mixtură asfaltică şi
au constat în încercări Marshall, încercări de întindere indirectă IT-CY, încercări
de compresiune triaxială şi absorbţia de apă.
Rezultatele au fost obţinute în cadrul “Laboratorului de Drumuri” din
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, pe cele două reţete de mixtură
asfaltică aeroportuară.
3. MATERIALE FOLOSITE ŞI REŢETA MIXTURII ASFALTICE
AEROPORTUARE
Deoarece normele româneşti nu prevăd cerinţe în ceea ce priveşte
proiectarea reţetei de mixtură asfaltică pentru aeroporturi în vederea stabilirii
amestecului de agregate s-a propus o curbă granulometrică ce a urmărit Norma
Franceză (NF P 98-131) şi standarde europene.
Reţeta de mixtură bituminoasă de tip BAA16 este executată cu un bitum
modificat de tip OMV (45/80 FR), folosit special în domeniul structurilor rutiere
aeroportuare, agregatele folosite au fost cribluri şi nisip concasat de tip
REVĂRSAREA, respectiv TURCOAIA şi un filer de HOLCIM.
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Proiectareea reţetei de mixtuură asfalttică aeropportuară ss-a realizat prin
P
metodaa Marshall.
R
Reţetele
p
propuse
peentru elaboorarea stud
diului sunnt prezentaate în tabellul 1.
S-a căutaat ca ameestecul dee sorturi de agreggate să coonducă laa curbe
apropiaate ce se încadrează
î
ă în limitelle din stan
ndard.
Tabellul 1. Reţeeta mixtu
urilor asfa
altice penttru aerop
porturi
Agregate Turrcoaia
Agregatte Revărssarea
19,2% criblură
c
dee sort 8-166

20,2%
2
cribblură de soort 8-16

26,8% criblură
c
dee sort 4-8

20,8%
2
cribblură de soort 4-8

46% crriblură de sort 0-4
50% cribblură de soort 0-4
8% filerr
9 filer
9%
5,4% bitum
m
5,4%
% bitum
procentt stabilit conform puunctului 6.1
ÎÎn ceea cee priveşte curba graanulomettrică folossită pentruu această mixtură
m
aeropoortuară, s--a încercaat să urm
mărească cât
c mai bine
b
curbaa granulom
metrică
recomaandată de Norma Frranceză NF
N P 131, cat
c şi de normele euuropene.

Figurra 1. Curbaa granulom
metrică BA
AA 16
CERCĂRIILE UTIL
LIZATE ŞI COND
DIŢIILE DE
D TEST
TARE
4. ÎNC
Î urma sttudiului s--au realizaat următoaarele încerrcări:
În
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 Încercarea Marshall pe probe cilindrice, conform SR EN 12697‐34,
la temperatura de 60ºC, din care rezultă valoarea stabilității şi
fluajului Marshall;
 Încercarea la întindere indirect IT‐CY conform SR EN 12697‐24
Anexa E, la temperatura de 20ºC din care rezultă rigiditatea
mixturii asfaltice;
 Încercarea la compresiune ciclică triaxială (fluaj dinamic), pe probe
cilindrice, conform SR EN 12697‐25, la temperatura de 50ºC, din
care rezultă rezistența la deformații permanente;
 Absorbția de apă;
5. DIMENSIUNILE ŞI MODUL DE COMPACTARE AL PROBELOR
În vederea realizării încercării de laborator s‐au confecționat probe din
mixtură asfaltică specifice fiecărui test, în conformitate cu normele europene.
Probele au fost compactate în laborator în funcție de tipul încercării.
Astfel, pentru încercarea Marshall, încercarea IT‐CY şi încercarea de
compresiune ciclică, au fost realizate probe cilindrice cu dimensiunile:
• pentru agregate TURCOAIA, h ≈ 59 mm; Ø = 101 mm;
• pentru agregate REVĂRSAREA, h ≈ 65 mm; Ø = 101 mm.
Realizarea s-a efectuat la ciocanul Marshall pentru 50 lovituri pe fiecare
parte.
6. REZULTATE EXPERIMENTALE
Încercările prezentate la punctul 4 au fost realizate în laborator pe probe
de mixtură asfaltică pentru aeroporturi “BAA16” cu agregate Revărsarea,
respectiv Turcoaia şi s-au obţinut rezultatele experimentale prezentate în cele ce
urmează.
6.1. Stabilirea procentului optim de bitum prin metoda Marshall
S-au confecţionat probe cilindrice de mixtură asfaltică cu procentul de
bitum estimat funcţie de suprafaţa specifică a agregatului şi cu alte 4 procente de
bitum, în vederea alegerii procentului optim. Compactarea s-a făcut prin impact,
20
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cu ajuttorul ciocaanului Maarshall, applicând câte 50 de lovituri
l
pee ambele feţe
f ale
probei.
A
Aparatura
a necesarăă se compuune dintr-o
o presă cuu dispozitiiv de înreg
gistrare
a forţeei; comparrator cu suuport, prevăzut cu dispozitiv
d
v de opriree a indicattorului,
cu precizia de 1/10
1
mm; baia de apă,
a
cu reg
glarea tem
mperaturii la 60 10C, cu
capacittatea de cel puţin 5 litri, prevvazută cu placă perrforată la distanţa de
d 5 cm
de fundd şi un agiitator penttru uniform
mizarea teemperaturiii.
la o tempperatură dee 60oC,
P
Probele
auu fost înccercate la aparatul Marshall,
M
iar parrametrii reezultaţi auu dat inforrmaţii desspre stabillitatea şi ffluajul Marshall,
conforrm figuriloor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Densitatea
D
aparentă în funcţiee de proceentul de
bitum a fost reprrezentată în
î figurile 4 şi 7. Diin studiul rezultateloor de labo
orator sa stabillit că proccentul optiim de bituum este de 5.4%
P
Pentru
proocentul opptim de biitum stabiilit, tabeluul 3 conţinne caracterristicile
mixturrii asfalticee BAA16 studiate pentru
p
celee două tipuuri de agreegat utilizate.

Figgura 2. Sttabilitatea în funcţiee de procenntul de bittum

Figuraa 3. Indiceele de curggere în fun
ncţie de prrocentul dee bitum
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Figuraa 4. Densittatea apareentă în fun
ncţie de prrocentul dde bitum

Figgura 5. Sttabilitatea în funcţiee de procenntul de bittum

Figuraa 6. Indiceele de curggere în fun
ncţie de prrocentul dee bitum
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Figuraa 7. Densittatea apareentă în fun
ncţie de prrocentul dde bitum
Tabelul 2. Caractteristicile mixturii asfaltice
BA
AA16
A16
BAA
Carracteristicci Marshaall conform
Aggregate
Agreegate
STAS 1338//2
Tu
urcoaia
Revărrsarea
1
15.04
17,74
S [k
kN] la 60ººC
5
5.15
6,553
I [m
mm] la 60ººC
2
2.92
2,772
S/I [kN
N/mm] la 60ºC
22281.22
25333,59
D
Densitatea
a aparentăă [kg/mc]

Limite SR
R
174

AN
ND
6005

min 6,5
1,5…4,5
5
1,4…4,3
3
min 2300
0

6,5…
…13
3,5
3,0
1,5…
…5

20
18
16
14
12
Revărrsarea

10
8

Turcoaaia

6
4
2
0
Stabilitate

Flu
uaj

Raportul
R
S/I

Figgura 8. Reezultate coomparativve BAA16
6 Turcoaiaa şi BAA16 Revărsaarea
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6.2. Încercarea de determinare a rigidităţii mixturii asfaltice
Tabelul 3. Rigiditatea din încercarea IT-CY
Rigiditatea (MPa)
Temperatura
(ºC)
BAA16 – Turcoaia
BAA16 - Revărsarea
Categorie
Categorie
Rezultat
conform SR Rezultat
conform SR
EN 13108-1
EN 13108-1
20
Smin 5500
Smin 5500
5646,125
5589,50
Smax 7000
Smax 7000
Rezultate obţinute din încercarea de determinare a rigidităţii prin întindere
indrectă IT-CY sunt prezentate în tabelul 3.
5660
5650
5640
5630
5620
5610
5600
5590
5580
5570
5560
Turcoaia [MPa]

Revărsarea [MPa]

Figura 9. Rezultate comparative BAA16 Turcoaia şi BAA16 Revărsarea
6.3. Încercarea la compresiune triaxială
Rezistenţa la deformaţii permanente determinată din încercarea de
compresiune triaxială este prezentată prin rezultatele obţinute în tabelul 4.
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Tabelul 4. Rezistenţa la deformaţii permanente pentru încercarea de
compresiune triaxială
Media probelor
Turcoaia
Revărsarea
Viteza de fluaj fc=B1
0,0237
0,0375
Deformatia permanenta
12591.5
5544,5
calculata ε1000: ε1000=A×1000B [%]
Deformatia permanenta
12989
6156
calculata ε10000: ε10000=A×10000B [%]
Modul
287
486,5
de fluaj, En=σ/εn, kPa (10000 cicluri)
Deformatia axiala cumulata,
microdef

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

0

2000

4000
6000
Numar cicluri aplicate
Revărsarea - Media probelor

8000

10000

Figura 10. Deformaţia axială cumulată
900
800

Modulul de fluaj, kPa

700
600
500
400
300
200
100
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Nnumar de aplicari ale incarcarii
Revărsarea - Media probelor

Figura 11. Modul de fluaj
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Deformatia axiala cumulata, microdef

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0

1000

200
00

3000

4000
5000
6000
mar cicluri aplicate
Num
Turccoaia ‐ Media probelor

7000

8000

900
00

10000

Fiigura 12. Deformaţţia axială cumulată
c
600

M d l l de
Modulul
d fluaj,
fl j kPa
kP

500
400
300
200
100
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

70
000

8000

9000

10000
0

Nnumar de aplicari ale incarcarii
Turcoaia ‐ Media prrobelor

1 Modull de fluaj
Figura 13.
14000

0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0

12000
10000
Turcoaia

8000

Turcoaia

Revărsarea

6000

Revărsare
ea

4000
2000
Vitezza de fluaj

F
Figura
14.. Viteza dee fluaj
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600
400
Turcoaia
200

Revărsarea

0
Modul de fluaj

Figura 16. Modul de fluaj
6.4. Absorbţia de apă
Reprezintă cantitatea de apă absorbită de golurile accesibile din exterior ale
unei epruvete imersate în apă, timp de trei ore la un vid de 15….20 mm coloană
de mercur, apoi două ore în aceeaşi apă la presiunea normală.
Absorbţia de apă se exprimă în procente din volumul sau masa epruvetei
încercate.
Tabelul 5. Valorile absorbţiei de apă ale mixturilor asfaltice BAA16
Tip reţetă
V(cm3) V1(cm3) Am(%) Av(%)
531,56

518,48

1,32

3,06

BAA16 - Turcoaia

482,76

473,36

0,51

1,28

BAA16 - Revărsarea
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3.5
3
2.5
2
Turcoaia
1.5

Revărsarea

1
0.5
0

Av - absorbţia de apă raportată la volumul
epruvetei

Am - absorbţia de apă raportată la masa
epruvetei

Figura 17. Rezultate comparative BAA16 Turcoaia – BAA16 Revărsarea
7. INTERPRETAREA REZULTATELOR
Rezultatele obţinute din încercările de laborator, comparat cu cerinţele
standardului românesc SR 174 şi 13108 sunt prezentate în tabelul 6.
Tabelul 6. Caracteristicile mixturii asfaltice proiectate
Mixtura asfaltică pentru
aeroporturi (BAA16)
Valori Marshall S, KN
F, mm
Q, KN/mm
Conţinutul de bitum, %
Rezistenţa la deformaţii
permanente
- compresiune triaxială
viteza max. de deformaţie, 500C,
150 KPa
Modul de rigiditate
- întindere indirectă
IT-CY la 200C
Absorbţia de apă, %

28

Rezultate în laborator
Turcoaia
Revărsarea
15,04
17,735
5,15
6,53
2.92
2.72
5.4
5.4

SR 174
10
2...5
1.4...4.3
6.5...7.5

SR EN
13108-1
Smin12.5
F5
Qmin2,5
5.2

AND
605
6,5…13
3,5
3
5,7…6,5

0,0237

0,0375

2.5

fcmax0,2

30000

5646,13

5589.5

-

Smin5500
Smax7000

4100

3,06

1.28

2..5

-

2…5
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8. CONCLUZII
Calitatea materialelor folosite în cadrul unei mixturi asfaltice, joacă un rol
important în comportarea ulterioară în exploatare a mixturii, astfel încât trebuie
utilizate agregate cu rezistenţe mecanice mari, bitumuri cu susceptibilitate
scăzută la variaţiile de temperatură şi un procent optim de filer pentru alcătuirea
mixturii.
Concluziile desprinse din acest studiu sunt următoarele
- stabilitatea şi fluajul Marshall pentru mixtura asfaltică aeroportuară
obţinută cu agregate Revărsarea, prezintă rezultate mai bune care cresc cu
11,24%, respectiv 21,13% faţă de cazul mixturii asfaltice aeroportuare cu
agregate Turcoaia;
- valoarea modulului de rigiditate este aproximativ egală la cele două
mixturi, diferenţa o face valoarea cu 1% mai mare în cazul BAA16 cu agregate
de Turcoaia;
- încercarea la compresiune triaxială conduce la o valoare mai mare în cazul
BAA16 cu agregate Revărsarea, valoare cu 36,8% mai mare decât cazul BAA16
cu agregate Turrcoaia, pentru viteza de fluaj ce caracterizează rezistenţa la
deformaţii permanente ;
- încadrarea în standardul românesc SR 174, arată ca ambele reţete de
mixturi asfaltice îndeplinesc cerinţele pentru încercările efectuate.
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S. JERCAN, C. ROMANESCU, MIHAI DICU – “Construcţia drumurilor – Încercări
de laborator”;
[2].
Conf. dr. ing. CARMEN RĂCĂNEL - Curs Anul II Master – „Materiale compozite
pentru straturi rutiere”;
[3].
STAN JERCAN – „Suprastructura şi întreţinerea drumurilor”
[4].
SR 174-1:2009 – Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald Partea 1:
Condiţii tehnice pentru mixturi asfaltice;
[5].
C. PETCU, C. RĂCĂNEL, C. ROMANESCU - „Laboratory results obtained for an
airport asphalt mixture”, 5th INTERNATIONAL CONFERENCE, Thessaloniki, Greece, 1-3
June 2011
[6].

SR EN 13108‐1:2006 – Specificații pentru material. Partea 1: Betoane asfaltice;

„Laboratory results obtained for an airport asphalt mixture”
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PARK AND RIDE
BEDDI Mohammed Amine, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, secţia Ingineria
Infrastructurii Transporturilor, Master anul II, e-mail: simo_sfinxx@yahoo.fr
Îndrumători: ANTON Valentin , Conf. dr. ing , Departamentul de drumuri, căi ferate şi materiale de
construcţii, e-mail: vali@cfdp.utcb.ro

Rezumat:
Aglomeraţia din trafic reprezintă una dintre cele mai arzătoare probleme ale autorităţilor
din Bucureşti, Însă, problema cu parcările este, că autorităţile locale din Bucureşti
administrează doar 8.000 de locuri de parcare (majoritatea în zona centrală), un număr departe
de a fi suficient pentru maşinile din Bucureşti.
Prețul ridicat al combustibilului, condițiile în care se desfăsoara transportul public,
aglomerația din trafic şi, nu în ultimul rând, preocupările pentru mediu sunt argumente
puternice în favoarea identificării unor alternative de călătorie mai eficiente.
O soluţie eficientă în oraşe din statele occidentale şi din SUA, este reprezentată de
solutia Park and Ride , astfel se încurajează utilizarea transportului public de călători în
detrimentul transportului îndividual, se elimînă congestiile din trafic şi se dimînuează
cantitatea de emisii poluante. Un astfel de sistem ar putea fi eficient şi pentru marile oraşe din
România în special pentru Bucureşti.

I.1 INTRODUCERE:
România se află pe locul 5 în Europa în ceea ce priveşte aglomerația de pe
şosele, potrivit unui raport al Cushman & Wakefield. Clasamentul este condus
de Germania, urmată de Marea Britanie, Portugalia, Olanda şi România.
Studiile arată că politicile de transport ce pornesc de la premisele unui
impact cât mai redus asupra mediului nu numai că vor îmbunătăţi calitatea vieţii
şi starea de sănătate a populaţiei ci vor duce şi la o rată mai mare de angajare.
Strategii simple pot ajuta în reducerea daunelor cauzate de transport sănătăţii
umane: chiar şi implementarea riguroasă a unor limitări de viteză şi unor
reglementări privind parcarea pot duce în multe oraşe la limitarea emisiilor,
creşterea siguranţei şi a utilizării transportului public.
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I.2 JUSTIFICARE DE TEMĂ:
Prețul ridicat al combustibilului, condițiile în care se desfăsoara transportul
public, aglomerația din trafic şi, nu în ultimul rând, preocupările pentru mediu
sunt argumente puternice în favoarea identificării unor alternative de călătorie
mai eficiente.
Acest tip de parcaj (Park and Ride) se construieşte la margînea oraşului, în
imediata apropriere a punctelor de acces la metrou sau a altor mijloace de
transport în comun. Astfel, persoanele care locuiesc în afara oraşului, dar au
serviciul în centrul metropolei, îşi pot lăsa maşinile în aceste parcaje şi merge
mai departe cu transportul în comun.
Aceste parcaje aduc oraşului numeroase avantaje:
- asigură o diminuare a numărului de vehicule în înteriorul oraşului;
- scade presiunea pe locurile de parcare din zona centrală;
- duc la scăderea poluării;
- se rentabilizează mijloacele de transport în comun.
II.1. SISTEM DE GESTIONARE A PARCAJELOR:
II.1.1 Sisteme de parcare automate:
Sisteme de parcare automate sunt, în multe cazuri, absolut esențiale, mai
ales in domenii specifice, cum ar fi centrul istoric al unui oraş.
Vehiculele parcate sunt mutate de maşini electrice şi fara sa aiba motoare
pornite şi nu există emisii nocive, caracteristicile acestor maşini ajuta la
construirea acestor sisteme, chiar şi în locuri de parcare mici, cum ar fi gradini
publice, scuaruri mici, sau o mică parte a unei străzi sau clădire.
II.1.2 Parcare cu sisteme de plată automată:
Sistemele automate pot distinge între diferite tipuri de utilizatori şi măsura
timpul de parcare de vehicul , acestea pot produce bilete la ieşirea din vehicul ,
de sus în sus şi să permită vehiculului să iasă.
II.1.3. Informații cu privire la parcare:
Instalațiile de parcare automatizate pot fi uşor conectate la sistemul
telematic urban şi pot furniza date despre numărul şi locația de locuri de parcare
disponibile, zi şi noapte.
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Senzorii instalați la intrare şi la ieşire permit producerea de informații
actualizate şi afişarea lor pe panourile cu mesaje variabile, informații în
beneficiul utilizatorilor.
II.1.4. Orientare pentru parcare :
Acesta este un sistem de informație relativ, care informează utilizatorii cu
privire la disponibilitatea de parcare cu ajutorul panourilor cu mesaje variabile.
Această metodă direcționează fluxul de trafic şi dinamic coordonat de
diferite parcuri din mediul urban, indicând locurile în care există parcare
disponibilă şi cel mai bun mod de a ajunge acolo.
II.2.GESTIUNEA SPAȚIULUI URBAN:
II.2.1. Sistem de control al traficului :
Tehnologiile informaționale produc rapid sisteme avansate de control şi de
regulament al traficului şi planificare traiectorii, asociate cu situații de urgență,
ce pot fi subdivizate în:
- sistemul de gestionare a traficului/zonă
- sisteme de diseminare a informațiilor
II.2.2.Sisteme informatice pentru utilizatori :
Panouri de mesaje :
Acestea includ toate mijloacele de informare şi situații de trafic anormale,
cum ar fi aglomerație, accidente şi şantiere de drumuri; informația este emisă
prin radio sau panuri de mesaje variabile.
Control de Accese limitate:
Sistemele de control cu acces limitat de trafic permit identificarea
vehiculelor în mişcare şi să se facă distincția între vehicule autorizate şi
neautorizate.
Sistemul este adoptat cu aparate şi camere ultrasensitive ,cu receptorii cu
ultraviolete care pot "vedea" şi de salva imagini indiferent de vreme.
III.1.EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
III.1.1 Transportul cu bicicleta şi transportul public
Acest sistem permite angajaţilor ce locuiesc într-o zonă care nu este
deservită de transport public sau de autobuzul companiei să meargă cu bicicleta
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către un punct potrivit de transfer pe transportul public. Sistemul poate fi de
asemenea folosit pentru deplasări între o stație din transportul public şi lucru.
Compania poate sprijini acest mod de transport în diverse moduri:
»
înfiinţarea de standuri pentru biciclişti în staţiile transportului
public,
»
achiziţionarea sau închirierea de biciclete ale companiei şi
înfiinţarea unui serviciu de închiriere biciclete,
»
construirea unui adăpost pentru biciclete la birou.
III.1.2.Creşterea atractivităţii transportului public
Cel mai important factor este existenţa unor rute de transport public
proiectate corespunzător şi a unor orare de deplasare elaborate la fel de bine.
Dorinţa angajaţilor de a alege să se deplaseze cu transportul public este de
asemenea influenţată semnificativ de alţi factori:
» vehicule de calitate, confort şi caracter plăcut al deplasării,
» siguranţa şi nivelul estetic al trotuarelor ce fac legătura cu transportul
public în staţii,
» modul de amenajare şi întreţinere a staţiilor transportului public.
Vânzarea de bilete pentru transportul public la locul de muncă
Posibilitatea de a cumpăra bilete pentru transportul public direct din
companie este un factor important motivaţional pentru angajaţi şi poate întradevăr să ducă la economii substanţiale de timp. În mod ideal, ar trebui să existe
o gamă largă de bilete oferite, de la o singură călătorie la abonamente. Biroul de
Mobilitate de la nivel de locaţie este un loc bun pentru comercializarea de bilete,
dacă a fost înfiinţat la sediul companiei.
III.2. EXEMPLE DE ALTE ȚĂRI:
III.2.1. Zonele urbane
Sprijin pentru planurile de mobilitate la nivelul unui oraş
(Nantes/Franţa)
Zona metropolitană lărgită din oraşul francez Nantes are o populaţie de
aproximativ 590.000 de locuitori. Ea are 24 municipalităţi: umbrela este
Metropola Nantes. Această instituţie este responsabilă pentru infrastructură,
transport public, spaţii publice şi mobilitate în întreaga zonă metropolitană.
A fost aleasă o abordare de marketing, care include următoarele activităţi:
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» contactarea companiilor selectate pentru oferirea de asistenţă în
elaborarea planurilor de mobilitate,
» oferirea de preţuri reduse angajaţilor pentru deplasare la lucru,
pentru a-i încuraja să nu mai utilizeze automobilul,
Rezultate:
Din 2004, mai mult de 110 companii şi instituţii din zona metropolitană
au creat Planuri de Mobilitate, afectând în jur de 45.000 angajaţi.
Sisteme publice de închiriere biciclete în Franţa
Cel mai de succes oraş cu biciclete publice este Paris, cu sistemul său
automat, Velib, care oferă până la 24.000 de biciclete pe zi parizienilor şi
vizitatorilor capitalei franceze.
Acest sistem, totuşi, a fost prima dată lansat în 2005 sub numele Velo’v în al
doilea oraş ca mărime al Frantei, Lyon. Astăzi, aproximativ 4.000 de biciclete
sunt disponibile în Lyon în peste 300 de staţii, 24 ore / zi. Sistemul acoperă 50%
din Lyon şi are 50.000 de participanţi înregistraţi, având 60 de angajaţi. În
medie, există 15 – 20.000 biciclete închiriate pe zi, cu utilizatori închiriind în
medie 6 biciclete.
III.2.2. Park & ride în Ile-de-France
În 2008, STIF (societate de transport în Ile-de-France) a anunțat construcția
de 548 de Park and Ride în Ile-de-France.
Nr de P+R
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Nr locurilor

Media

P+R

548

105 300

192

P+R gratuit
P+R cu plata

382
166

54 141
51 117

142
308

P+R subteran
P+R suprateran

454
94

63 228
42 484

139
452

P+R
grauit subteran

371

49 735

134

P+R
grauit suprateran

11

4 406

401

P+R
cu plata subteran

83

13 039

157

P+R
cu plata suprateran

83

38 078

459
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Fig5.
m
a unuui Park &Ride în Ilee-de-France este de 192 de lo
ocuri.
Capaacitatea medie
IV.1. PROIE
ECTARE PARK AND
A
RIDE
E ÎN BUC
CUREŞTII:
» Bucureeşti este cel
c mai poopulat oraaş, centru industriall şi comercial al
ţării. Populaţia
P
de 1.944.367 de locuitorii (est. 1 ianuarie 2009) face
f
ca
Bucureeştiul să fie
f al zeceelea oraş ca
c populaţţie din Unniunea Euuropeană. În
Î fapt,
însă, Bucureştiu
B
ul adună zilnic pesste trei milioane
m
d oamenii, iar speccialiştii
de
prognoozează că, în următoorii cinci ani,
a totalull va depăşşi patru miilioane.

Fig.9 Poiectee de Park and
a ride in
n derulare din Bucurresti
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IV.2 CONCEPTULUI PARK&RIDE
Consideraţii generale
În cadrul domeniului transporturilor, conceptul park&ride a evoluat pornind
de la experienţa statelor şi a agenţiilor regionale de pe întreg teritoriul Europei şi
Americii. Mai multe din aceste agenţii au încercat să ofere soluţii deosebite
pentru problemele de planificare, servind astfel ca bază pentru eforturile curente.
Multe din aceste experienţe stau la baza planificării obiectivelor individuale
park&ride.
Studiu de caz
Tipul proiectului : Constructie noua
Tipul cladirii : Parcări supraterane cu 5etaje
Anul construcţiei : 2013
Zona climatică: Continentală
Suprafaţa utila: 4.750 m2
Costul clădirii: 12 milioane de euro
Numărul de locuri: 400 Locuri
Sos. Bucuresti-Ploiesti Bd Aerogarii, Bucuresti
Modul în care proprietarul abordează sustenabilitatea: Facilitățile
includ:
- Sisteme de securitate şi de siguranță integrat cu design-ul clădirii
- Sistemul de control al climei prin 4-țevi ventiloconvectoare deservesc
podelelor
- Acces complet ridicat podelelor şi tavanelor suspendate
- Control Acces / 24 h de securitate
- 6 pasageri lifturi
- 400 locuri de parcare supraterane
- Disponibilitate de transport commun prin tramvaiul 5 şi autobuzele
148, 149, 131, 301, 304, 335, 780, 783.
Mediul urban : B-dul Aerogarii reprezinta o legatura importanta intre
zona de nord a orasului (intrarea de pe DN1) si inelul principal de circulatie,
respectiv bulevardele Pipera, Barbu Vacarescu si Sos Stefan cel Mare. De
asemenea, acesta este singurul bulevard din zona care traverseaza Calea Ferata
Constanta.
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Odata cu modernizarea arterei, autoturismele vor
circula pe cate 2 benzi pe sens, mijloacele de transport in
comun si cele de urgenta putand circula pe calea de
rulare a tramvaiului, Clădirea are o poziție proeminentă
şi o vizibilitate excelentă lângă pasaj, la Aeroportul
International Baneasa.Locatia ofera acces auto excelent
cu centrul oraşului şi aeroporturile internaționale (Baneasa si Otopeni). Facilități
de transport public sunt convenabile cu autobuzul numeroase şi tramvaie în zona
învecinată care servesc întregul oraş.
la parter va întoarce tramvaiul 5 şi va fi capăt de linie pentru autobuze (148,
149, 131, 301, 304, 335), iar la etaje vor fi parcate pe rampe, maşinile
navetiştilor, 400 de locuri.
Accesul în park and ride :
Nu este permisã circulaţia si staţionarea în park and ride si pe cãile de
deservire numai urmãtoarele vehicule:
- Autoturismelor
- Vehiculelor utilitare
- Vehiculelor cu douã roţi înmatriculate
- Bicicletelor
Care se încadreazã în urmãtoarele criterii:
- Inãlţimea lor totalã trebuie sã fie inferioarã limitelor indicate de
panourile amplasate la intrarea în parcarã (sau: 2,10 m)
- Masa totalã nu trebuie sã depãseacã 3,5 tone
- Nu pot avea remorcã si trebuie sã încapã într-un singur loc de
parcare
- Nu trebuie sã transporte materiale care pot pune în pericol
instalaţiile sau pe ceilalţi utilizatori ori urât mirositoare
Accesul în park and ride a vehiculelor alimentate cu GPL si nedotate cu
supape este interzis.
Accesul bicicletelor
Parcãri pentru biciclete, închise, dotate cu dispozitive de control a accesului
pot fi puse la dispoziþia abonaţilor. Deschiderea de acces se obţine prin validare
card valid de acces , Utilizarea parcãrilor pentru biciclete este permisã pe
responsabilitatea exclusivã a utilizatorului în caz de furt sau avarii, indiferent de
cauzã.
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Regulii de circulaţie si dee staţionarre în park
k and ridee
Cu excepţia rampelorr de accees interzisse pietonnilor, difeeritele niv
vele de
staţionnare în parrcare suntt considerate ca fiin
nd spaţii pietonale.
p
Utilizatorrii sunt
obligaþþi sã respeecte regullile de sem
mnalizare si codul rutier.
r
Viteeza de cirrculaþie
în acesste parcãrri este lim
mitatã la 20
2 km/h. Conducãttorii auto sunt obliigaţi sã
circulee pe cãile si
s aleile dee circulaţie special destinate.
d
Staţiionarea unnui vehicuul trebuie fãcutã ob
bligatoriu în
î amplasamentele special
delimittate si semnalate
s
e, fãrã a afecta atât cãile de ciirculaţie cât si
amplassamentele adiacentee. Conduccãtorii auto trebuiee sã opreaascã moto
orul cât
timp vehiculul este
e staţionnat.
Restricţii legatee de park and ride :
Le estte interzis utilizatoriilor:
- sã rãmânnã în interriorul unuii vehicul garat
g
- sã introoducã maateriale innflamabilee, cu exceepţia com
mbustibilului din
rezervoor cât si sãã aprindã focul
f
- sã execuutã lucrãri de întreþiinere a veh
hiculului (sã-l
(
reparre, sã-l speele etc.)
- sã avarieeze instalaaţiile ori vehiculele staţionate
Securiitatea:
P
Problemă
de securritate nu va
v putea fi eliminaată compllet mult tiimp de
acum înainte,
î
înnsă soluţii de scăderre a număărului acestora există. Una arr fi cea
de creşştere a peersonaluluui de securritate. Deşi pare a fi o bunăă soluţie, aceasta
presuppune o creşştere
O altă solluţie sunt sistemele de securittate, care pornesc dde la cameerele de
luat veederi monttate în vehhicule şi staţii
s
de aşşteptare şi până la siisteme com
mplexe
de secuuritate
A
Aceste
ecchipamentte, compleetate de altele,
a
preecum DV
VR-uri, encodere,
decodeere, wirelless, etc. integratee şi coo
ordonate de o applicaţie so
oftware
speciallizată, ajunng să deviină sistem
me de securritate com
mplexe

l
suppraterane
Paarcaje : Cllădirea estte deservittă de 400 locuri
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V.1.CONCLUZII
Transportul este de asemenea sursa de emisii cu dezvoltarea cea mai rapidă,
mai ales în ultimii 10 ani. Deplasările către şi de la locul de muncă constituie o
parte importantă a deplasărilor făcute. Naveta către lucru cu automobilul
contribuie în mare masură la congestionarea traficului la ore de vârf.
Prin Park and Ride , companiile pot să optimizeze reţelele existente şi să
creeze alternative la transportul individual cu maşina, prin uşoare măsuri
organizaţionale şi de comunicaţie. Park and Ride, în baza analizei unei situaţii
date, a metodelor de transport existente, a distanţelor pe care angajaţii trebuie să
le parcurgă până la locul de muncă, condiţiile de parcare, accesibilitatea
companiei şi dorinţa angajaţilor de a-şi modifica obiceiurile de deplasare,
implementează măsuri ce motivează personalul în a-şi lăsa automobilele acasă.
Printre acestea se numără informaţii detaliate despre opţiunile de transport
public, abonamentele de transport subvenţionate, contribuţia companiei la
sprijinirea angajaţilor în achiziţia de biciclete electrice, crearea unui parc de
închiriere biciclete sau sprijinirea lucrului de acasă.
V.2.RECOMANDĂRI
Ca urmare a analizei previziunilor prezentate în capitolele anterioare, se fac
următoarele recomandări pentru o soluţie simplă şi eficientă de reducere a
acestor efecte negative:
Y Park & ride pentru transfer către transportul în comun.
Y Reducerea nevoii de deplasare a angajaţilor în afara lucrului:
posibilitate a se oferi anumite servicii direct la sediul companiei, aceasta ar
reduce nevoia de deplasare la lucru cu maşina.
Y Introducerea şi sprijinul transportului angajaţilor prin Autobuzul
companiei,sau Transportul bicicletei cu mijloace de transport (conectând
transportul cu bicicleta şi cel public).
Y Creşterea atractivităţii transportului public prin îmbunătăţirea
transportului Public , vânzarea de bilete pentru transportul public la locul de
muncă, sau Furnizarea de servicii de consultare privind posibilităţile de
utilizare a transportului public.
Y Măsuri de îmbunătăţire a atractivităţii mersului pe jos şi cu bicicleta
prin Îmbunătăţirea infrastructurii pentru mersul pe jos şi cu bicicleta.
Întreţinere gratuită pentru biciclete sau subvenţionarea cumpărării unei
biciclete sau a echipamentului aferent.
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Rezumat
Dezvoltarea tehnologiei „warm mix” (WMA) a fost iniţializată în Europa în anii 1990
în primul rând, ca răspuns la nevoia de reducere a gazelor cu efect de seră în temeiul
Protocolului de la Kyoto. Tehnologia WMA are ca şi avantaje: protecţia mediului, reducerea
consumului de energie, mărirea distanţelor de transport, extinderea sezonului de asfaltare.
Folosirea acestei tehnologii este posibilă prin reducerea vâscozităţii bitumului în urma
amestecării acestuia cu aditivi specifici.
Mixturile asfaltice cu agregate calcaroase pentru stratul de bază (anrobate
bituminoase) se pot utiliza pentru drumuri de clasă tehnică IV (structuri rutiere pentru trafic
redus) datorită rezistenţelor mecanice scăzute (care diferă după direcţia solicitării) ale
agregatelor calcaroase.
În acest articol sunt prezentate rezultatele obţinute în laborator pe o reţetă de mixtura
asfaltică pentru strat de bază cu agregate calcaroase extrase din cariera Hoghiz (reţeta
elaborată în cadrul Laboratorului de Drumuri din Universitatea Tehnică de Construcţii
Bucureşti). În articol sunt prezentate comparativ caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii
asfaltice preparată după tehnologia „hot mix” şi „warm mix”.
Cuvinte cheie: agregate calcaroase, strat de bază, tehnologie “warm mix”

1. Introducere
Conform European Asphalt Paving Association (EAPA) o clasificare a
mixturilor bituminoase se poate face funcţie de temperatura agregatelor de la
fabricaţie:
- Mixtura asfaltică la cald „Hot Mix” (agregatele şi bitumul se încălzesc la
temperaturi de 150°C - 180°C, temperatura de malaxare este de 120°C - 190°C)
- Mixtura asfaltică „Warm Mix” (se folosesc diverşi aditivi care modifică
vâscozitatea bitumului, temperatura de malaxare este de 100°C - 140°C)
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- Mixtura asfaltică „Half-Warm Mix” (se folosesc bitumurile spumate sau
emulsii bituminoase, temperatura de malaxare este de 70°C - 100°C)
- Mixturi asfaltice „Cold Mix” (prepararea şi aşternerea se face la rece)
În lucrarea de faţă se prezintă aplicarea tehnologiei „Warm Mix” notată în
continuare cu WMA (Warm Mix Asphalt).
WMA oferă următoarele avantaje importante:
- Economia de energie (studiile au demonstrat că scăderea temperaturilor în
staţiile de asfalt folosind tehnologiile WMA poate duce la reducerea consumului
de energie cu 30%)
- Scăderea emisiilor, scăderea fumului şi mirosurilor (îmbunătăţirea condiţiilor
de muncă, permiterea amplasării staţiilor de asfalt în zone cu restricţii de calitate
a aerului
- Extinderea sezonului de pavat, transportarea pe distanţe mai mai
- Ajutor la compactare pentru amestecuri rigide
- Generarea creditelor de carbon (pentru ţările în curs de dezvoltare – certificate
de reduceri de emisii).

Figura 1. - Emisii de carbon la 330°F (stanga tehnologie Hot Mix) si la
temperatura de 225°F (dreapta tehnologie Warm Mix)
Tehnologiile WMA pot fi clasificate larg în:
(a) cele care utilizează apă;
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(b) cele care folosesc un anumit tip de aditiv organic sau ceară;
(c) cele care utilizează aditivi chimici sau agenţi tensioactivi.
Prezentul articol prezintă cercetările de laborator efectuate în vederea
studierii posibilităţii de a utiliza agregatele calcaroase în mixturile asfaltice din
stratul de bază (mixturi asfaltice tip AB2, conform SR 7970) al structurilor
rutiere pentru trafic scăzut (drumuri de clasă tehnică IV) aplicând tehnologia
„Warm Mix” cu aditivi Rediset comparativ cu tehnologia „Hot Mix”.
2. Materiale folosite si reteta mixturii asfaltice
Încercările de laborator au fost făcute în cadrul Laboratorului de Drumuri
din cadrul Catedrei de Drumuri şi Căi Ferate, Facultatea Căi Ferate, Drumuri şi
Poduri, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.
Studiul s-a realizat pe o mixtură asfaltică tip AB2 pentru stratul de bază
conform standardului SR 7970. Având în vedere că în curând standardul SR
7070 se va anula iar în vigoare va rămâne doar recentul normativ AND 605 din
2013, mixtura asfaltică AB2 va fi încadrată pe viitor la AB 25. Reţetă de mixtură
asfaltică a fost proiectată anterior în cadrul Laboratorului de Drumuri din
U.T.C.B. [1] atât după metoda Marshall cât şi după metoda de proiectare
volumetrică (la girocompactor), folosind tehnologia la cald („hot mix”). Aceeaşi
reţetă de mixtură asfaltică a fost considerată şi pentru tehnologia „warm mix” în
vederea realizării unei comparaţii între rezultatele obţinute prin cele două
tehnologii de lucru.
Materialele folosite şi reţeta finală de mixtură asfaltică AB2 considerată
ca variantă optimă sunt [1]:
Material
Procent
Calcar concasat 16-25
20.06%
Calcar concasat 8-16
19.1%
Calcar concasat 4-8
15.28%
Calcar concasat 0-4
22.92%
Nisip rau 0-4
15.28%
Filer
2.87%
Bitum
4.5%
Ceara REDISET
2% (raportat la masa bitumului)
Ceară Rediset WMX (figura IV.1) face parte din grupul numit aditivi
chimici pentru bitum care nu presupun adăugarea de apă în sistem. Rediset
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WMX cuprinde un aditiv chimic uscat în formă pastile, care se adaugă la bitum
înainte sau în timpul procesului de amestecare.

Figura 2. - Ceara Rediset WMX
Temperaturile de lucru folosite pentru cele două tehnologii („hot mix” şi
„warm mix”) sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. – Temperaturi de lucru
Temperaturi de
lucru
Bitum
Agregat
Malaxare
Compactare

Tipul mixturii asfaltice
AB2
(“hot mix”)
150°C
180°C
170°C
160 .. 165°C

AB2+2%Rediset
(“warm mix”)
150°C
170°C
140°C
125°C

3. Studiu experimental
În vederea realizării încercărilor de laborator s-au confecţionat probe din
mixtura asfaltică specifice fiecărui test, în conformitate cu normele europene:
probe cilindrice compactate cu ciocanul Marshall.
3.1 Incercari de laborator
S-au efectuat următoarele încercări de laborator:
- determinare absorbţiei de apa pe probe cilindrice, conform AND 605;
- determinarea stabilităţii si fluajului pe epruvete Marshall, conform SR EN
12697-34;
- determinarea rezistenţa la oboseală, determinata conform SR EN 12697-24;
- determinarea rezistenţei la deformaţii permanente (fluaj dinamic) conform SR
EN 12697-25;
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- încercarea de întindere indirecta pe probe cilindrice IT-CY, conform SR EN
12697-26
3.2 Rezultate
Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelele 2 (Caracteristici conform
SR 7970), 3 (Caracteristici conform SR 13108-1), 4 (Caracteristici conform
AND 605) şi figurile 3 (Determinarea modulului de rigiditate pe probe
cilindrice, tehnologia “warm mix”), 4 (Variaţia modulului de rigiditate pe probe
prismatice, în funcţie de frecvenţă, la temperatura de 20°C, tehnologia “warm
mix”), 5 (Variaţia modulului de rigiditate pe probe prismatice la temperatura de
20°C, tehnologia “warm mix”), 6 (Rezultate obţinute comparativ pentru
tehnologia şi „hot mix” şi “warm mix” pentru stabilitate, indice de curgere,
absorbţia de apă), 7 (Rezultate obţinute comparativ pentru tehnologia şi „hot
mix” şi “warm mix” pentru modulul de rigiditate pe probe cilindrice), 8
(Rezultate obţinute comparativ pentru tehnologia şi „hot mix” şi “warm mix”
pentru deformaţia permanentă calculată la 1000 de cicluri, din încercarea de
compresiune triaxială), 9 (Rezultate obţinute comparativ pentru tehnologia şi
„hot mix” şi “warm mix” pentru viteza de deformaţie din încercarea de
compresiune triaxială).
Tabelul 2. - Caracteristici conform SR 7970
Rezultate
Nr.
Crt.

Caracteristica

AB2 (AB25)
(“hot mix”)

Caracteristici pe epruvete cilindrice
1
Stabilitatea la 60°C,
kN

9.85

2

Indicele de curgere,
mm

3.60

3
4

Densitatea aparenta
Absorbţia de apă,
%vol.

2,327
5.50

AB2 (AB25) +2%
REDISET
(“warm mix”)

Condiţii de
admisibilitate conform
SR 7970

7.68 min. 5.5 (drumuri de
clasa tehnica I-III)
min 5.0 (drumuri de clasa
tehnica IV-V)
3.10 1.5 - 3.5 (drumuri de
clasa tehnica I-III)
1.5 - 4.0 (drumuri de
clasa tehnica IV-V)
2,324
2200
5.09
2 ... 8
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Tabelul 3. - Caracteristici conform SR 13108-1
Rezultate
Nr.
Crt.

AB2 (AB25)
AB2 (AB25)
+2%
(“hot mix”)
REDISET
(“warm mix”)
Caracteristici pe epruvete cilindrice
1 Granulozitatea
- trece prin sita de 31.5 mm:
100%
trece prin sita de 2mm:
29.30%
trece
prin sita de 0.063 mm: 4.78%
2
3
4
5
6

7
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Caracteristica

Conţinut de bitum,
%
StabilitateaMarshall,
kN
Indicele de curgere,
mm
Raport S/I, kN/mm
Rigiditatea - IT-CY

4.50
9.85
3.60
2.74
3,416

Condiţii de
admisibilitate
(Categorii)
conform SR 13108-1

- trece prin sita de 31.5
mm: 90-100%
- trece prin sita de
2mm: 10-50%
- trece prin sita de
0.063 mm: 0-11%
4.50 Bmin 4.4

7.68 Smin 7.5
Smax 10
3.10 F4
2.48 Qmin 2.5
4,082.00 Smin2800
Smax7000

- deformaţia
permanenta, µm/m

5,617.00

2,598.00

- viteza de deformaţie,
µm/m/ciclu

0.028

0.032

fcmax 0.2
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Tabeelul 4. - Caaracteristici conform
m AND 6005
Rezulta
ate
Nr.
Crt.

Caracterristica

AB2 (A
AB25)
(“hot mix”)
m

Caracteriistici pe eppruvete cilinndrice
1
Sttabilitatea la
l 60°C,
kN
N
2
Inndicele de curgere,
c
mm
3
Raaport S/I, kN/mm
k
4
Abbsorbţia dee apa,
%
%vol.
5
Reezistenţa laa
obboseală, proobă
cillindrică solicitată la
întindere inddirectă:
m de
nuumăr minim
ciccluri până la fisurare
la 15°C

AB2
A (AB225)
+2
2% REDIS
SET
(“
“warm miix”)

9.85

Condiţiii de
admisibillitate
coonform AN
ND 605

7.68

6,5 ... 13 (drum
muri de
cllasa tehnicaa I-V)
3.10 maxim 3,0 (dru
umuri de
cllasa tehnicaa I-V)
2.48 minim 6,0
5.09 1,5 .... 5 (drumurri de
clasa tehnica I-V
V)

3.60
2.74
5.50

500 0000 (drumu
uri de
clasa tehnica I-III)
515,5545
uri de
400 0000 (drumu
clasa tehnica IIII-IV)

-

Modul de
d rigiditaate pe probele cilind
drice
6170

7000
Modul ,MPa

6000
5000

4082

3838

4000

15°C Absorbttie
2439

3000

20°C Absorbttie

2000

15°C

1000

20°C

0
1
15°C
Abssorbtie

20°C
Ab
bsorbtie

15°C

20°C

Temperatu
ura C

Figura 3. - Determ
F
minarea modulului
m
de rigidditate pe pprobe ciliindrice,
tehnoloogia “warm
m mix”
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Figura 4. - Variaţia modulului de rigiditate pe probe prismatice, în funcţie
de frecvenţă, la temperatura de 20°C, tehnologia “warm mix”
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Modul de rigiditate, MPa

Proba 2 ‐ AB2
A + 2%
% Redise
et
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

5

1
10

15
5

20

25

30

FFrecventa, Hz
F
Figura
5.. - Variaaţia moduulului de rigiditate pe probbe prismaatice la
temperratura de 20°C,
2
tehnnologia “w
warm mix””

Graficc de comp
paratie
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

AB2 (AB25)
AB2 (AB25) +2% REDISET

Stabilitatea Indicele de
la 60°C, kN
curgere,
mm

Absorbtia
de apa,
%vol.

Figura 6. - Rezultaate obţinutte comparrativ pentrru tehnoloogia şi „ho
F
ot mix”
şi “warrm mix”peentru stabilitate, inddice de currgere, absorbţia de aapă
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Graficc de com
mparatiie ‐ Mod
dul de
rigid
ditate, MPa
M
4,20
00
4,00
00

AB2 (AB25)

3,80
00
3,60
00

AB2 (AB25) +2%
REDISET

3,40
00
3,20
00
3,00
00
R
Rigiditatea ‐ ITT‐CY

Figura 7. - Rezultaate obţinutte comparrativ pentrru tehnoloogia şi „ho
F
ot mix”
şi “warrm mix”peentru moddulul de riggiditate pee probe cillindrice
Graficc de comp
paratie

6,000.00
5,000.00
AB2 (AB25
5)

4,000.00
3,000.00

AB2 (AB25
5) +2%
REDISET

2,000.00
1,000.00
0.00
‐ deeformatia perrmanenta,
µm/m

Figura 8. - Rezultaate obţinutte comparrativ pentrru tehnoloogia „hot mix”
F
m
şi
“warm
m mix” peentru defoormaţia peermanentăă calculată la 10000 de ciclu
uri, din
încercaarea de coompresiunee triaxialăă
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Graficc de comp
paratie

0.0
032
0.0
031
A (AB25)
AB2

0.0
030
0.0
029

AB2 (AB25) +2
A
2%
R
REDISET

0.0
028
0.0
027
0.0
026
‐ viteza de deforrmatie,
µm/m/ciclu

Figura 9. - Rezultaate obţinutte comparrativ pentrru tehnoloogia şi „ho
F
ot mix”
şi “waarm mix” pentru viteza
v
de deformaţţie din înncercarea de compresiune
triaxiallă
ncluzii
4. Con
În urm
ma încercărrilor de labborator s-aau constattat următoarele:
- Cu ajutorul
a
teehnologieei „warm mix” se pot reducce temperraturile dee lucru
păstrânnd caracteeristicile fizico-meecanice in
niţiale ale mixturiloor obţinu
ute prin
tehnoloogia „Hot mix”;
- Foloosirea aditivului Rediset
R
a condus la îmbuunătăţirea caracteriisticilor
Marshaall: valoarrea stabiliităţii Marshall a în
nregistrat o scădere de 22% faţă de
valoareea obţinuttă prin tehhnologia „hot
„
mix” şi fără additiv; valoarea indiccelui de
curgeree este cu 16% maai mică deecât valoaarea obţinnută fără aaditivul Rediset;
R
drept urmare
u
rapportul S/I a scăzut cuu 9.5%;
- S-a înnregistrat şi o uşoarră scădere a absorbţiiei volumiice
Rediset a condu
- Adăăugarea aditivului
a
us la îmbbunătăţirea rezisten
nţei la
deform
maţii perm
manente (permaneente (viteeza de deformaţie
d
e şi defo
ormaţie
permannentă calcculată la 1000 cicluuri) înregisstrându-see o scăderee cu aprox
ximativ
53% a valorii deformaţie
d
ei permannente şi o scădere cu aproxximativ 14
4.3% a
vitezeii de deform
maţie penttru mixturra realizată cu tehnoologia „waarm mix” faţă de
mixturra realizatăă cu tehnoologia „hott mix”
- Rezisstenţa la oboseală
o
p
pentru
mixxtura reallizată cu tehnologia
t
a „warm mix”
m
se
încadreează în liimitele prrevăzute de
d AND 605 (minnim 500 0000 de ciicluri drumuri de clasăă tehnică I-II
I şi 400 000 ciclu
uri - drumuuri de classă tehnică III-IV)
obţinânndu-se o valoare
v
de 515 545 de
d cicluri..
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- S-a înregistrat o creştere a valorii modulului de rigiditate - IT-CY cu 19.5%
pentru tehnologia „warm mix” faţă de valoarea obţinută cu tehnologia „hot mix”
- in cazul tehnologie „warm mix”, probele supuse absorbţiei s-au supus ulterior
şi la încercarea pentru determinarea modulului de rigiditate (pentru a vedea
influenţa apei asupra modulului de rigiditate) şi s-a constatat că valorile obţinute
sunt cu aproximativ 37.8% (la temperatura de 15°C) şi 40.2% (la temperatura de
15°C) mai mici decât valorile obţinute pe probele care nu au ost supuse
absorbţiei;
- De asemenea s-au confecţionat probe prismatice (determinarea modulului de
rigiditate) pentru a vedea evoluţia modulului de rigiditate funcţie de frecvenţă la
o temperatură constantă (20°C); s-a constatat că valoarea modulului de rigiditate
creşte o dată cu frecvenţa; din rezultatele obţinute s-a observat că între valorile
0.1Hz – 8Hz modulul de rigiditate are o creştere bruscă şi între valorile 10Hz –
30Hz are o creştere lină.
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STUDII DE LABORATOR PRIVIND UTILIZAREA VARULUI
ÎN MIXTURILE ASFALTICE
David Persida Mariana, Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri, Master IIT, anul II, email : persida.david@yahoo.com
Îndrumător: Carmen Răcănel, Conf. Dr. ing. Universitatea de Construcţii Bucureşti,
Catedra de Drumuri şi Căi Ferate, e-mail : carmen@cfdp.utcb.ro
Rezumat
Varul hidratat a fost folosit de peste 25 ani în Statele Unite ale Americii unde este
adăugat în compoziţia a aproximativ 50 milioane tone mixturi asfaltice pe an. În SUA,
cercetătorii şi autorităţile din domeniul infrastructurii de transport au concluzionat că
adăugarea varului hidratat extinde durata de viaţă a pavajului asfaltic cu până la 38 % , iar în
Europa, varul hidratat este de asemenea folosit de mulţi ani
Adăugarea varului hidratat va preveni deteriorarea prematură a mixturii asfaltice,
lucru care va conduce la creşterea duratei de viaţă a îmbrăcăminţii asfaltice.
Lucrarea are ca scop studiul privind comportarea mixturii asfaltice de tip
MAMR 16 cu filer bitucal prin încercări de laborator în conformitate cu standardele
europene în vigoare.
Studiile experimentale au constat din: încercări pentru stabilitate şi fluaj Marshall,
sensibilitatea la umiditate, încercări la fagaşuire, încercări pentru determinarea rigidităţii
mixturii asfaltice şi încercări ciclice de compresiune triaxială pentru comportarea la
deformaţii permanente.
Cuvinte cheie: var hidratat, mixtură asfaltică de modul ridicat, rigiditate, Marshall,
deformaţii permanente

1. INTRODUCERE
1.1.Mixturi asfaltice de modul ridicat
Mixturile asfaltice sunt materiale de construcţii realizate din amestecuri
obţinute pe baza unor dozaje judicios stabilite, din agregate naturale sau
artificiale şi filer, aglomerate cu bitum printr-o tehnologie adecvată; mixturile
asfaltice au diferite întrebuinţări, dar sunt folosite mai ales pentru realizarea
îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase şi a straturilor de bază.
Datorită creşterii nivelului de agresivitate al traficului şi de solicitare a
şoselelor în ultima perioadă, au fost studiate posibilităţi de creştere a capacităţii
portante prin mărirea valorilor modulului de elasticitate al materialelor din care
sunt alcătuite straturile rutiere.
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Au apărut mixturile cu modul ridicat pentru straturile de bază şi legătură
alcătuite pe bază de bitum mai rigid într-un nou concept denumit “perpetual
pavement” sau structură rutieră cu durată de viaţă extinsă, care presupune
structuri rutiere flexibile cu durata de viaţă foarte mare ce nu necesită reabilitări
pentru perioade lungi (minimum 40 – 50 ani) ci doar o refacere periodică (la
intervale de aproximativ 15 - 20 ani) a stratului de uzură.
1.2. Varul Hidratat- Un Filer Activ Chimic
Din cauza originii sale minerale , varul hidratat este, în general, în
comparaţie cu filerul din industria de asfalt. De fapt, standardele europene
pentru mixturi (seria EN 13108-1 pana la -7) precizează faptul că varul hidratat
va fi considerat ca fiind filer.
În acest sens, varul hidratat poate fi evaluat utilizând specificaţiile privind
agregatele pentru mixturi asfaltice cum sunt detaliate în standardul EN 13043,
partea relevantă din prezentul standard pentru varul hidratat fiind cea care se
ocupă cu filerul.
Varul hidratat si varul nestins, pentru construcţii şi inginerie civilă sunt
specificate în cadrul standardului european EN 459-1, iar puritatea poate fi
evaluată de către standardul EN 459-2 .
Varul hidratat reprezintă un agent de modificare care îmbunătăţeşte
performanţele creând beneficii în mixturile asfaltice la cald:
- reduce dezanrobarea agregatelor prin faptul că modifică adezivitatea
bitumului faţă de agregate;
- reduce făgăşuirea datorită masticului ce se formează (liant plus var);
- modifică în mod pozitiv dinamica oxidării (înlăturarea efectelor nocive);
- îmbunătăţeşte rezistenţa la solicitări cauzate de temperaturile scăzute;
Utilizarea varului hidratat în mixturile asfaltice la cald reduce riscul unor
probleme la suprafaţă cum ar fi: crăparea, deformarea sau fisurarea.
2. SCOPUL LUCRĂRII, MATERIALELE UTILIZATE, REŢETA
MIXTURII
Obiectivul principal al acestei lucrări are la bază determinarea
caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii asfaltice MAMR 16 cu filer bitucal,
prin încercări de laborator, încercări realizate în laborator în conformitate cu
standardele în vigoare.
Această lucrare prezintă rezultatele obţinute în Laboratorul de Drumuri
din cadrul U.T.C.B. pe o mixtură asfaltică de modul ridicat preparată cu filer
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bitucal comparativ cu o mixtură asfaltică de modul ridicat preparată cu filer
Holcim.
În acest studiu, au fost utilizate materiale ce corespund condiţiilor de
calitate, conform standardelor în vigoare: agregate de la carieră REVĂRSAREA
(sorturi 8-16, 4-8 şi 0-4), filer bitucal, iar ca liant s-a folosit un bitum modificat
OMV 25/55-65 PMB STAR FALT.
Reţeta de mixtură MAMR16 ( mixtură asfaltică de modul ridicat pentru
strat de uzură - dimensiunea maximă a agregatului de 16 mm) folosită, a fost
stabilită în cadrul unui studiu anterior [11], urmărindu-se cerinţele din norma
franceză, iar materiale şi procentele folosite la studiul de laborator sunt
prezentate în continuare în Tabelul 1.
Tabelul 1. Materiale şi procente folosite la studiul de laborator
Materiale
Tip şi
Procente
provenienţă
0/4
4/8
8/16 Filer
Bitum
material
Sursa
Agregate de
REVĂRSAREA
carieră
24% 30% 36% 10%
4.12%
Filer bitucal
Filer
D 25/55 - OMV
Bitum
3. ÎNCERCĂRI ŞI REZULTATE
Pentru a pune în evidenţă caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii
MAMR 16-filer bitucal comparativ cu cele ale mixturii MAMR 16-filer Holcim,
mixtura a fost supusă la următoarele încercări de laborator:
- Determinarea densităţii aparente conform SR EN 12697-6;
- Încercarea Marshall conform SR EN 12697-34;
- Determinarea sensibilităţii la apă conform SR EN 12697-12;
- Determinarea modului de rigiditate prin încercarea de întindere indirectă
pe probe cilindrice IT-CY conform SR EN 12697-26 Anexa C;
- Rezistenţa la deformaţii permanente (ornieraj) conform SR EN 12697-22
Metoda B model mic;
- Rezistenţa la deformaţii permanente (încercarea de compresiune triaxială)
conform SR EN 12697-25 Metoda B.
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Întrucât în normele româneşti nu sunt condiţii prevăzute pentru mixtura de
tip MAMR 16 comparaţia s-a făcut cu mixtura BAR 16 ale cărei valori de
condiţie sunt prevăzute în SR 174-1 şi AND 605 .
În tabelul 2 –Studiu experimental, sunt prezentate condiţiile de încercare
conform SR EN 13108-20 şi SR 174.
Tabelul 2. Studiu experimental
Încercarea
Tip probă Condiţii Nr.lovituri Nr.cicluri
cilindrice
200C
50
Densitatea aparentă
0
cilindrice
60 C
50
Încercarea Marshall
0
cilindrice
20 C
35
Sensibilitatea la apă
0
cilindrice
20 C
Modulul de rigiditate IT124 μs
CY
Rezistenţa la deformaţii
placă
600C
10000
permanente (ornieraj)
Rezistenţa la deformaţii
permanente (încercarea de
cilindrice
500C
10000
compresiune triaxială)
300 kPa
3.1. Încercarea Marshall
În tabelul 3 sunt centralizate valorile obţinute în urma încercării Marshall.
Tabelul 3.Valori obţinute în urma încercării Marshall
Cu filer
Cu filer
Cerinţa
Cerinţa
Holcim
Bitucal SR 174-1
AND
Caracteristica
BAR16
605
2497
2475
Min 2350
Densitatea aparentă, kg/m3
16.9
18.89
Min 10
8.5-15
Stabilitatea Marshall,kN, S
3.80
3.90
2.0 – 5.0 Max. 3.0
Indicele de curgere, mm, I
4.5
4.84
2.1- 5.6
Min. 5.0
Raport S/I, kN/mm
63.9
69.42
Sensibilitatea la apă
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DENSITATE APARENTĂ
2,497

2,475

2,350

STABILITATE MARSHALL

16.9
MIN 8,5

18.89

MAX 15

MIN 10

Figura 1. Influenţa varului la densitatea aparentă şi stabilitatea Marshall
Legendă:
Valoarea minimă pentru BAR 16 conform SR 174-1;
Mixtură MAMR 16 - filer Holcim;
Mixtură MAMR 16 - filer Bitucal;
Valoarea minimă conform AND 605;
Valoarea maximă conform AND 605.
RAPORTUL S/I

INDICE DE CURGERE
MAX
5
3.8
MIN 2

3.9

4.5
MAX
3

4.84

MAX
5,6

MIN 5

MIN
2,1

Figura 2. Influenţa varului la indicele de curgere şi raportul S/I
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Legendă:

Valoarea minimă pentru BAR 16 conform SR 174-1;
Mixtură MAMR 16 - filer Holcim;
Mixtură MAMR 16 - filer Bitucal;
Valoarea maximă pentru BAR 16 conform SR 174-1.
Valoarea conform AND 605;

Încadrarea în categoria raportului de rezistenţă la întindere indirectă
pentru sensibilitatea la apă conform cu SR EN 13108-1 este ITSR70.
3.2.

Încercare de întindere indirectă pe probe cilindrice IT-CY

Conform SR EN 13108-1:2007 şi în funcţie de valorile obţinute pentru
modulul de rigiditate al MAMR 16-filer Bitucal, se poate face clasificarea
conform tabelului 4, comparativ cu MAMR 16-filer Holcim;
Tabelul 4:Modulului de rigiditate obţinut conform SR EN 13108-1
Mixtura MAMR 16 cu filer bitucal
E (MPa)
Smin (MPa)
Smax (MPa)
20oC

4075
3600
7000
Mixtura MAMR 16 cu filer HOLCIM
E (MPa)
Smin (MPa)
Smax (MPa)
5613
5500
7000
MAMR 16 CU FILER
BITUCAL
Smax
7000
Smin
3600

4075

20oC

COMPARATIE MODUL DE
RIGIDITATE
MAMR 16 CU FILER BITUCAL
MAMR 16 CU FILER HOLCIM
BAR 16
AND 605

5613
4075

MIN
4500

MIN
4600

Figura 3. Modulul de rigiditate rezultat şi modul de rigiditate comparat
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3.3. Reezistenţa la deform
maţii perm
manente (o
ornieraj)
În tabeelul 5 sunnt centralizzate valoriile PRDA
AIR, RDAIR în rapport
din SR
R EN 131008-1:2008,,174-1 şi cu
c AND 605.
6
T
Tabelul
5:: Valorile WTSAIR
R , PRDAIIR, RDAIRR
Valori obtinute
o
Caracterristica
SR EN
N
Cu
Cu
UM
13108--1
filer
filer
Holcim Bitucal
mm
Viteeza de defformaţie
0,041
0,022
WTSAIIR
103
la orrnieraj WTS
W AIR
0,03
Adââncimea medie
m
%
1,83
1,78
PRDAIRR
proccentuala a
2,00
făgaaşului PRD
DAIR
Adââncimea medie
m
a
0,916
0,908
făgaaşului în aer,
a RDAIRR mm

cu co
ondiţiile

SR
174-1
1

AND
605

x
Max
Max
0.5
0.5
Max 6 Max 5

-

-

ÎÎn figura 4 se prezinntă variaţiia adâncim
milor de făăgaş în funncţie de numărul
n
de cicluri pentruu mixtura studiată.
s
Î figura 5, se preezintă viteeza de deeformaţie la ornierraj şi adââncimea
În
medie a făgaşuluui în raporrt cu condiţiile prevăzute în SR
S 174-1 şşi AND 60
05.

Figura 4. Variaţia
V
adâncimilor de făgaş în
î funcţie de numărrul de ciclu
uri
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VITEZA DE DEFORMAŢIE
LA ORNIERAJ

ADÂNCIMEA MEDIE A
FĂGAŞULUI
MAX 5

MAX 6

MAX
0,5
1.78
0.041

0.022

1.83

Figura 5. Viteza de deformaţie şi adâncimea de făgaş
Legendă:

Valoarea maximă BAR 16 conform SR 174;
MAMR 16 cu filer HOLCIM;
MAMR 16 cu filer BITUCAL;
Valoarea maximă conform AND 605.

3.4. Încercarea la compresiune ciclică triaxială
Condiţiile în care s-au realizat încercările, sunt: temperatura 50°C,
încărcarea axială 300 kPa şi 0.8 barr presiunea laterală.
În tabelul 6 sunt prezentate rezultatele la fluaj utilizând ambele metode de
calcul, iar în figura 6 este reprezentată deformaţia axială cumulată.
Tabelul 6. Rezultatele la fluaj utilizând ambele metode de calcul
Mixtura
MAMR 16
cu filer:
HOLCIM
BITUCAL
Mixtura
MAMR 16
cu filer:
HOLCIM
BITUCAL
60

Parametrii ecuaţiei dreptei
pe stadiul II liniar
Metoda I : εn=A1+B1n
A1
B1
5895,1
0,03333
4745,2
0,0389
Parametrii ecuaţiei dreptei pe stadiul
II liniar
Metoda II:logen=logA+Blogn
A
B
4314,2
0,0397
3065,9
0,056

Viteza
de fluaj
fc=B1

Deformaţia
permanentă
calculată
ε1000=A1000B

0,0333
5675
0,0389
4514
Deformaţia permanentă
calculată
ε10000=A10000B
6219
5135
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6
6000
5
5000
4
4000
3
3000
2
2000
1
1000
0
0

2000

40
000
6000
Numă
ăr cicluri apliccate

8000

10000
0

Figura 6. Deform
maţia axiaală cumulaată în funccţie de num
mărul de
ciccluri aplicate

Figu
ura 7. Varriaţiile moodulului dee fluaj în timpul
t
încărcării
ÎÎn figura 7 se pot observa variaţiile
v
modulului
m
i de fluaj ( raportull dintre
încărcaarea apliccată-efortuul vertical de comp
presiune şi
ş deformaaţia rezulttată) în
timpul încărcăriii.
Î figura 8 sunt preezentate vaalorile obţţinute penntru viteza de deform
În
maţie şi
deform
maţia perm
manentă caalculată.
C
Conform
AND 6055 valoareaa maximă pentru viiteza de deeformaţie este 1,
iar penntru deform
maţie, valooarea maxximă admiisă este 200 000.

61

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2013
ediţia a III-a
Bucureşti, 13 Iunie 2013

VITEZA DE
DEFORMAŢIE fc
MAMR 16 HOLCIM
MAMR16 FILER BITUCAL

0,038

DEFORMAŢIA
PERMANENTĂ
CALCULATĂ

4514

5675 5135 6219

0,033

Figura 8. Viteza de deformaţie şi deformaţia permanentă calculată
Legendă
deformaţia
permanentă
calculată:

ε1000 pentru MAMR 16 cu filer bitucal;
ε1000 pentru MAMR 16 cu filer Holcim;
ε10 000 pentru MAMR 16 cu filer bitucal;
ε10 000 pentru MAMR 16 cu filer Holcim.

4. CONCLUZII
Folosirea de filer bitucal a condus la o modificare în sens negativ a
caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii asfaltice: la scăderea densităţii
aparente şi creşterea indicelui de curgere, în schimb stabilitatea Marshall s-a
îmbunătăţit şi la fel şi sensibilitatea la apă care se îmbunătăţeşte cu aproximatv
10% pentru mixtura cu filer bitucal.
Încercarea IT-CY conduce la obţinerea unor valori inferioare pentru
modulul de rigiditate la MAMR 16 cu filer bitucal comparativ cu mixtura
MAMR 16 cu filer HOLCIM cu aproximativ 30 %. şi nici nu respectă cerinţa
impusă de SR 174-1 şi AND 605.
În cazul încercării de făgăşuire, se obţin rezultate mai bune pentru mixtura
MAMR 16-filer BITUCAL: o îmbunătăţire cu aprox 10% a adâncimii
procentuale a făgaşului şi cu 53% a vitezei de deformaţie la ornieraj, valorile
obţinute încadrându-se în limitele cf. SR 174-1 şi AND 605.
În cazul încercării de compresiune ciclică triaxială, se constată o
micşorare a deformaţiei permanente calculată la 1000 cicluri şi 10000 cicluri cu
aprox. 20% în cazul mixturii asfaltice MAMR16-filer Bitucal comparativ cu
mixtura asfaltică MAMR16-filer Holcim.
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Pentru cele 10000 de cicluri la care a fost supusă mixtura , apar doar
primele două zone corespunzătoare stadiului de fluaj ceea ce constituie un
indicator bun din punct de vedere al comportării la fluaj.
Prima metodă este mai simplă, dar are dezavantajul unei slabe
reprezentări ale curbei de fluaj, iar cu cea de-a două metodă, se poate observa
mai uşor o porţiune liniară a curbei.
Valorile obţinute pentru deformaţia permanentă calculată ε1000=A1000B
şi deformaţia permanentă calculată ε10000=A10000B pentru mixtura MAMR
16 cu filer bitucal sunt cu aproximativ 20 % mai mici comparativ cu valorile
obţinute pentru mixtura de tip MAMR 16 cu filer Holcim.
Deformaţia permanentă la 10000 de pulsuri (5135 microdef.) este de
aproximativ 4 ori mai mică decât deformaţia permanentă la 10000 de pulsuri
(20000 microdef.) conform limitelor impuse de normativul AND 605 pentru
stratul de uzură şi de aproximativ 5 ori mai mică decât deformaţia permanentă la
1800 de pulsuri (25000 microdef.) conform limitelor impuse de SR 174-1 pentru
BAR 16 cu bitum modificat.
Valoarea modulului de fluaj scade cu numărul de pulsuri aplicate.
Putem afirma că mixtura asfaltică MAMR 16 cu filer bitucal studiată,
îndeplineşte cerinţele pentru o bună comportare la deformaţii permanente, astfel
folosirea filerului bitucal poate fi o bună soluţie pentru mixtura MAMR16 .
Se impune, ca direcţie viitoare de cercetare, realizarea unui studiu pe
acelaşi tip de mixtură MAMR 16 cu filer bitucal pentru a evidenţia comportarea
la oboseală conform normei europene.
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STUDIUL COMPORTĂRII MIXTURILOR ASFALTICE LA
OBOSEALĂ
Drăghici George, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, secţia Ingineria Infrastructurii
Transporturilor, Master anul II, e-mail: draghici.geo@gmail.com
Îndrumători: Răcănel Carmen, Conf. dr. ing , Departamentul de drumuri, căi ferate şi materiale de
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Burlacu Adrian, Şef lucr. dr. ing , Departamentul de drumuri, căi ferate şi materiale de
construcţii, e-mail: aburlacu@cfdp.utcb.ro.

Rezumat
Creşterea continuă a numărului de autovehicule care circulă pe drumurile publice şi
creşterea vitezelor de circulaţie impune proiectarea şi construirea unor drumuri moderne care
să satisfacă cerinţele tehnico-economice şi care să îndeplinească condiţiile din ce în ce mai
exigente ce ţin de siguranţa circulaţiei şi confortul utilizatorilor. Intensificarea traficului
conduce la degradări în structurile rutiere. Aceste degradări sunt determinate în principal de
solicitarea repetată a structurilor rutiere la oboseală.
Lucrarea “Studiul comportării mixturilor asfaltice la oboseală” are ca scop principal
punerea în evidentă a influenţei parametrilor mixturilor asfaltice asupra rezistenţei la
oboseală. Acest lucru s-a realizat supunând la încovoiere în 4 puncte probe prismatice
confecţionate din două mixturi asfaltice cu aceiaşi reţetă dar cu tipuri de bitum diferite, 45/8565 PMB şi 25/55-65 PMB. Cunoaşterea comportării la oboseală a mixturilor asfaltice este o
problemă de care se ţine seamă în dimensionarea un sistem rutier pentru un anumit trafic fapt
ce duce la proiectarea unor structuri rutiere cu o durată de viaţă mai mare.
Cuvinte cheie: rezistenţă la oboseală, curbă de oboseală, 4PB-PR, mixtură asfaltică, rigiditate

1. INTRODUCERE
Mixturile asflatice / materialele anrobate sunt materiale de construcţii
realizate din amestecuri din agregate naturale sau artificiale şi filer, aglomerate
cu bitum printr-o tehnologie adecvată. Mixturile asfaltice au multiple
întrebuinţări, fiind folosite în special pentru îmbrăcăminţile rutiere bituminoase
şi pentru straturile de bază.
Dozajele amestecului trebuie stabilite cu mare atenţie în funcţie de mai
multi parametri:
- sectorul de drum pe care se va aplica mixtura bituminoasă
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- poziţia stratului în structura rutieră
- traficul şi condiţiile de exploatare a drumului
- caracteristicile stratului suport (rigid, deformabil)
- grosimea stratului
- perioada de execuţie
Aceste dozaje influenţează direct caracteristicile fizico-mecanice ale
mixturii.
Mixturile asfaltice se clasifică în funcţie de tehnologia de preparare şi
punere în operă, respectiv după compoziţia acestora.
In funcţie de tehnologia de preparare şi punere în operă:
- Mixturi asfaltice “la cald” ce utilizează ca liant bitumul adus la
consistenţa necesară prin încălzire, sunt preparate şi puse în operă la
temperaturi ridicate, peste 150˚C
- Mixturi asfaltice “la rece” ce utilizează ca liant bitumul tăiat sau
emulsia bituminoasă sunt preparate şi puse în operă la temperatura
mediului ambiant, dar peste 5˚C
În funcţie de compoziţia mixturilor asfaltice:
- Betoane asfaltice (B.A.)
- Asfalt turnat (A.T.)
- Mortare asfaltice (M.A.)
- Anrobate bituminoase (A.B.)
- Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre (M.A.S)
Proiectarea unei mixturi asfaltice constă în selectarea unui amestec
potrivit de agregate şi a unui procent optim de liant bituminos astfel ca mixtura
rezultată să fie cât mai durabilă posibil. Factorul cel mai important este
conţinutul de bitum, deoarece o deviaţie de 0.5% fată de procentul optim poate
duce fie la prea mult, fie la prea putin bitum. Un conţinut prea mare de liant
conduce la o mixtură cu volum de goluri scăzut care este sensibilă la ornieraj si
exsudări. Un conţinut prea mic de liant duce la o mixtură asfaltică
subcompactată. Obiectivele principale care stau în spatele unui studiu de
laborator pentru proiectarea unei reţete de mixtură asfaltică sunt de trei tipuri şi
derivă din următoarele cerinţe:
- capabilitatea unei mixturi de a putea fi implementată pe teren;
- capacitatea de a rezista la încărcările mai mari provenite pe durata
execuţiei lucrărilor (din traficul de şantier);
- capabilitatea să satisfacă cerinţele de stabilitate structurală şi rezistenţă
la uzură impuse de beneficiar.
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2.

FENOMENUL DE OBOSEALĂ

Noţiunea de “oboseală a materialului” a fost introdusă pentru prima oară
în ingineria structurilor în anul 1958 de către inginerul german Wohler.
Fenomenul de oboseală poate fi considerat ca un proces de cumulare
treptată, urmat de propagarea fisurilor iniţiate de încărcările repetate. Se
manifestă diferit: pentru materiale aglomerate cu un liant se manifestă prin
reducerea rezistenţei la rupere, pentru materiale neaglomerate cu un liant se
manifestă prin de apartiţia şi cumularea deformaţiilor remanente.
Oboseala reprezintă fenomenul de rupere sub efort repetat sau fluctuant,
în general având o valoare mai mică decât rezistenţa la întindere a materialului.
Se interpretează ca un proces de cumulare treptată, urmat de proagarea fisurilor
sub efectul încărcărilor repetate. Fisurile datorate oboselii apar din cauza
concentratorilor de efort determinaţi de defectele existente în material (în cazul
mixturilor procentul de goluri, calitatea liantului bituminos).
3.

REZISTENŢA LA OBOSEALĂ

Se defineşte ca rezistenţă la oboseală valoarea maximă a efortului unitar
de la care ruperea nu se mai produce în timpul unui număr de cicluri N0 luat ca
bază neconvenţională.
Rezistenţa la oboseală este o caracteristică de rezistenţă a materialelor,
reflectând comportarea lor la solicitări ciclice.
Metoda Wöhler
Această metoda se foloseşte de curba încercării la oboseală construită în
coordonate N-σ sau logN-σ, pe baza datelor experimentale obţinute.
σ – reprezintă tensiunea la care se produce ruperea probei după un număr N de
cicluri. Pentru trasarea curbei este necesar a fi supuse încercării un număr minim
de 6-8 epruvete din acelaşi material, având aceleasi dimensini, sunt obţinute în
aceleasi condiţii şi prin acelasi procedeu tehnologic. Încercările se vor efectua pe
aceeaşi masină, în aceleasi condiţii şi păstrând acelaşi coeficient de asimetrie.
Ordinea încercării la care sunt supuse probele este de la numărul cel mai mare
de solicitari la cel mai mic, realizate cu scopul evitării încercărilor sub limita la
oboseală. După prima treaptă de încărcare se constată că ruperea apare după un
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număr N1 de cicluri de solicitare. Epruvetele urmăroare se încarcă cu o sarcină
σmax mai mică rupându-se după un număr de cicluri N2 > N1.
Încercarea se repetă în acelasi mod până când se ajunge ca una din
epruvete sa nu se rupă oricât ar dura încercarea. Cu valorile obţinute în urma
încercărilor experimentale se contruieşte curba de rezistenţă la oboseală (curba
Wöhler) în coordonate N- σ (fig. 1) sau mai avantajos în coordonate logaritmice
logN-logσ (fig. 2) si semilogaritmice logN- σ.

Figura 1. Rezistenţa la oboseală

Figura 2. Curba Wöhler
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4.
FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ REZISTENŢA LA
OBOSEALĂ
Factorii care influenţează rezistenţa la oboseală sunt următorii:
a) Modul de compactare:
i. compactare statică
ii. compactare prin impact
iii. compactare prin frământare
iv. compactare giratorie
v. compactare cu compactorul cu rulou
b) Variabile de amestec:
i. bitumul
ii. agregatele
iii. filerul
iv. volumul de goluri
v. rigiditatea
c) Variabile ale mediului înconjurător:
i. temperatura
ii. umiditatea
d) Condiţii de încercare:
i. încercare sub efort constant
ii. încercare sub deformaţie constantă
5.

REŢETA ŞI MATERIALELE FOLOSITE

Conform noilor normative în vigoare, mixtura folosită a fost MAS 16
(Mixtură Asfaltică Stabilizată, dimnesiunea maximă a granule 16 mm), realizată
în cadrul Laboratorului de Drumuri din Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi
Poduri, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, cu materiale ce
corespund condiţiilor de calitate, conform standardelor în vigoare.
Tabel 1. Reţeta propusă
Tipul
Mixturii
MAS 16

Sursa
/ tipul
/ şi %
Sursa
/ tipul
%

Sorturi
8/16

4/8

0/4

Turcoaia
45

25

Filer

Fibre

Holcim Topcel
13

11

0,3

Bitum
25/55-65 PMB
45/85-65 PMB
5,7
69
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Tabel 2. Caracteristicile bitumurilor
Caracteristici
Bitum 25/55- Bitum 45/8565 PMB
65 PMB
Penetraţie la 25˚C (0,1 mm)
35
68
Inel şi bilă (˚C)
81
90
Ductilitate (cm)
95
92
6.

PROGRAMUL DE ÎNCERCĂRI

Pentru a putea atinge obiectivele lucrării “Studiul comportării mixturilor
asfaltice la oboseală” s-au realizat următoarele încercări:
- Încercarea la încovoiere în patru puncte pe epruvete prismatice în
conformitate cu standardul SR EN 12697-26 Anexa B, condiţii de
încercare: diferite temperaturi şi diferite frecvenţe.
- Încercarea la încovoiere în patru puncte pe epruvete prismatice în
conformitate cu standardul SR EN 12697-24 Anexa D, condiţii de
încercare: temperatura 30˚C, frecvenţa 30 Hz, ε =200 - 300 µε.
7.

REZULTATE

Supunând probele de mixtura asfaltică MAS 16 (25/55-65 PMB) la
încercărea de încovoiere în patru puncte (4PB-PR) pentru determinarea
modulului de rigiditate s-au obţinut rezultatele cuprinse în tabelul 5, figura 3 şi
figura 4.
Pentru determinarea rezistenţei la oboseală probele de mixtură asfaltică
(MAS 25/55-65PMB) au fost supuse încercării de încovoiere în patru puncte la
diverse nivele ale deformaţiei specifice. Astfel, s-a trasat curba de oboseală care
a condus la stabilirea deformaţiei specifice ε6, corespunzătoare unui milion de
cicluri de solicitare (tabelul 6, tabelul 7, figura 5).
Tabel 5. Condiţii de încercare – 4PB-PR - Rigiditate
Temperatură Frecvenţă
Mixtură
Rigiditate (MPa)
Încercare ˚C
(Hz)
8
10220
15
MAS 16
10
10440
25/55-65
8
9450
PMB
20
10
9680
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Figgura 3. Modulul
M
dee rigiditatee în funcţiee de tempeeratură MA
AS 16 – 8Hz
8

Figgura 4. Moodulul de rigiditate în funcţiee de tempeeratură MA
AS 16 – 10
0Hz
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Tabel 6. Condiţţii de înceercare – 4PB-PR
4
– Curba dee obosealăă
Mixtu
ură
MAS 16
25/55-65
PMB
B

ε

ln ε

N

ln N

200

5.2983173367

476
68500

15.37754

250

5.5214609918

28
83000

12.5532

300

5.7037824475

476
68500

10.81978

Tempeeratură

30
0˚C

Figu
ura 5. Currba de obooseală pen
ntru MAS 16 – 25/55-65
Curba de oboseală pentru
C
p
înccercarea dee încovoieere în patruu puncte are
a
următooarea ecuaaţie:
ln(N) = A0+A1 x ln(ε)

(1)

unde: N – numărrul de ciclluri pentruu criteriul ruperii alees (durata de viaţă)
ε – este amplitudin
a
nea deform
maţiei iniiţiale măsuuraţă la ccel de-al 100-lea
ciclu
A0 şi A1 – constaante de maaterial
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Tabel 7. Caractteristicile curbei dee obosealăă şi estimarea ε6
Coeficien
A1 sau panta
p
ntul
Tiipul de miixtură
“ a currbei de de
“p”
d corelarre al ε6, µε
A0
obosea
ală
regresiei R2
MAS 16
1
7
75.117
-11.29
93
0.99377
22
27
2
25/55-65
P
PMB
ÎÎn urma încercării de încovooiere în paatru punctte 4PB-PR
R pentru mixtura
m
asfalticcă MAS 16
1 (45/85--65 PMB)) s-au obţţinut rezulltatele dinn tabelul 8 şi s-a
reprezeentat evolluţia moddulului de rigiditatee (fig. 6),, reprezenntarea Colle-Cole
(fig. 8)) şi reprezentarea Bllack (fig. 9).
Tab
bel 8. Rezzultatele în
ncercării la oboseaală – 4PB-PR
N
Numărul
nghiul de
Modulul de
Un
Tipul de
d
d cicluri
de
fază, ˚
Rigiditate, MP
Pa
pană la
mixturră
iniţiall
finaal
iniţiaal finall
cedare
MAS 16
1
163000
5462
27922
20
31
4
45/85-65
P
PMB

Figuraa 6. Evoluuţia modullului de rigiditate în
n timpul înncercării ppentru MA
AS 16 –
45/85-65
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Figura 7. Reprezenntarea CO
OLE-COLE
E pentru MAS
M
16 – 45/85-65
5

Figuraa 8. Repreezentarea BLACK
B
pentru
p
MA
AS 16 – 455/85-65
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8.

CONCLUZII

În prezentul studiu s-a realizat încercarea la încovoiere în patru puncte în
laborator a probelor din mixtura asfaltică, având ca obiectiv principal
determinarea performanţelor mixturii asfaltice şi punerea în evidenţă a
parametrilor ce înfluenţează comportarea mixturilor asfaltice sub încărcări.
Studiul experimental s-a făcut pe două mixturi asfaltice având aceiaşi reţetă dar
tipuri de bitum diferite, MAS16 (25/55-65 PMB) şi MAS16 (45/85-65 PMB).
Rigiditatea mixturii asfaltice este un factor foarte important ce
influenţează comportarea în exploatare a unui strat asfaltic din componenţa unei
structuri rutiere. Rigiditatea depinde de mulţi factori cum ar fi: frecvenţa
încărcării, încărcarea, temperatura, umiditatea, gradul de uzură şi nu în ultimul
rând de proiectarea reţetei mixturii asfaltice. În urma acestui studiu observăm
cum temperatura (fig. 3, fig. 4) este un factor foarte important în ceea ce priveste
evoluţia modulului de rigiditate al mixturii, ajungând la valori foarte mici la
temperaturi ridicate. Frecvenţa încărcării, un alt factor care înfluenţează
rigiditatea mixturii asfaltice, se observă în tabelul 5 valorile obţinute în urma
încercărilor, ceea ce ne arată că amprenta cea mai mare asupra rigidităţii tot
temperatura o are, valorile fiind apropiate în cazul frecvenţelor.
In cea ce priveste rezistenţa la oboseală, la temperatura de 30˚C cu o
durată de viaţă de 106 cicluri s-a obţinut o deformaţie specifică de 220 µε,
încadrând mixtura asfaltică MAS16 (25/55-65 PMB), după norma europeană SR
EN 13108-1, în categoria ε6-260.
Reprezentarea modulului de rigiditate (fig. 6) în funcţie de numărul de
cicluri, pentru MAS16 (45/85-65 PMB), ne arată cum încărcarea ciclică conduce
la scăderea modulului de rigiditate apărând degradări şi în final ajungând la
ruperea din oboseală.
Din încercarea la oboseală prin încovoiere în 4 puncte s-a studiat
comportarea reologică a mixturii asflatice, determinând modulul complex,
modulul elastic şi modulul vâscos module ce au condus la reprezentarea COLECOLE (fig. 7) şi la reprezentarea BLACK (fig. 8) .
Comportarea reologică a mixturii asfaltice se datorează prezenţei liantului
bituminos. Proprietăţile acestor materiale depind de temperatura şi de viteza de
aplicare a încărcării. Valoarea modulului complex este influenţată de procentul
de bitum, astfel dacă procentul de bitum creşte, efectul temperaturii devine
important şi valoarea modulului complex va fi mai putin afectată de frecventă.
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APLICAREA TEHNOLOGIEI TIP ”WARM MIX” LA
MIXTURILE ASFALTICE DIN ÎMBRĂCĂMINTEA
DRUMULUI
Autor: Drăgoi Eugenia Nicoleta, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea
de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Master Ingineria Infrastructurii Transporturilor, an II, email: eugenia.dragoi@tpaqi.com
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Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, e-mail: carmen@cfdp.utcb.ro

Rezumat
Având în vedere legislaţia privind protejarea mediul, de a reduce efectul de seră, a fost
necesar să se propună soluţii pentru un consum redus de energie şi a emisiilor de CO2
generate de producţia mixturii asfaltice la cald. În acest sens au fost testate mai multe
produse/tehnologii pentru reducerea vâscozitătii şi creşterea lucrabilităţii mixturilor asfaltice
la temperaturi mai scăzute. Astfel, în timp a fost dezvoltată o tehnologie pentru a obţine
mixturi asfaltice la o temperatură de amestecare mai mică numită "warm mix asphalt"
(WMA) care nu reduce lucrabilitatea şi performanţele mixturii asfaltice. Metoda este folosită
cu succes în proiecte, având în ultimii ani o creştere considerabilă datorită beneficiilor
economice şi de mediu.
În cadrul acestui studiu au fost comparate două tehnologii de lucru „warm mix”
(WMA) şi „hot mix” (HMA).
Ţinând cont de faptul că este o tehnologie relativ nouă, trebuie să verificăm prin teste
de laborator, dacă comportamentul mecanic şi performanţele acestor amestecuri sunt similare
sau mai bune decât cele ale amestecurilor convenţionale utilizate în prezent în asfaltarea
drumurilor.
Cuvinte cheie: "WMA", stabilitatea Marshall, rigiditate, sensibilitate la apă, ornieraj.

1.INTRODUCERE
Obiectivul principal al acestei lucrări este acela de a pune în evidenţă
tehnologia „warm mix”, prin utilizarea aditivilor pentru reducerea vâscozităţii şi
creşterea lucrabilităţii mixturilor la preparare şi prin compactarea acestora la
temperaturi mai scăzute decât cele utilizate în prezent, fără a diminua calitatea
acestora. Ţinând cont de condiţiile climatice şi de trafic din România, ar fi
indicată utilizarea bitumului modificat, însă unul din multele motive pentru care
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acesta nu este utilizat, îl reprezintă temperatura de preparare şi aşternere mai
ridicată cu 15-200C faţă de cea necesară în cazul bitumului neparafinos pentru
drumuri, acest lucru determinând o creştere şi mai mare a poluării.
Lucrarea de faţă prezintă rezultatele obţinute în laborator pe mixturi
asfaltice preparate cu aditivul WARM MIX –L (tehnologia „warm mix”) dar şi
fară acest aditiv (tehnologia „hot mix”), fiind puse în evidenţă efectele
aditivului utilizat asupra caracteristicilor mixturii. Probele aditivate au fost
analizate comparativ cu probe neaditivate, prepararea, compactarea şi încercarea
realizându-se cu aceleaşi echipament.
Probele aditivate cu 0,5 WARM MIX –L au fost compactate la 160 0C si
1450C, iar cele neaditivate la 170 0C. Studiul a fost efectuat în doua etape
conform tabelelor nr. 3 şi 4.
Temperaturile de fabricaţie pentru amestecare şi compactare sunt
prezentate în tabelul 1.
Tabelul nr. 1. Temperaturile folosite la preparare şi compactare
Tip proba

Probe aditivate
(tehnologia “warm
mix”)
Probe neaditivate
(tehnologia “hot mix”)

Agregate şi
filer

Bitum

Temperatura oC
180
160
180

2.AVANTAJELE/DEZAVANTAJELE
„WARM MIX”

Mixtura asfaltica la
amestecare si
compactare

170
UTILIZARII

160 şi 145
170
TEHNOLOGIEI

Tehnologia „warm mix” prezintă o serie de avantaje: reducerea
temperaturii de malaxare; reducerea consumului de energie cu 20-30 %;
scăderea cu aproximativ 400C a temperaturii din timpul producţiei limitează
emisiile care cauzeaza efectele de sera; reducerea emisiilor de gaze nocive în
atmosferă; reducerea consumului de energie la producerea, trasportul şi
aşternerea de mixturi asfaltice; reducerea efectelor de îmbătranire a bitumului;
extinderea intervalului de plasticitate; îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la
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încercările dinamice; asfaltarea în perioade friguroase; reducerea duratetei de
compactare; reducerea gradului de expunere la condiţii nocive a muncitorilor.
Tehnologia de tip “warm mix” prezintă însă şi o serie de dezavantaje:
caracteristici fizico-mecanice ale mixturii asfaltice inferioare celor obţinute prin
tehnologia “hot mix”; prelungirea timpului de malaxare din cauza adăugării
aditivilor; necesitatea de a modifica staţia de mixtură asfaltică, acest lucru
determinând o creştere a preţului de producţie a mixturilor asfaltice; datorită
reducerii temperaturii agregatelor, la producerea mixturilor asfatice, exită riscul
ca acestea să nu fie uscate suficent (în occident padocurile de la staţiile de asfalt
sunt acoperite), acest lucru determinând producerea de mixturi asfaltice de
proastă calitate. Pe lângă cele de mai sus, este necesara şi proba timpului,
pentru a demostra eficienta tehnologiei, fiind necesare studii mai complexe, care
să implice observaţii şi încercări pe sectoarele de drum unde au fost utilizate
aceste tehnologii.
3.MATERIALE UTILIZATE, REŢETA MIXTURII ASFALTICE
În vederea stabilirii unui amestec optim de agregate, filer si bitum s-au
ales materiale ce corespund condiţiilor de calitate, conform standardelor în
vigoare.
Agregatele utilizate (sorturi 8/16, 4/8 şi 0/4) au fost din cariera
REVARSAREA, filerul a fost produs de HOLCIM, iar ca liant, pentru studiu s-a
utilizat un bitum OMV 25/55-65 PMB STAR FALT.
Pentru acest studiu a fost folosită o reţetă stabilită anterior, într-un alt
studiu de laborator /2/. S-a urmărit proiectarea unei reţete de mixtură asfaltică de
modul ridicat, având dimensiunea maximă a agregatului de 16 mm, după norma
franceza NF P 98-131 şi French Desing Manual LCPC / 2/
Materialele si procentele folosite la studiul de laborator sunt prezentate în
tabelul 2:

Sursa
%

4/8

0/4

REVARSAREA
36

30

24

Aditiv

OMV 25/55-65
PMB

WARM
MIX- L

8/16

Filer

Agregate

Sort

Holcim

MAMR 16

Tipul
mixturii

Bitum

Tabelul nr. 2. Reteta mixtură asfaltică MARM 16

10

4,12

0,5
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4.PROGRAMUL DE ÎNCERCĂRI
În vederea realizării încercarilor de laborator s-au confecţionat probe din
mixtură asfaltică, specifice fiecărui test, în conformitate cu normele europene.
Probele au fost compactate în laborator în funcţie de tipul încercării. Astfel,
pentru încercarea Marshall, sensibilitatea la apa, încercarea IT-CY şi încercarea
de compresiune ciclică triaxială, au fost realizate probe cilindrice. De asemenea,
au fost compactate plăci la compactorul cu rulou pentru încercarea la făgăşuire.
Încadrea rezultatelor a fost făcută după SR EN 13108-1.
Condiţiile de încercare sunt cele ce se regăsesc în standardul european SR EN
13108-20, ( tabelele 3 şi 4).
Tabelul nr. 3 Caracteristici determinate în etapa 1
Încercare

Condiţii

Tip proba

Determinarea densităţii aparente
Incercarea Marshall
Determinarea sensibilităţii la apă

200C
600C
200C

cilindrice
cilindrice
cilindrice

Nr.
lovituri
50
50
35

Standard de metoda
SR EN 12697-6
SR EN 12697-34
SR EN 12697-12

Tabelul nr. 4. Caracteristici determinate în etapa 2
Condiţii de încercare
Presiune/Frecvenţ
Temp.
ă/Timpi de
încărcare

Tip
probă

Număr
de cicluri

Standard de
metoda

600C

-

placă

10000

SR EN 1269722 Metoda B

Rezistenta la deformatii
permanente (compresiune
triaxială)

500C

Presiune
laterală,150kPa
Încărcare axială,
300kPa

cilindri
ce

10000

SR EN 1269725 Metoda B

Determinarea modului de
rigiditate (IT-CY)

200C/
150C

124 μs

cilindri
ce

-

SR EN 1269726 Anexa C

Încercare
Rezistenţa la deformaţii
permanente (făgăşuire)

5.REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR
În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele obţinute pe mixtura, în urma
adăugării de aditiv „WARM MIX –L” în bitumul OMV 25/55-65 PMB
(tehnologia „warm mix”) comparativ cu rezultatele obţinute pe mixtura cu bitum
OMV 25/55-65 PMB (tehnologia „hot mix”). În prima etapă a studiului s-au
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făcut teste pe bitum şi au fost determinate penetraţia, punctul de înmuiere şi
adezivitatea. Rezultatele obţinute sunt trecute în tabelul nr. 5 şi în figurile nr. 1
şi 2.
Tabelul nr. 5 Rezultatele obţinute pe bitum
Rezultate obţinute
Nr.

Bitum OMV
25/55-65
PMB fără
aditiv

Bitum OMV
Standard de
25/55-65
metoda
PMB + 0,5
aditiv WARM
MIX-L

Caracteristica
determinată

U.M.

1.

Penetraţie la
25°C

1/10
mm

39,5

42

SR EN
1426

2.

Punct de
înmuiere la
5°C

°C

75

58

SR EN
1427

3.

Adezivitate

%

88,71

94,68

SR 10969

Crt.

Bitum OMV25/55-65 PMB
100
90
80
70
60
50
40

Bitum
neaditivat

30
20
10
0

Bitum
neaditivat

Bitum
aditivat

1
Penetratie la 250C,1/10mm

bitum
aditivat

Punct de înmuier 0C

Figura nr. 1. Influenţa aditivului asupra Penetraţiei şi Punctului de înmuiere
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Bitum OMV 25/55-65 PMB
100

Adezivitate%

90

80

70

60

Bitum
neaditiva

Bitum
aditivat

50

40
1

Figura nr. 2. Influenţa aditivului asupra Adezivităţii
Tot în prima etapă au fost determinate o parte din caracteristicile mixturii
asfaltice. În tabelul nr. 6 şi figura nr. 3 sunt prezentate comparaţiile între valorile
obţinute pe probe neaditivate si probe aditivate cu 0,5 aditiv „WARM MIX-L” .
Tabelul nr. 6 Rezultatele obţinute pe mixtura în prima etapă
Standard de condiţie
Nr.
Caracteristici
Valori obţinute
SR EN 13108crt.
1:2008
Tip mixtură
HMA
WMA
1.
o
o
o
Temp. de compactare 170 C 160 C 145 C
2.
Densitate aparentă
2,497 2,479 2,465
0
3.
Stabilitate la 60 C
16,9
17,1
15,4
Smin.NR-Smax.NR
4.
Indice de curgere
3,80
4,90
4,80
F4
5.
Raport S/I
4,5
3,49
3,2
Qmin.3
6.
Sensibilitatea la apa
63,9
70,10
78,5
ITSR70
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5,00

3

WMA
1600C

4,00

3,50

HMA
1700C

3,00

Densitate aparenta, kg/m

Indice de curgere Marshall, mm

2,540

4,50

WMA
1450C

2,50

2,00

2,520

2,500

2,480

HMA
1700C

WMA
1600C

2,460

WMA
1450C

2,440

1,50
2,420

1,00

1

1

Tem pe ratura de com pactere

Te m pe ratura de com pacte re

21,0

71,0

17,0
15,0

HMA
1700C

WMA
1600C

13,0

WMA
1450C

11,0
9,0
7,0
5,0

Sensibilitatea la apa, %

Stabilitate Marshall ,KN

19,0

61,0

51,0

HMA
1700C

WMA
1600C

WMA
1450C

41,0

31,0

21,0

11,0
3,0

1,0

1,0

1

Tem peratura de com pactere

1

Tem peratura de com pactere

Figura nr. 3. Influenţa aditivului asupra caracteristicilor HMA vs WMA
După cum se poate observa din figura nr. 3, rezultatele cele mai bune
pentru bitumul aditivat cu 0,5% WARM MIX-L sunt pentru probele compactate
la temperatura de 1600C.
În partea a doua a studiului, au fost efectuate testele dinamice (ornieraj,
modulul de rigiditate şi rezistenţa la deformaţii permanente), doar pentru probele
compactate la 1700C (bitum neaditivat) şi 1600C (bitum aditivat cu 0,5%
WARM MIX-L).
» Determinarea adâncimii de făgăşuire şi a vitezei de deformaţie la ornieraj.
Încercarea a fost efectuată în laborator conform SR EN 12697-22 cu ajutorul
dispozitivului model B, în aer (figura nr. 4 şi 5), obţinându-se următoarele
rezultate centralizate în tabelul nr. 7 şi figura nr. 4 şi 5.
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Figura nr. 4 Rezultate din timpul
determinarii

Figura nr. 5 Aparat pentru
determinarea ornierajului

Tabelul nr. 7 Rezultate obţinute la ornieraj
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Caracteristica
Tipul mixturii
asfaltice
Temperatura de
compactare
Viteza de deformaţie
la ornieraj WTSAIR
Adâncimea medie
procentuala a
fagaşului PRDAIR

UM

Valori
obţinute

Standard de condiţie
SR EN 13108-1:2008

%

HMA WMA

TLmin.4,0

°C

170

160

-

%

0,041

0,033

WTSAIR 0,5

%

1,83

1,59

PRDAIR 2

1,7

1,5

HMA
1700C

WMA
1600C

1,3

0,045

mm/1000 cicluri

1,9

Viteza de deformatie la ornieraj,

Adancimea medie procentuala a
fagasului,%

0,05

0,04

0,035

0,03

0,025

WMA
1600C

HMA
1700C

0,02

0,015

1,1
1

1

Figura nr. 6. Influenţa aditivului asupra valorilor obţinute prin încercarea de
ornieraj
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» Determinarea modului de rigiditate al mixturii.
Acestea a fost determinat în laborator conform SR EN 12697-26 cu ajutorul
aparatului de întindere indirectă (figura nr. 7), obţinându-se rezultatele
centralizate în tabelul nr. 8, figura nr. 8.

Figura nr. 7 Încercarea de întindere indirectă pe probe cilindrice
Tabelul nr. 8 Rezultate obţinute la deteminarea modulului de rigiditate
Nr.
Crt.

Caracteristica

1.

Temp. de compactare

2.

Modulul de rigiditate
la 20 0C

3.

Modulul de rigiditate
la 15 0C

U.M.
0

C

MPa

MPa

Rezultate
obţinute

Standard
de metoda

Standard de
condiţie SR
EN 13108-1

HMA*

WMA

170

160

-

5595

SR EN
12697-26
Anexa C

Smin.5500
Smax.7000

8100

SR EN
12697-26
Anexa C

Smin.7000
Smax.11 000

5878

8544

*Rezultatele pentru HMA au fost obţinute anterior într-un alt studiu de laborator/2/.
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Modulul de rigiditate IT-CY, MPa
9000
8000
7000
6000
5000
HMA
1700C

WMA
1600C

4000

WMA
1600C

3000
2000

HMA
1700C

1000
0

200C

150C

» Determinarea rezistentei la deformaţii permanente ( fluaj dinamic).
În urma analizării curbelor de fluaj în funcţie de nivelul încărcare se pot
determina următorii parametrii: viteza de fluaj, deformatiile permanente şi
modulul de fluaj calculate la 1000 şi 10000 de cicluri, datele sunt prezentate în
figurile nr. 8, 9, 10 pentru bitumul aditivat iar în tabelul nr. 9 sunt centralizate
rezultatele obţinute (figura nr.11).
Deformatia axiala cumulata, microdef

5700
5200
4700
4200

y = 0,031x + 4762,5
R2 = 0,9844

3700
3200
2700
2200
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Numar de cicluri aplicate

Figura nr. 8 – Curba de fluaj dinamic la temperatura de 50°C
- Parametrii ecuaţiilor dreptelor pe stadiul liniar
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Deformatia axiala cumulata, microdef

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Numar cicluri aplicate

Figura nr. 9– Curba de fluaj dinamic în funcţie de nivelul de încărcare
1400

Modulul de fluaj, kPa

1200
1000
800
600
400
200
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Nnumar de aplicari ale incarcarii

Figura nr. 10 – Modulul de fluaj la t=50°C
Tabelul nr. 9 Rezistenţa la deformaţii permamente la 50 0C
Nr.
Crt.

Caracteristica

Rezultate obţinute
HMA*

WMA

Standard de metodă

1.

Temp. de compactare 0C

170

160

-

2.

Rezistenţa la deformatii
permanente

5548*

5073

SR EN 12697-25
Metoda B

3.

Viteza de deformaţie

0,033

0,031

SR EN 12697-25
Metoda B

*Rezultatele pentru HMA au fost obţinute anterior într-un alt studiu de laborator/2/.
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6000

0,035

5600
5400
5200
5000

HMA
1700C

WMA
1600C

4800
4600
4400

Viteza de deformatie,f c

Deformatia permanenta la 500C

5800

0,033

0,031

HMA
1700C

WMA
1600C

4200

0,029

4000
1

1

Figura nr. 11 Influenţa aditivului asupra caracteristicilor la deformatii
permanente
6. CONCLUZII
Din prezentul studiu rezultă următoarele concluzii:
• Adăugarea aditivului lichid “warm mix L” în mixtura asfaltică conduce la
modificarea caracteristicilor bitumului. Astfel, se constată o uşoară mărire a
valorii penetraţiei cu 6% şi o micşorare a punctului de înmuiere cu 34%, ceea ce
poate conduce la o comportare mai slabă la deformaţii permanente a mixturii
asfaltice.
• Pentru bitumul aditivat cu “warm mix L”, am obţinut o creştere cu 7% a
adezivităţii faţă de adezivitatea obţinută pe bitumul neaditivat.
• Stabilitatea Marshall/indicele de curgere şi sensibilitatea la apa pentru mixtura
asfaltică confecţionată la temperatura de 1600C cu adaos de aditiv WARM MIXL , prezintă rezultate mai bune, faţă de mixtura asfaltică obţinută fără adăugarea
aditivului.
• Pe baza observaţiilor din timpul preparării şi rezultatele obţinute în ceea ce
priveşte utilizarea aditivului WARM MIX-L, se observă că adăugarea acestuia
în mixtură a condus la obţinerea unor rezultate comparabile cu cele ale mixturii
martor doar in cazul utilizării temperaturi 1600C.
• Rezultatele obţinute la temperatura de 1600C comparativ cu cele de la 1450C
au fost mai bune, determinând alegerea temperaturii de 1600C pentru
continuarea (teste dinamice), studiului comparativ între mixtura HMA şi WMA.
• Valorile obţinute la încercarea de compresiune triaxială şi încercarea de
fagaşuire (ornieraj) sunt mai mici în cazul mixturi asfaltice confecţionate cu
adaos de aditiv WARM MIX-L faţă de mixtura asfaltică fără adaos de aditiv. La
mixtura asfaltică analizată s-a constatat că pentru cele 10000 de cicluri la care a
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fost supusă, apar doar primele două zone corespunzătoare stadiului de fluaj ceea
ce constituie un indicator bun din punct de vedere al comportării la fluaj.
• Valorile obţinute la rigiditate sunt mai mici în cazul mixturi asfaltice
confecţionate cu adaos de aditiv WARM MIX-L faţă de mixtura asfaltice fără
adaos de aditiv .
În concluzie, utilizarea aditivului WARM MIX-L în mixtura asfaltică
conduce la obţinerea unor valori aproximativ egale cu cele obţinute pentru
mixtura asfaltică fără adaos de aditiv.
În schimb beneficiile asupra mediului sunt foarte importante datorită
reducerii temperaturii de lucru cu 20 °C. Astfel, câştigul este dublu, atât pentru
mediu, cât şi pentru mixtura asfaltică.
Este posibilă extinderea sezonului de asfaltare în lunile mai reci ale anului
sau în locuri situate la altitudini mari, deoarece aditivii utilizaţi în tehnologia
WARM MIX ajută la procesul de compactare. Temperatura de compactare şi
temperatura aerului înconjurător este scăzută.
Aditivii utilizaţi în procesele "WMA" pot îmbunătăţi compactarea
amestecurilor rigide, putând fi posibilă şi reducerea temperaturii acestora.
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ANALIZA STARII DE EFORTURI SI DEFORMATII A CAII
SUDATE PENTRU LINIA MAGISTRALA 100 ORSOVA –
JIMBOLIA KM 565+000 – 571+660 SECTIA L3 TIMISOARA
Autor: Louis Alexandru, Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, sectia Ingineria
Infrastructurii Transporturilor, anul II, e-mail: alex_louis13@yahoo.com
Indrumator: Conf. univ. dr. ing. Postoaca Stelian, Facultatea C.F.D.P – U.T.C.B.
e-mail: postoaca@cfdp.utcb.ro
Rezumat :
In urma intocmirii releveului la zi si stabilirea marimii « V »-urilor se propune uniformizarea
eforturilor in sine, in zona acestora, deoarece pot provoca deformatii in plan ale caii (producerea
serpuirii) in perioada de vara. Fenomenul este posibil datorita compresiunii mai mari ce este
concentrata in aceasta zona.
Pentru uniformizarea eforturilor axiale in zonele « V »-urilor se desfac prinderile, fara
sectionarea CFJ, pe lungimea prestabilita. Pe aceasta lungime, in timpul interventiei, sinele se ridica de
pe placi, pentru uniformizarea eforturilor, urmand ca dupa aceea sa se refaca prinderile. Fixarea pentru
zona respectiva devine o fixare definitiva.

Pentru eliminarea intreruperilor, se poate proceda la reparatia definitiva prin refacerea
continuitatii CFJ fie cu sudura aluminotermica, fie folosind procedeul tehnologic cu suduri de
incheiere prin « bucla ».
Zonele pe care temperatura de fixare este in afara intervalului prescris de temperatura
(17 – 27 0C) se detensioneaza. Detensionarea se face inainte de scaderea excesiva a
temperaturii din sina pentru tronsoanele la care temperatura de fixare e mai mare de 27 0C si
inainte de cresterea excesiva a temperaturii din sina pentru tornsoanele ce au temperatura de
fixare mai mica de 17 0C.
Cuvinte cheie : cale sudata, eforturi axiale, temperaturi de fixare, tronson sudat, rost
caracteristic.
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1. INTRODUCERE
Inca de la realizarea caii sudate, in cuprinsul tronsoanelor au ramas
portiuni de eforturi axiale necontrolate, acestea datorandu-se nedesfacerii
zonelor de respiratie din tronsoanele anterioare, cedarii rosturilor de dilatatie pe
lungimea de ancorare in cazul introducerii cu dispozitivul de intins sine ,
nerespectarii proceselor tehnologice rationale, calculul gresit al temperaturii de
fixare si necunoasterii elementelor de baza (rostul de montaj, temperaturile
extreme, etc.) care definesc starea de eforturi axiale.
In urma interventiilor la calea sudata (ruperi de sina, inlocuiri de sine
defecte, inlocuiri de JIL-uri defecte, etc.) s-a modificat starea initiala de eforturi
axiale realizata la sudarea caii. Metoda de sudura folosita este metoda electrica
a topirii intermediare si a presiunii in capete (cu preincalzire sau cu topire
directa).
Executia rationala a lucrarilor de cale presupune cunoasterea starii de
eforturi axiale, care exista inaintea inceperii lucrarilor cat si in timpul executarii
acestora.
Elementele geometrice, cele de stare si procesele tehnologice aplicate la
executia lucrarilor se gasesc in prezent in diverse evidente tinute sub diverse
forme la districtele de intretinere linii CF si sectiile L.
Ca urmare, se impune concentrarea tuturor datelor existente in evidente
pentru intocmirea proiectului de detensionare in timp util.
Pentru analiza, au fost necesare urmatoarele etape :
1. Culegerea datelor initiale aferente portiunii de linie sudata de pe Linia
100 Orsova – Jimbolia, intre km 565+000 / 571+660, aflata in
intretinerea Sectiei L 3 Timisoara.
2. Intocmirea releveului primar cu elementele ce caracterizeaza starea
tronsoanelor in momentul realizarii caii sudate.
3. Intocmirea releveului la zi, ce caracterizeaza starea tronsoanelor in
prezent.
4. Analiza proceselor tehnologice de introducere in cale a tronsoanelor
sudate.
5. Stabilirea regimului normal de functionare (RNF) pentru intreruperea
de la km 569+360 / 569+372,58
Datele initiale care au servit la intocmirea releveului primar si a releveului
la zi in vederea analizarii starii de eforturi in calea sudata sunt :
- temperaturile de fixare a tronsoanelor sudate,
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-

temperaturile de lucru la fixarea fiecarui tronson,
pozitiile kilometrice ale fiecarui tronson si lungimile lor,
data introducerii in cale (pentru a vedea sensul de lucru),
pozitia kilometrica a intreruperilor,
pozitiile kilometrice ale punctelor caracteristice ale curbelor si
elementele caracteristice ale acestora,
- tabloul cu lucrarile de arta si trecerile la nivel pe aceasta
distanta.

2. INTRODUCEREA OBISNUITA A TRONSOANELOR SUDATE IN
CALE
Procedeul de introducere obisnuita a tronsoanelor sudate se aplica atunci
cand temperatura de lucru (temperatura in sina) este cuprinsa in intervalul
prescris de fixare definitiva (17 – 270C) si in afara acestuia in cazul fixarii
provizorii.
Tronsoanele aduse din baza de sudura, cu lungimi de pana la 500m
(lungime dictata de lungimea utila a liniei din baza de sudura) sunt transportate
cu trenul de lucru in linie curenta, unde se descarca intre firele caii.
Locomotiva, vagonul de personal, uzina de sudura si vagonul portmacara
se gasesc pe capatul tronsonului introdus anterior in cale. Capatul zonei de lucru
de langa vagonul portmacara este denumit « uzina », iar celalalt capat
« racordare ». Cu acesta se realizeaza racordarea intre tronsonul nou introdus si
cel introdus anterior.
In linie curenta, noile tronsoane se sudeaza de tronsoanele introduse
anterior cu ajutorul instalatiei mobile de sudura, aceste suduri numindu-se
« sudura cale ». Pozitia acestor suduri este pozitia kilometrica a acestora de pe
teren si este consemnata in carnetul de santier si in condica cu raportari zilnice a
santierului de sudura.
In baza de sudura tronsoanele sunt realizate prin sudarea intre ele a sinelor
cu lungime normala, cu ajutorul instalatiei mobile de sudura.
Dupa lasarea tronsoanelor sudate intre firele caii sunt descarcate
macaralele capra iar boghiurile de transport sunt scoase din zona de lucra pe
portiunea din cale cu joante de la capatul « racordare ».
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In cazul resudarii caii se sectioneaza tronsonul vechi si se desfac
prinderile pe lungimea « L » a tronsonului nou ce se va introduce in cale,
masurandu-se temperatura in sina si deplasarea in dreptul traversei reper.
Se aduce tronsonul sudat in locul celui scos si se aseaza succesiv pe placi
incepand de la « racordare » spre « uzina », astfel incat rostul de la capatul
« racordare » sa fie nul. Aceasta operatie se face pentru a stabili pozitia unde se
sectioneaza capatul tronsonului de la « uzina » (tronsonul adus din baza fiind
mai lung).
Locul unde se taie sina (se poate sectiona capatul tronsonului nou sau
capatul tronsonului anterior, dupa caz) se stabileste avand in vedere ca prin
sudarea caii efectuate cu aparatul mobil de sudura se consuma 4 cm din
lungimea sinelor, precum si in functie de evolutia temperaturii, sa fie posibila
introducerea tronsonului dupa terminarea operatiei de sudura. Dupa sectionarea
sinei, tronsonul este suspendat in cabluri, se executa sudura si debavurarea, se
masoara temperatura in sina si deplasarile in dreptul traversei reper inainte de
lasarea tronsonului in placi.
Lasarea tronsonului in placi se face succesiv incepand de la « uzina »
spre « racordare ». Dupa lasarea tronsonului in placi se face eclisarea cu doua
buloane orizontale la joanta si strangerea in prima urgenta a suruburilor verticale
pe o lungime de 50m de la capatul tronsonului si din doua in doua traverse pe
restul lungimii. Se masoara temperatura in sina in momentul terminarii
strangerii prinderilor pentru a se putea stabili temperatura de fixare care poate fi
definitiva sau provizorie.
Dupa aceasta operatie se strang prinderile pe restul tronsonului. In
momentul efectuarii prinderii, in tronson nu exista eforturi.
La plecarea din linie curenta se masoara rostul la « racordare », acesta
fiind « rostul lasat ».
A doua zi, sau la inchiderea urmatoare de linie pentru introducerea in cale
a unui nou tronson sudat, inainte de inceperea lucrarilor se masoara « rostul
gasit ». Deci, « rostul lasat » si « rostul gasit » se refera la aceeasi joanta.
De regula, activitatile pe un fir de sina se desfasoara – pe cat posibil –
suprapus peste activitatile pentru celalalt fir de sina, aceasta pentru a reduce
durata inchiderii de linie.
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Daca nu se tine seama de variatia probabila a temperaturii in sina (pe
perioada cat se face sectionarea sinei si celelalte operatii pana la sudura) este
posibil ca dupa terminarea sudurii, tronsonul sa nu mai poata fi introdus in cale.
Aceasta situatie apare cand temperatura in sina este in crestere. Faptul ca
lungimea care se pierde prin sudura nu este exact de 4 cm, iar variatia de
temperatura conduce in final la obtinerea unui rost de dilatatie cu abateri nu
prezinta importanta, deoarece in inchiderea urmatoare acest rost se desfiinteaza.
Dupa sectionare, tronsonul este suspendat in cablurile macaralelor capra,
eventualele deplasari ale tronsonului in lungul caii se realizeaza folosind tot
macarale capra, schimband succesiv punctele unde tronsonul este agatat,
respectiv cablurile nu au o pozitie verticala ci o pozitie inclinata, care prin
componenta orizontala a gravitatii tronsonului favorizeaza deplasarea lui in
lungul caii.
« Rostul lasat » si « rostul gasit » se pot folosi numai daca se cunoaste
temperatura in sina in momentul masurarii acelor rosturi si numai daca se
cunoaste modul in care a variat temperatura in sina pana la momentul masurarii
rostului gasit. Existenta diferentei dintre rostul lasat si rostul gasit duc la
concluzia ca la capatul tronsonului s-a format o zona de respiratie. Sina fiind
legata de traverse, deplasarea capatului tronsonului nu poate fi considerata ca o
retragere care sa conduca la modificarea temperaturii de fixare pe intreaga
lungime a acestuia. Cand temperatura de fixare provizorie este peste 270C,
atunci rostul lasat si rostul gasit, nu sunt luate in considerare.
La intocmirea diagramei de eforturi axiale se considera ca la introducerea
tronsonului nou nu s-au desfacut prinderile pe lungimea de respiratie din
tronsonul anterior.
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Figura 1. Diagrame de eforturi axiale pentru procesul tehnologic de
introducere obisnuita
3. DIAGRAME DE EFORTURI AXIALE PENTRU TEMPERATURA
t=50C IN SINA
Diagramele de eforturi axiale sunt realizate la temperatura de lucru de
5 C, temperatura inferioara intervalului prescris de fixare definitiva a
tronsoanelor sudate.
La intocmirea diagramelor s-au avut in vedere urmatoarele :
0
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- nu au fost desfacute zonele de respiratie din tronsoanele introduse
anterior sudarii liniei ;
- temperatura minima din timpul noptii este de 20C ;
- rezistenta din eclisaj de 2500 daN (peste nopate s-a eclisat la doua
buloane) ;
- rezistenta liniara a prismei de balast de 7 daN/cm fir.
Lungimile de respiratie si marimea « V » - urilor create la realizarea CFJ,
inapoia sudurii, se regasesc in notele de calcul.
Pentru zonele cu eforturi necontrolate au fost considerate lungimile de
respiratie cele mai mari, conform Instructiei nr. 341 pentru alcatuirea,
intretinerea si supravegherea caii fara joante, la sina tip 65 Lr = 150m.
Diagramele de eforturi axiale au fost intocmite in vederea :
- stabilirii starii initiale de eforturi,
- concentrarii tuturor datelor pe o singura plansa ,
- stabilirii lucrarilor necesare asigurarii regimului normal de functionare al caii fara
joante.

Figura 2. Diagrama de eforturi axiale pentru temperatura de 50C in sina
4. ANALIZA INTRERUPERILOR SI TRECERILOR
Pentru analiza comportarii intreruperilor si a trecerilor pe CFJ este
necesara cunoasterea nu numai a pozitiei kilometrice si a temperaturii de lucru la
introducerea tronsonului sudat ci si valoarea rosturilor si temperatura la care
acestea au fost masurate.
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Digramele de eforturi axiale pentru analiza intreruperii de la km 569+360
-569+372,58 au fost intocmite plecand de la temperatura la care au fost masurate
rosturile si anume de +60C.
Astfel au fost determinate temperaturile la care rostul caracteristic al
intreruperii se deschide la valoarea maxima si respectiv temperatura la care
acesta se anuleaza.
Cunoastem ca la capatul caii fara joante exista o stare de eforturi si tensiuni
necontrolate:
- temperature creste si descreste uniform
- diagramele de la care se va porni vor fi diagramele de eforturi cele
mai defavorabile (adica cu lungimea maxima din Instructia 341).
Tabelul 1. Temperaturile de inchidere si deschidere ale rosturilor
caracteristice
INTRERUPERI
Trei sau mai
Temperatura
Doua panouri
multe panouri Treceri la toate
Un panou
rosturilor
tampon sina
tampon sina tipurile de sina
tampon sina
caracteristice
tip 49
tip 49
tip 49
La toate tipurile de sina
0
La inchidere
35 C
380C
400C
400C
La deschidere
-60C
-140C
-150C
-150C
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FIGURA 3. Diagrame de eforturi axiale pentru analiza intreruperii
5. CONCLUZII
a)
In urma intocmirii releveului la zi si stabilirea marimii « V »-urilor se
propune uniformizarea eforturilor in sine, in zona acestora, deoarece pot provoca
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deformatii in plan ale caii (producerea serpuirii) in perioada de vara. Fenomenul
este posibil datorita compresiunii mai mari ce este concentrata in aceasta zona.
b)
Pentru uniformizarea eforturilor axiale in zonele « V »-urilor se desfac
prinderile, fara sectionarea CFJ, pe lungimea prestabilita. Pe aceasta lungime, in
timpul interventiei, sinele se ridica de pe placi, pentru uniformizarea eforturilor,
urmand ca dupa aceea sa se refaca prinderile. Fixarea pentru zona respectiva
devine o fixare definitiva.
c)
Pentru intreruperea de la km 569+360 / 569+372,58 se va proceda la o
noua detensionare a capetelor tronsoanelor sudate pe lungimea de respiratie
maxima (150m) si introducerea de panouri tampon pe lungime necesara pentru
asigurarea rosturilor, la momentul lucrarilor, conform Instructiilor nr. 341 pentru
alcatuirea, intretinerea si supravegherea caii fara joante si I 314.
d)
Pentru eliminarea intreruperilor, se poate proceda la reparatia definitiva
prin refacerea continuitatii CFJ fie cu sudura aluminotermica, fie folosind
procedeul tehnologic cu suduri de incheiere prin « bucla ».
e)
Zonele pe care temperatura de fixare este in afara intervalului prescris de
temperatura (17 – 27 0C) se detensioneaza. Detensionarea se face inainte de
scaderea excesiva a temperaturii din sina pentru tronsoanele la care temperatura
de fixare e mai mare de 27 0C si inainte de cresterea excesiva a temperaturii din
sina pentru tornsoanele ce au temperatura de fixare mai mica de 17 0C.
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Rezumat
Lucrarea de fata combina elemente de urbanism cu elemnte de trafic (flux întrerupt,
flux neîntrerupt) şi caracterizeaza intersecţiile în mediu urban pentru găsirea de noi soluţii de
eficientizarea circulatiei rutiere.
Am tot auzit că congestionării traficului pe autostrazi urbane şi artere duce la întârzieri
lungi, creşterea poluării aerului, precum şi potenţialul crescut de accidente. Ştim cu toţii că
cererea tot mai mare pentru a călători în Romania şi în întreaga lume, a provocat sisteme de
transport pentru a ajunge la limitele capacităţii existente. De asemenea, este cunoscut faptul că
un sistem de transport ce devine mai sofisticat şi mai complex, impune inginerilor să adopte
noi modalităţi de a gestiona mai eficient sistemele existente.
Cuvinte cheie: urbanism, flux întrerupt, flux neîntrerupt, intersecţii urbane
1.

ELEMENTE de urbanism

Urbanismul modern, după cum este definit literatura de specialitate, oferă imaginea unei
arte si a unei ştiinţe puse in slujba locuitorilor aşezărilor, fie că este vorba de comune, de
oraşe sau de metropole.
Mediul urban
Încă din fazele primare ale devenirii sale, societatea a remodelat cadrul natural, în care
a instituit un mediu ambiant creat cu mijloace proprii, un mediu pe care îl numim „artificial",
caracterizat prin volume, şi structuri calitativ deosebite de cele care constituie mediul natural.
Mediul artificial este compus din multiple alcătuiri şi echipări care servesc cerinţelor curente
si sunt caracteristice procesului cotidian de trai al grupurilor sociale. Experienţa cea mai înaltă
şi mai sintetică a mediului artificial o reprezintă formele perfecţionate de aşezare a populaţiei,
alcătuite din aşezările omeneşti - care sunt, in principiu, identice cu unităţileadministrativteritoriale denumite comune si oraşe (municipii). Mediul artificial mai cuprinde tot ceea ce
este creat de om si se află în afara aşezărilor omenenşti, respectiv toate construcţiile şi
lucrările făcute de om, care sunt amplasate dincolo de perimetrul aşezărilor omeneşti, cum
sunt: şoselele, autostrăzile, căile ferate, podurile, viaductele, barajele, toate fiind supuse
unui regim special de protecţie datorită importanţei lor pentru om si natură. S-a arătat că
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mediul artificial priveşte, în sens larg, întreaga tehnosferă - adică totalitatea creaţiei materiale
a omului. Mediul artificial, considerat în complexitatea tuturor compartimentelor lui, este
menit să completeze şi să adapteze mediul natural, bazadu-se pe coexistenţa activă şi benefică
a celor două medii. Este extrem de dificil, dacă nu chiar imposibil, să se stabilească o
delimitare strictă intre mediul natural şi cel artificial, avad in vedere că prin simbioza lor
organică a luat fiinţă un fenomen calitativ nou, denumit în terminologia internaţională mediu
uman.
Sintagma mediu uman exprimă acordul privind necesitatea obiectivă a integrării celor două
medii aflate - aparent - la poli opusi: mediul natural şi mediul artificial, căutand să înlăture
cauzele generatoare de raporturi de neconcordanţă, cu efecte negative pentru omenire.
Procesul urbanizării se defineşte un fapt major epocii contemporane, impunâd consecinţe
transformatoare asupra tuturor compartimentelor vieţii umane. Este un proces care se
desfăşoară în ritm accelerat, constituindu-se ca efect, nu ca şi o cauză a civilizaţiei, dar avâd
un incontestabil rol determinant în promovarea progresului social.
În unele ţări printre care si ţara noastră denumirea de oraş este stabilită prin
reglementări administrative şi anume hotărâri ale organelor de stat.
2.

ELEMENTE DE MOBILITATE URBANĂ

Mediul urban de azi cunoaşte dese momente de criză, în care factorii „timp" şi
„spaţiu" sunt transferaţi în mod îngrijorător în forme excesive de „viteză" şi „masă".Progresul
social economic înregistrat, la care se adaugă descoperirile din domeniul biologiei, au dus la:
• mărirea speranţei de viaţă a populaţiei, determinand o creşere demografică explozivă a
(numărul de locuitori parametru fundamental al construirii mediului urban a cunoscut
dublări, în repetate raduri, la intervale de timp mici);
• repartizarea neuniformă a populaţiei globului, situaţie menţinută datorită minifestării
fluxului de mobilitate a populaţiei;
• lipsa de omogenitate în repartizarea populaţiei reflectată în constituirea de mari aglomerări
în nodurile industriale, la intersecţia traseelor magistrale de circulaţie şi de-a lungul
regiunilor litorale;
• dezechilibrul menifestat în ceea priveşte echiparea complexă a marilor întinderi ale
Ecumenei (Ecumena desemnează zona planetară care oferă condiţii geo-climatice
favorabile vieţii umane).
Probleme de transport şi trafic urban
Formaţiunile urbane au avut în toate timpurile ca funcţiuni principale: cazarea
populaţiei şi asigurarea locurilor de muncă a membrilor colectivităţii. Cuceririle ştiinţei şi
tehnicii au determinat o mărire a bugetului de timp liber, apărand o a treia funcţiune, din ce în
ce mai mai complicată şi mai complexă:
• asigurarea posibilităţilor de recreere (recreerea presupune libertatea totală a individului de
a opta pentru oricare dintre modalităţile de refacere fizică şi intelectuală intr-un mediu
lipsit de elemente restrictive, care există în genere - în afara perimetrului urban).
Străbaterea distanţei crescande între elementele tripletei: loc de cazare - loc de muncă loc de recreere a dus la diminuarea timpului liber, astfel încat s-a impus găsirea de mijloace
noi tehnice corespunzătoare soluţionării problemei. Mijloacele de transport în comun utilizate
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cu succes pană în prima jumătate a secolului trecut se dovedesc în prezent insuficiente. Ultima
perioadă de timp este caracterizată prin preferinţa pentru automobil, vehicul autonom relativ
uşor de manevrat, fapt care a determinat creşterea producţiei industriale de autovehicule şi
implicit creşterea cifrei de afaceri în domeniu. Această situaţie a determinat şi necesitatea
echipării teritoriului cu reţele moderne de circulaţie, acţiune greoaie şi costisitoare care
presupune un efort financiar sporit al membrilor întregii colectivităţi. Printre consecinţele cele
mai evidente ale acestui fenomen putem numi:
• aglomerarea excesivă a suprafeţelor carosabile;
• marirea fluxului de circulaţie;
• creşterea numărului de accidente, care antrenează pierderi umane şi materiale;
• scăderea vitezei medii de parcurs pană la eliminarea eficienţei însăsi a acestui mijloc de
deplasare
• consumul avid de spaţiu (25 mp. pentru fiecare automobil în staţionare reprezintă
echivalentul suprafeţei locuibile minimale pentru o familie cu trei persoane) transformă
oraşul intr-o zonă de conflict, în care omul şi automobilul îsi dispută suprafeţe egale în
mod necontrolat, structura oraşului se subordonează necesităţilor impuse de transport.
• un efect deosebit de negativ asupra amenajării teritoriului urban (în vederea realizării
căilor de rulare pentru vehicole) îl are scoaterea din circuitul normal de folosinţă a unor
suprafeţe de teren imense.
Pe de altă parte, chiar arterele de circulaţie sunt blocate de vehicule parcate, ceea ce
conduce la ştrangularea traficului, cel mai adesea în zonele centrale, cu efecte paralizante
asupra activităţilor economice şi sociale. Apare astfel paradoxul:,, o imobilitate crescândă
datorită abuzului de mobilitate’’.
Evaluarea problemei transportului în oraş.
Impactul pe care îl are autovehicolul asupra oraşului a constituit şi continuă să
reprezinte o preocupare permanentă pentru asociaţiile profesionale aflate în stransă legătură
cu organele administrative centrale şi locale. Direcţiile de cercetare vizează:
• cauzele care favorizează creşterea traficului auto (gradul de perfecţionare a tehnicilor
activitatea de construcţie a căilor rutiere, tehnologiile moderne implementate construcţia
de autovehicole, opţiunea participanţilor la trafic pentru diverse mijloace de transport;
• problemele tehnice privind transportul interurban şi intraurban. în ceea ce priveşte
transportul interurban se pun în discuţie două chestiuni: ponderea acestui tip de transport
pe căi rutiere (factor dificil de evaluat datorită caracterului aleator al modificării
preferinţelor pentru un tip sau altul de transport), respectiv fluxul mijloacelor de transport
rutier interurban. Studiul acestui parametru este utilizat la intocmirea planurilor de
dezvoltare ale oraşelor.
Referitor la transportul intraurban se urmăresc două aspecte:
• posibilitatea accesului la toate punctele de interes
• fluxul de autovehicole.
• consecinţele amplificării traficului rutier pentru oraş.
i.
Soluţii propuse pentru rezolvarea problemelor generate de trafic
Pentru oraşele mici sunt recomandate următoarele rezolvări:
• centrele istorice să fie accesibile numai traficului pietonal (accesele carosabile şi parcajele
urmand să fie amplasate în zone mai îndepărtate);
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•

instituirea de restricţii de circulaţie în zonele centrale şi orientarea acesteia pe liniile de
centură;
• stabilirea unor rute fixe pentru mijloacele de transport.
Oraşelor mari le sunt propuse următoarele soluţii:
• facilitarea transportului auto prin redistribuirea activităţilor, de la locurile de muncă pană
la spaţiile comerciale şi de recreere, astfel încat să fie evitată amplasarea concentrată a
acestora;
• folosirea, în zonele centrale, numai a autobuzelor şi taxiurilor, accesul automobilelor fiind
permis numai in zonele periferice.
Zona de circulatie şi trafic urban
Numeroase activitati urbane genereaza nevoi de deplasare a persoanelor, marfurilor,
bunurilor materiale, materiilor prime, etc. Traficului intern i se suprapune traficul extern care
consta în circulatia vehiculelor ce intra în oraş cu anumite destinaţii şi îl parasesc dupa un
timp, precum şi traficul de tranzit ce consta în vehicule care traverseaza oraşul.
Deplasarile de persoane se efectueaza atât pietonal, desfasurandu-se pe căi special
amenajate: trotuare, alei, pasaje de trecere, scări, planuri înclinate, escalatoare, tuneluri de
traversare, etc cât şi cu autovehicule pe suprafetele carosabile ale străzilor şi a altor spaţii
rezervate circulatiei de vehicule: poduri, viaducte, tuneluri, pasaje, intersectii, piete, etc.
Traficul de persoane are trei componente: alternanta zilnica în dublu-sens, locuinta-loc
de munca; deplasările în afara orelor de lucru, în zonele cu dotari social-culturale, comerciale;
iesirile pentru odihna, recreatie, turism. Chiar dacă aceste deplasari nu se suprapun în timp,
fiecare dintre ele genereaza asa-numitele perioade de vârf sau momente de trafic, de care
trebuie să se tină seama în organizarea retelelor de transport şi amplasarea noilor zone de
locuit.
Reţeaua stradală dintr-o localitate cuprinde străzile, pieţele, intersecţiie, parcajele etc şi
contribuie la ordonarea elementelor urbane, realizarea legaturii între diferite zone de interes,
asigurarea relatiilor dintre componentele oraşului, etc.
Transportul în comun este organizat tinând cont de urmatoarele elemente: traficul de
autoturisme; specializarea unor străzi sau zone pentru diferite tipuri de transport; decalarea
programelor de începere a lucrului într-o anumita zona pentru aplatizarea varfurilor de trafic.
Mijloacele de transport în comun sunt constituite din vehicule cu căi de rulare proprii
(metrou, cale ferată) şi vehicule care folosesc reţeaua stradala (tramvaie, autobuze, troleibuze,
microbuze, taxiuri, etc).
Având în vedere numeroasele probleme legate de circulatia din interiorul oraşelor, un rol
deosebit de important revine planificarii urbane şi corelarii traficului cu celelalte functiuni ale
oraşului. Astfel, planurile de urbanism urmaresc includerea rezolvarii problemelor de trafic
alaturi de celelalte obiective privind dezvoltarea localitatii pentru evitarea conflictelor
posibile, asigurand astfel buna functionare a întregului organism urban.
Acest lucru poate fi realizat prin prevederea unor zone echilibrate ca mărimi, densităţi,
functiuni, omogenitate, amplasate uniform în suprafaţa oraşului, evitarea concentrărilor
excesive de trafic, scurtarea distanţelor de parcurs, studierea fenomenului de deplasare
pendulara dinspre oraş spre exterior şi invers (navetismul) şi a cauzelor care-l genereaza şi
prevederea unor zone de trafic suplimentare, concentrate în punctele importante de intrareiesire din oraş.
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Prin intermediul planurilor de urbanism se stabilesc şi posibilitatile de restaurare a
reţelelor stradale existente astfel încat sa se respecte o serie de principii fundamentale:
• asigurarea cu minim de energie a circulatiei între toate cartierele şi zonele de munca,
asigurarea unei structuri a retelei stradale şi sistem organic.
• artere magistrale oraseneşti, cu ramificatii de artere şi cartiere, iar acestea din urma cu
ramificatii de acces la obiective;
• asigurarea unor conditii ecologice; adoptarea unor solutii eficiente atat din punct de
vedere tehnic cât şi economic prin folosirea la maximum posibil a traseelor strazilor
existente, marirea capacitatii de circulatie a strazilor în mod progresiv, pe masura cresterii
traficului, prevederea spatiilor pentru largiri de artere, intersectii în cazul amplasarii de
cladiri în zonele adiacente.
Aşadar, localitatile urbane contemporane reprezinta locul de desfasurare a unor extrem de
variate activitati care, zonificate, genereaza structura functionala a asezarii. Peste aceasta se
suprapun relatiile care se desfasoara în viaţa sociala şi economica a locuitorilor, extrem de
complexa şi care nu se înscrie de cele mai multe ori într-o schema logica dar care contribuie
semnificativ la modificarea spatiului urban.
3.

ELEMENTE ALE TRAFICULUI

Definiţie: Traficului rutier reprezintă totalitatea vehiculelor, personelor şi
animalelor conduse, care utilizează la un moment dat un drum.(STAS 4032/92)
Studiul caracteristicilor traficului cuprinde un ansamblu de metodologii de lucru şi
investigatii pentru:
• Comportamentul conducatorului auto
• Caracteristicile traficului
• Viteza
• Intensitatea
• Densitatea
• Originea şi destinaţia călătorilor
• Parcarea
• Accidente
Planificarea transportului cuprinde:
• Stabilirea scopului politicii de transport
• Investigaţii asupra desfaşurării traficului rutier
• Modelarea desfaşurării traficului
• Prognoze de evoluţie a traficului
• Elaborarea planurilor de transport
Proiectarea reţelelor rutiere:
• Planuri generale de dezvoltare
• Elaborarea de norme de proiectare: geometrică, structurală
Administrare şi reglementări legislative:
• Standarde şi normative de proiectare, execuţie şi întretinere
• legi
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Analizele operationale sunt în general orientate pentru soluţi curente sau prognoze pe
termen scurt. Scopul lor este de a produce informatii pentru decizii, daca este nevoie, de
îmbunătăţiri minore ale circulatiei cu costuri reduse care pot fi implementate repede.
Analizele de proiectare stabileasc trăsăturile fizice detaliate ale circulatiei şi permit
modificări care determina nivele de operare superioarea (LOS). De obicei au ca scop
implementări de solutii pe termen mediu sau lung.
Analizele de planificare sunt directionate spre strategi de dezvoltare a politici de transport.
Implicaţiile deciziilor rezultate din analize de planificare sunt efecte pe termen lung. Studiile
tipice in cadrul acestor analize se adreseaza configuraţiilor posibile ale retelelor de transport
sau părţi ale acestora. Adesea, un analist trebuie să estimeze perioada de timp necesară
realizarii nivelul de operarare LOS, la care va functiona sistemul de transport. Estimarea
nivelului de serviciu LOS, face parte din dezvolatrea politicii de transporturi ale
administratiei.
Flux întrerupt

Definitie:Circulaţia vehiculelor (pietonilor) influenţata de opriri
şi întarzieri cauzate de condiţii de circulatie.
•
•
•
•

Conceptele de baza pentru caracterizarea traficului fluxului întrerupt (discontinuu):
Dirijarea circulatiei în intersectii
Timpul pierdut
Rata de saturaţie a traficului
Şirurile de aşteptare (cozile)

Desfasurarea circulaţieiţ în apropierea intersecţiilor
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Saturaţia fluxului de circulatie şi timpul pierdut
Flux neîntrerupt

Definitie:Circulaţia vehicolelor (pietonilor) în şir, fără opriri
cauzate de condiţii de circulaţie.
Conceptele care stau la baza pentru caracterizarea traficului (fluxului) neîntrerupt:
• Intensitatea şi rata traficului
• Viteza
• Densitatea
Rata traficului determină posibilitatea folositii şi a unor parametrii suplimentari:
• Spatiul între vehicule (spacing)
• Intervalul de timp între vehicule (headway)
Traficul Urban
CARACTERISTICI ALE TRAFICULUI URBAN
• Consideraţii generale
• Moduri de transport în mediul urban
• Aglomerările urbane
• Protecţia mediului şi limitarea poluării, mai ales în zonele rezidenţiale
CARACTERISTICI ALE TRAFICULUI URBAN
Consideratii generale:
• Traficul urban se desfăşoară în mediul locuit şi este parte componentă a vieţii comunităţii
• Satisface necesităţile zilnice de transport ale comunităţii:
a)transport de persoane,
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b)transport de mărfuri.
• Distanţele de transport sunt relativ reduse 5 - 15 km
• Foloseşte moduri de transport diverse.
• Produce noxe şi poluare sonoră.
• Produce întârzieri în deplasări.
• Generează deplasări în zonele învecinate / trafic pendular.
• Are efecte sociale complexe:
a)generează locuri de muncă
b)serveşte aproape toate domeniile de activitate ale societăţii.
• Costurile transportului, mai ales, cel în comun este subvenţionat de stat.
• Este supus unei presiuni permanente pentru modernizare din partea societăţii.
• Transporturile urbane fac parte din planurile de urbanism ale comunităţii.
Moduri de transport în mediul urban
Transport de persoane:
• turism
• transport în comun (autobuz, troleibuz, microbuz)
• transport metropolitan
• trenuri suburban (metrou rapid)
• biciclete
• motociclete
• pietoni
•
•

•
•
•
•
•
•

Transport de marfuri:
autocamion diverse modele
trailer
Aglomerari urbane
a)Zone comerciale
b)Zone birouri
c)Zone agrement
d)Zone istorice
e)Zone rezidentiale
f)Zone industriale
a)Zone comerciale – necesita:
spaţii pentru circulaţia bicicliştilor
spaţii de parcare
zone pietonale pentru promenadă
reducerea vitezei de circulaţie auto
calmarea traficului
acces pentru aprovizionare
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Zone comerciale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

b)Zone birouri – necesita
spaţii de parcare, de regulă supraetajate sau subterane
servicii comerciale pentru personal
acces pentru transport în comun de suprafaţă si subteran
c)Zone agrement – necesita
spaţiu parcare pentru biciclişti
spaţii de parcare
zone pietonale de promenadă
acces transport în comun
limitarea accesului auto
d)Zone istorice – necesita
spaţii de parcare
zone pietonale
conservarea reţelei de circulaţie istorică
acces limitat pentru transport auto (privat sau în comun)
măsuri de siguranţa circulaţiei sporite pentru numărul mare de turişti (pietoni)
e)Zone rezidentiale – necesita
spaţii de parcare
reţea rutieră pentru trafic greu
accese la reţeaua de autostrăzi sau drumuri expres
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•
•

transport în comun
autostrăzi sau drumuri de centură

4.

ORGANIZAREA INTERSECŢIILOR ÎN MEDIUL URBAN
Necesităţile de mişcare în intersecţii a participanţilor la trafic

Intersecţii Urbane
Definiţie - intersecţia este locul în care se întâlnesc sau se încrucişează două sau
mai multe artere de circulaţie.
Circulaţia vehiculelor în intersecţie:
• Accesele se relizează pe benzi de circulaţie care pot fi specializate.
• Deplasarea vehiculelor se face în funcţie de destinaţia dorită, respectând regulile de
circulaţie.
Factori care determină proiectarea unei intersecţii:
1)Factori umani:
• Obiceiurile conducătorilor auto
• Abilitatea conducătorilor auto de a lua decizii în conducerea auto
• Experienţa conducătorilor auto
• Timpul de reacţie şi decizie
• Circulaţia pietonilor şi obiceiurilor acestora (caracteristici proprii)
• Circulaţia bicicliştilor şi obiceiurile acestora (caracteristici proprii)
2)Factori de trafic:
• Capacitatea de trafic pentru accese
• Caracteristicile vehiculelor
• Variabilitatea manevrelor conducătorilor auto
• Traficul de transport
• Istoricul accidentelor de circulaţie
• Deplasarea bicicliştilor
• Deplasarea pietonilor
3)Factori fizici:
• Profilul longitudinal al căilor de circulaţie
• Distanţa de vizibilitate
• Unghiurile în plan dintre accese
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• Zona de conflict
• Benzi specializate pentru vehicule
• Elementele geometrice ale fiecărui acces (plan, profil longitudinal,
secţiune transversală)
• Dotări pentru supravegherea circulaţiei
• Iluminat public
• Dotări pentru siguranţa circulaţiei
• Factori de mediu
• Traversări pietonale
• Traficul de biciclişti
4)Factori economici:
• costul lucrărilor de modernizare
• consumul energetic
Clasificarea intersecţiilor:
A)Intersecţii la nivel
B)Intersecţii denivelate
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizarea etapizata a unei intersectii:
Etapa I Intersecţia la nivel circulaţia liberă
Etapa II Intersecţia la nivel circulaţia semnalizată
Etapa III Intersecţia la nivel circulaţie semaforizată
Etapa IV Intersecţie denivelată
Realizare etapizata:
Fluxurile de circulaţie care se denivelează, se proiectează astfel încât circulaţia care
rămâne la nivel să se poată desfăşura semaforizat.
Denivelarea diferitelor relaţii în intersecţie se poate face în timp etapizat.
Procesul de proiectare trebuie să aibe în vedere toate etapele în funcţie de traficul de
perspectivă estimat.
În principiu fiecare acces are trei posibilităţi de deplasare

•
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ii.
•
•
•
•
•

Intersecţii la nivel
Intersecţii cu 3 accese
Intersecţii cu 4 accese
Intersecţii cu mai multe accese
Intersecţii giratorii
Insule pentru dirijarea circulaţiei
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Intersecţii la nivel cu 3 accese

Intersecţii în T sau in Y
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Intersecţii în T sau in Y

Intersecţii la nivel cu 4 accese
Circulaţie necanalizată
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Intersecţii cu mai multe accese

5.

CONCLUZII

În proiectarea corectă a unei intersecţii trebuie tinut cont de factori umani:
obiceiurile conducătorilor auto, abilitatea conducătorilor auto de a lua decizii în
conducerea auto, experienţa conducătorilor auto, circulaţia pietonilor şi
obiceiurilor acestora (caracteristici proprii), circulaţia bicicliştilor şi obiceiurile
acestora factori de trafic: capacitatea de trafic pentru accese, caracteristicile
vehiculelor, variabilitatea manevrelor conducătorilor auto, traficul de transport,
istoricul accidentelor de circulaţie, factori fizici: Profilul longitudinal al căilor
de circulaţie, distanţa de vizibilitate, unghiurile în plan dintre accese, zona de
conflict, benzi specializate pentru vehicule, elementele geometrice ale fiecărui
acces (plan, profil longitudinal, secţiune transversală) dotări pentru
supravegherea circulaţiei, traficul de biciclişti, factori economici: costul
lucrărilor de modernizare, consumul energetic.
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Rezumat:
În cadrul acestui articol se doreşte prezentarea performanţelor atinse pe structurile
rutiere flexibile pe care a fost aplicată tehnologia de reciclare utilizând bitum spumat, precum
şi avatajele utilizării acestei tehnologii.
Studiul de caz elaborat prezintă structurile rutiere flexibile ce conţin un strat de bază
alcătuit din mixtură asfaltică cu bitum spumat, rezultate n urma reciclării “in situ” a
straturilor asfaltice existente. Sunt prezentate comparativ rezultatele verificărilor efectuate pe
pe structura rutieră degradată şi pe structura rutieră ranforsată. Lucrarea conţine şi studii de
laborator pe mixtură asfaltică cu bitum spumat.
Cuvinte cheie: reciclare, bitum spumat, dimensionare rutieră, mixturi asfaltice,
reabilitare

1. INTRODUCERE
Tehnologia de reciclare cu bitum spumat este folosită cu succes în
întreaga lume. În Europa, în special în Marea Britanie, Olanda şi Norvegia, dar
şi în ţările est-europene cum ar fi Rusia sau Ţările Baltice, utilizarea bitumului
spumat în reciclarea la rece, ca o alternativă la lianţii convenţionali, câştigă din
ce în ce mai multă acceptanţă. În plus, numeroase proiecte se desfăşoară în
America de Nord şi de Sud. Tehnologia de reciclare cu bitum spumat este
utilizată cu succes chiar şi în ţări cu condiţii climaterice extreme, cum ar fi
Arabia Saudită sau Iran, şi în statele africane precum Libia, Malawi, Nigeria sau
Africa de Sud. În Asia si Australia, de asemenea, căile de comunicaţie au fost
reabilitate în perioade de timp scurte utilizând tehnologia de reciclare cu bitum
spumat. Aplicarea la nivel mondial a acestei tehnologii demonstrează
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compatibilitatea utilizării bitumului spumat în condiţii extreme variate de
constructie a drumurilor.
În principiu, procedeul de reciclare „in situ” utilizând bitum spumat,
constă în frezarea straturilor rutiere cu o stare avansată de degradare, malaxarea
şi umidificarea materialului frezat cu apă sau suspensie de apă cu ciment, în
paralel cu injecţia bitumul spumat. Materialul rezultat în urma acestui proces
este aşternut şi recompactat. Stratul rutier astfel obţinut fiind utilizat ca un strat
nou în structură. Reciclarea cu bitum spumat se poate folosi pentru toate
straturile din structura rutieră, funcţie de clasa tehnică a drumului, excepţie fiind
utilizarea ca strat de uzură.
Articolul prezintă un studiu de caz complet al aplicării tehnologiei de
reciclare cu bitum spumat. Rezultatele prezentate sunt concludente deoarece se
bazează pe un set de date complet, pe un sector de drum omogen, ce ţine cont de
evaluarea sectorului de drum pe care s-a aplicat soluţia reciclării cu bitum
spumat, date privind proiectarea sistemului rutier şi determinări de laborator
referitoare la studiul de reteţă, execuţia şi calitatea structurii rutiere şi a
materialelor puse în operă.
2. UTILIZAREA TEHNOLOGIEI DE RECICLARE CU BITUM
SPUMAT LA EXECUŢIA REABILITARILOR DE DRUMURI
NAŢIONALE
2.1 Structura rutieră existentă degradată
Reabilitarea sectorului de drum naţional, studiat în cadrul acestui articol, a
început în anul 2003 iar în anul 2006 lucrările la acest sector au fost sistate,
contractul de lucrări încheiat cu Antreprenorul fiind reziliat în anul 2007.
Lucrările de reabilitare au fost executate sub trafic, cu restricţii de
circulaţie în zona punctelor efective de lucru.
În urma expertizei tehnice efectuate în anul 2009 pe acest sector de drum,
a rezultat faptul că structura rutieră se afla la nivel de strat de bază de tipul
anrobatului bituminous AB2, acest strat prezentând o serie de degradări după
cum urmează: faianţări, fisuri transversale pe toată lătimea părţii carosabile şi
crăpături longitudinale, desprinderi de materiale şi făgaşe.
S-a evaluat starea de degradare conform normativului AND 540-2003, în
funcţie de procentul de suprafaţă degradată prin atribuirea de calificative de
stare. Calificativele obţinute, pe sectoarele omogene, identificate pe sectorul de
drum au fost „REA” (>30%) şi „MEDIE” (10-30%).
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Structura rutieră studiată a sectorului de drum naţional are următoarea
configuraţie (Figura 1):

Figura1– Structura rutieră, rezultată din expertiza tehnică
2.2 Verificarea criteriilor de dimensionare pe sistemul rutier degradat
Pentru dimensionarea sistemului rutier s-a utilizat programul „Alizé”
(bazat pe modelul linear elastic Burmister) şi s-a avut în vedere obţinerea stării
de tensiuni şi deformaţii specifice, precum şi verificarea rezistenţei la oboseală a
structurii rutiere.
Se cunosc următoarele date: tipul climateric: I; regimul hidrologic: 1
(conform STAS 1709/2); tipul de pământ: P2 (conform STAS 1243); categoria
pământului: coeziv.
Valorile de calcul ale caracteristilor de deformabilitate ale straturilor din
sistemul rutier degradat sunt prezentate în Tabelul nr 1.
Tabel 1 : Caracteristici de deformabilitate ale straturilor rutiere
Alcătuire
Modul de rigiditate, E
Coeficientul
structură
(MPa)
lui Poisson, μ
rutieră (cm)
- 5 cm AB 2
- 22 cm B.S.C.
- 35 cm Balast
- Pământ P2

2400 (valoare reziduală)
1000
251
90

0.35
0.25
0.27
0.30

Valoarea reziduală a modulului de rigiditate a stratului de AB2 (Tabel 1) a
fost calculată prin iteraţie utilizând softul de calcul Alize. S-au folosit mai multe
valori ale modulului de rigiditate până când s-a ajuns la deflexiunea măsurată pe
sectorul de drum cu deflectometrul Dynatest 8000.
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Verificarea alcătuirii si dimensionării sistemului rutier, utilizând metoda
deflexiunii admisibile, se efectuează verificând condiţia: Eech,ef > Enec, unde:
- Eech,ef - modulul de elasticitate echivalent efectiv al sistemului rutier;
- Enec - modulul de elasticitate necesar.
Întrucât Eech,ef = 391.3 MPa < Enec = 475 MPa, condiţia de dimensionare nu
este îndeplinită.
Pe baza traficului recenzat în anul 2005, a fost stabilit volumul de trafic de
calcul, pentru perioada de perspectivă de 12 ani (2009 – 2021, 2006 fiind anul în
care a fost construit sistemul rutier, rezultând 12 ani rămaşi din perioada de
perspectivă): Nc 2,56 m.o.s., rezultând un volum de trafic foarte greu.
Se cere să se afle starea de tensiuni şi deformaţii specifice utilizând
programul de calcul automat Alize, precum si să se verifice la oboseală structura
rutieră dimensionată.
Tensiunea şi deformaţia specifice rezultate din programul de calcul
automat Alize sunt următoarele: εr = - 262.1 microdef.; εz = 370.5 microdef.
Verificarea la oboseală a structurii rutiere se efectuează astfel: Se verifică
dacă rata de degradare la oboseală (R.D.O.) are o valoare mai mică sau egală cu
R.D.O. admisibilă: R.D.O. ≤ R.D.O. admisibilă. R.D.O. = 25.6; R.D.O.
admisibilă = 0.90, pentru drumuri naţionale principale; Întrucât R.D.O. >
R.D.O. admisibilă, condiţia de dimensionare nu este îndeplinită.
Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibilă la nivelul pământului
de fundare se verifică îndeplinind condiţia: εz < εzadm, unde: εz – deformaţia
specifica verticală de compresiune la nivelul pământului de fundare; εzadm –
deformaţia specifică verticală admisibilă la nivelul pământului de fundare ;εz =
370.5 microdef.; εzadm = 255.25 microdef.; întrucât εz > εzadm, condiţia de
dimensionare nu este îndeplinită.
Criteriul tensiunii de întindere admisibilă la baza stratului din agregate
naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici este îndeplinit dacă este
respectată condiţia: sr ≤ sr adm, unde: sr - tensiunea orizontală de întindere la
baza stratului din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau
puzzolanici, în MPa; sr adm – tensiunea de întindere admisibilă, în MPa.
sr adm = 0.202 microdef.; sr = 0.615 microdef.; întrucât sr > sr adm,
condiţia de dimensionare nu este îndeplinită.
Din verificarea structurii rutiere la solicitarea osiei standard de 115 kN,
dimensionată conform expertizei tehnice, a rezultat faptul că nu este
îndeplinit niciun criteriu de dimensionare, în conformitate cu “Normativul
pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide”, PD 177-2001 şi
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“Normativul pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a
capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide cu
deflectograful Lacroix şi deflectometrul cu pârghie tip Benkelman” (CD 312002).
2.3 Soluţia tehnică de reabilitare a structurii rutiere existente degradate
Având în vedere starea tehnică a structurii rutiere s-a trecut la stabilirea
grosimii de consolidare, hc.
Soluţia de ranforsare se stabileşte în funcţie de următorii parametrii: clasa
de trafic pentru dimensionare; grupul de structură rutier; grosimea totală a
straturilor bituminoase existente; clasa de deformabilitate a complexului rutier
existent.
În vederea dimensionării grosimii straturilor de ranforsare a structurilor
rutiere suple se utilizează valoarea deflexiunii caracteristice.
- Deflexiunea caracteristică, dc: dc = 318.5 (10-2 mm); deflexiunea
admisibilă, dadm: dadm = 45 (10-2 mm).
Se compară deflexiunea caracteristică dc cu deflexiunea admisibilă dată în
funcţie de trafic: dc ≥ dadm, rezultă impunerea consolidării sistemului rutier.
Se calculează grosimea de consolidare, hc:
hc = k lg dc/dadm= 59.5 cm
unde: k – este un coeficient dat în funcţie de trafic (k=70 trafic foarte greu).
Din calcul a rezultat o grosime mare de consolidare a sistemului rutier,
şi anume hc=59.5 cm, ceea ce conduce la alegerea unei soluţii tehnice precum
aşternerea unor grosimi mari de mixturi asfaltice peste stratul degradat sau
demolarea întregului sistem rutier, rezultând costuri mari privind executia
acestor lucrări.
Astfel, în cadrul expertizei tehnice “Lucrări de drumuri - Expertiza
Tehnică a lucrărilor de reabilitare DN 6, sector Filiasi – Ciochiţa, km 268+390
– 297+070 şi km 297+384 – 298+000”, s-a propus ca soluţie tehnică reciclarea
sectorului de drum national utilizând tehnologia cu bitum spumat.
2.4 Verificarea criteriilor de dimensionare a structurii rutiere pe care a fost
aplicată tehnologia de reciclare cu bitum spumat utilizând modulii de
rigiditate obţinuţi în laborator pe materialul reciclat in teren
Structura rutieră are următoarea configuraţie, prezentata în Figura 2:
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Figu
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Valorile de
V
d calcul ale
a caracteeristilor dee deformabbilitate alee straturilo
or
reciclaate cu bitum
m spumatt sunt prezzentate în Tabelul
T
2..
T
Tabel
2 : Caracterristici de deformab
d
bilitate alee straturillor rutieree
Mod
dul de
uctură
Coeficcientul
Alcăătuire stru
rigidiitate, E
r
rutiera
(cm)
lui Poisson, μ
(M
MPa)
- 4 cm MASF 166
40
000
0.335
- 6 cm BAD 25
3581 (llaborator)
0.335
- 14 cm
m straturi reciclate
r
4630 (llaborator)
0.335
- 13 cm
m B.S.C.
10
000
0.225
- 35 cm
m Balast
251
2
0.227
- Pămâânt P2
90
9
0.330
Verificareea alcătuirrii şi dimeensionării sistemuluui rutier, uutilizând metoda
V
m
deflexiiunii admiisibile, se efectuează
e
ă verificân
nd condiţiaa: Eech,ef > Enec, undee:
- Eech,ef - modulul de
d elasticiitate echiv
valent efecctiv al sisteemului ruttier;
- Enec - moodulul de elasticitatte necesar..
Întrucâât Eech,ef = 1034 MPa
M > Eneec = 534.37 MPa, condiţia
c
d
de dimenssionare
este în
ndeplinităă.
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Pe baza traficului recenzat în anul 2005, a fost stabilit volumul de trafic de
calcul, pentru perioada de perspectivă de 15 ani (2010 - 2025): Nc
3,562
m.o.s., rezultând un volum de trafic excepţional.
Se cere să se afle starea de tensiuni şi deformaţii specifice utilizând
programul de calcul automat Alize, precum si să se verifice la oboseală structura
rutieră dimensionată.
Tensiunea şi deformaţia specifice rezultate din programul de calcul
automat Alize sunt următoarele: εr = - 99.3 microdef.; εz = 133.7 microdef.
Verificarea la oboseală a structurii rutiere se efectuează astfel: Se verifică
dacă rata de degradare la oboseală (R.D.O.) are o valoare mai mică sau egală cu
R.D.O. admisibilă: R.D.O. ≤ R.D.O. admisibilă. R.D.O. = 0.70; R.D.O.
admisibiă = 0.90, pentru drumuri naţionale principale; Întrucât R.D.O. <
R.D.O. admisibilă, condiţia de dimensionare este îndeplinită.
Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibilă la nivelul pământului
de fundare se verifică îndeplinind condiţia: εz < εzadm, unde: εz – deformaţia
specifică verticală de compresiune la nivelul pământului de fundare; εzadm –
deformaţia specifică verticală admisibilă la nivelul pământului de fundare ;εz
=133.7 microdef.; εzadm = 233.7 microdef.; intrucât εz < εzadm, condiţia de
dimensionare este îndeplinită.
Criteriul tensiunii de intindere admisibilă la baza stratului din agregate
naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici este îndeplinit dacă este
respectata condiţia: sr ≤ sr adm, unde: sr - tensiunea orizontală de întindere la
baza stratului din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau
puzzolanici, in MPa; sr adm – tensiunea de întindere admisibilă, in MPa.
sr adm = 0.200 microdef.;sr = 0.195 microdef.; întrucât sr < sr adm,
condiţia de dimensionare este indeplinită.
Din verificarea structurii rutiere la solicitarea osiei standard de 115 kN,
utilizând modulii de rigiditate obţinuţi în laborator, a rezultat faptul că sunt
verificate toate criteriile de dimensionare, în conformitate cu “Normativul pentru
dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide”, PD 177-2001 şi
“Normativul pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a
capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide cu
deflectograful Lacroix şi deflectometrul cu parghie tip Benkelman” (CD 312002).
În Tabelul 3 sunt prezentate, în plus faţă de rezultate obţinute la punctele
2.2 şi 2.4 pe structura rutieră existentă degradată şi pe structura rutieră pe care a
fost aplicată tehnologia de reciclare, şi rezultatele obţinute în urma verificării
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criteriilor de dimensionare pe structurile rutiere aferente proiectului iniţial şi a
proiectului iniţial propus de reciclare.
Tabel 3 – Tabel centralizator a rezultatelor obţinute
în urma dimensionării structurilor rutiere

2.5 Aplicarea tehnologiei de reciclare cu bitum spumat pe sectorul analizat
Lucrările au fost executate în baza Agrementului Tehnic 004-07/1347 –
2012 „Procedeu de reciclare in situ a structurilor rutiere cu adaos de bitum
spumat, cimenţi sau alţi lianţi”.
Etapa preliminară pentru efectuarea reciclării este reprezentată de studiul
de laborator pentru stabilirea compoziţiei optime a reţetei. Dozajul de preparare
rezultat al materialelor utilizate în reciclarea cu bitum spumat, aferent acestei
reteţe este:
- material frezat (amestec de mixtură degradată şi balast stabizat)- 83,5%;
- aport de pietriş concasat – 9,6%;
- ciment – 2,9%;
- bitum D 50/70 – 4.0%.
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Caracteristicile fizico-mecanice rezultate în urma studiului de reteţă,
pentru procentul optim de bitum ales (4%), sunt următoarele (Tabel 4):
Tabel 4 – Rezultate încercari obţinute în urma studiului de reţetă
Metode de
Caracteristici
U.M. Rezultate Limite
incercare
min.
SR EN 12697/6 Masa volumetrică
2.213
g/cm3
2.150
2002
aparentă
9
2.0…10
SR 7970-2001
Absorbţia de apă % vol.
Stabilitate
9
min. 5
kN
Marshall la 60°C
SR EN 12697/34 2004
Indice de curgere
3.3
1.5…4
mm
/ Fluaj
Încercarile au fost efectuate respectând SR EN 12697 – 34 – Încercare
Marshall.
Pentru determinarea umidităţii optime de compactare a materialului frezat
a fost folosită metoda Proctor modificat, rezultând pentru densitatea maximă de
2.09 g/cm3 o umiditate optimă de 8,14 %.
Deşi curba granulometrică corectată respectă domeniul de încadrare între
limitele minime şi maxime ale agregatelor, domeniu trecut în SR 7970-2001,
introducând aceasta curbă granulometrică în domeniul FOAMIX (Figura 3), se
observă că aceasta iese din limitele impuse de domeniul FOAMIX.
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Curba granulometrica corectata
100
SR 7970‐2001 min.

90

SR 7970‐2001 max.
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80
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10

1
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10

100

Figura 3 - Neîncadrarea curbei granulometrice corectate în domeniul FOAMIX
2.6

Încercări de laborator efectuate pe materialul reciclat in teren

După executarea tehnologiei reciclării cu bitum spumat au fost prelevate
carote în vederea efectuării încercărilor de laborator necesare determinării
caracteristicilor fizico-mecanice şi pentru a se vedea modul în care cerintele
impuse de Agrementul Tehnic 004-07/1347 – 2012 au fost respectate utilizând
această tehnologie.
Procentul absorbiţiei de apă obţinut in laborator, dupa reciclarea efectuată
în teren, este de 3.3 %, încadrându-se în limitele de 2…10%, conform SR 79702001. Spre deosebire de absorbţia de apă de 9 % obţinută în studiul de reţetă, se
observă faptul că absorbţia de apă rezultată din materialul reciclat pe teren a
scăzut considerabil.
Pentru determinarea conţinutului de bitum din materialul reciclat a fost
folosită centrifuga de extracţie a bitumului, procentul de bitum rezultat fiind de
5.6 % . Procentul de bitum nu se încadrează în limitele SR-7970-2001, depăsind
valoarea de 5% cu 0.6%.
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Introducând curba granulometrică în domeniul FOAMIX (Figura 4), se
observă că aceasta se încadrează în limitele impuse, spre deosebire de curba
granulometrică rezultată în urma studiului de laborator.

Curba granulometrica a materialului
100
100 100
reciclat in teren
95

100

SR 7970‐2001 min.
SR 7970‐2001 max.
Series2
FOAMIX min.
FOAMIX max

90
80
70

86

63

treceri [%]

60

52

50

44.60

40

39
35 37
32

30
20

22

25
22

10

11
67.60
3

8.30
8
4

0
0.01

0.1

88.7090
85

71 72
70
64.00
59.3
50
42

34
33

24.80
18
15.1014
15
10

1
site [mm]

10

100

Figura 4 –Respectarea domeniului FOAMIX de materialul reciclat
În Tabelul 5 sunt prezentate centralizate rezultatele încercării Marshall pe
probe extrase din materialul reciclat pe teren aplicând tehnologia reciclării cu
bitum spumat.
Tabel 5 - Tabel centralizator – Încercări Marshall pe material reciclat
Metode de
Caracteristici
U.M. Rezultate Limite
incercare
min.
SR EN 12697/6 Masa volumetrică
2.220
g/cm3
2.150
2002
aparentă
3.3
2.0…10
SR 7970-2001
Absorbţia de apă % vol.
Stabilitate
8.3
min. 5
kN
Marshall la 60°C
SR EN 12697/34 2004
Indice de curgere
3.9
1.5…4
mm
/ Fluaj
127

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2013
ediţia a III-a
Bucureşti, 13 Iunie 2013

2.7 Determinarea capacităţii portante după executarea tehnologiei de
reciclare pe sectorul de drum studiat
Pentru recepţia fazei de execuţie, s-au efectuat determinări de capacitate
portantă cu metoda pârghiei Benkelman conform „Normativ pentru
determinarea prin defectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a
drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide”, indicativ CD 31/2002.
Capacitatea portantă a acestui sector este caracterizată de următoarele valori:
- numărul de determinări, n = 41;
- deflexiunea medie obţinută, dBM = Sdi/n = 29.5 * 1/100 mm;
- abaterea standard, SB = 6,3 * 1/100 mm;
- coeficient de variaţie, Cv = 21.4 %.
Se observă ca s-a obţinut o valoare medie a deflexiunii ce indică o
capacitate portantă foarte bună (Deflexiune maximă admisibilă - dbm= 100(1/100
mm). De asemenea, coeficientul de variaţie indică o omogenitate a compactării
(recomandat valoare maximă pentru coeficientul de variaţie de 35%).
2.8 Încercări dinamice efectuate pe carote extrase din straturile reciclate
– Laborator U.T.C.B. – C.F.D.P.
În cadrul laboratorului de drumuri al facultătii C.F.D.P. au fost efectuate
verificări suplimentare privind evaluarea performanţelor straturilor reciclate cu
bitum spumat.
Au fost extrase 3 carote de pe 3 sectoare de drum naţional, pe care s-a
aplicat tehnologia de reciclare cu bitum spumat, în vederea efectuării
încercărilor de laborator în regim dinamic.
Fiecare carotă aparţine unui reţete de reciclare stabilite în laborator prin
efectuarea studiilor de reţetă.
Cele 3 sectoare de drum prezintă configuraţii diferite în ceea ce priveşte
materialul, numărul şi grosimea straturilor pe care a fost efectuată reciclarea
(Tabel 5).
Totodată, în Tabelul 6 sunt prezentate dozajele folosite pentru fiecare
reţetă, în funcţie de structura rutieră pe care a fost aplicată reţeta.
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Tabel 6 – Structura rutieră/ Dozaj preparare reţete
Reţeta
nr.

Structura rutieră pe care
s-a aplicat reţeta

I

- strat de bază: AB2 5 cm;
- balast stabilizat cu ciment: 22 cm;
- balast: 35 cm.

- material frezat - 83,5% ;
- aport de pietriş concasat – 9,6%;
- ciment – 2,9%;
- bitum D 50/70 – 4.0%.

II

- strat de bază: AB2 :10 cm;
- balast stabilizat cu ciment: 17 cm;
- balast: 35 cm.

- material frezat - 73,5% ;
- aport de pietriş concasat – 19,1%;
- ciment – 2,9%;
- bitum D 50/70 –4.5%.

III

- strat de bază: AB2 :5 cm;
- mixturi existente : 22 cm;
- balast: 35 cm.

- material frezat -83,5% ;
- aport de pietriş concasat – 9,6%;
- ciment – 2,9%;
- bitum D 50/70 4.0%.

Dozaj preparare reţetă

Conform unei dispoziţii de şantier emisă de către proiectant, a fost
stabilită aplicarea tehnologiei de reciclare pe grosimi cuprinse între 15-25 cm,
datorită faptului că pe sectorul experimental de reciclare cu bitum spumat au fost
atinse valori superioare ale capacităţii portante, în urma determinării efectuate
cu pârghia Benkelman, conform CD 31-2002.
În continuare sunt prezentate rezultatele obţinute în urma efectuării
,,încercării prin aplicarea unei întinderi indirecte pe epruvete cilindrice’’
(IT-CY) - Standard de referinţă: SR EN 12697-26:2004, Anexa C.
Densităţile medii aparente pentru cele 3 retete, obţinute în laboratorul
C.F.D.P. au următoarele valori: reţeta 1 - 2.105 g/cm3, reţeta 2 - 2.020 g/cm3,
reţeta 3 - 2.081 g/cm3. Valorile sunt inferioare valorilor de 2.220 g/cm3, 2.228
g/cm3 2.206 g/cm3, obţinute în laboratorul de pe şantier. Gradul de compactare
obţinut, folosind ca valori de referinţă densităţile aparente determinate din
studiul de reţetă de 2.213 g/cm3, 2.237 g/cm3, 2.240 g/cm3, este de 96%, 90%,
respectiv 93%, valori situate sub limita inferioră admisă pentru o compactare
bună (minim 100% pentru cel puţin 95% din numărul punctelor de măsurare şi
minim 98% în toate punctele de măsurare, pentru drumuri de clasa tehnică II,
III).

129

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2013
ediţia a III-a
Bucureşti, 13 Iunie 2013

Deşi nu a fost acordată o atenţie deosebită în modul de elaborare a reţetei
şi controlului la execuţia straturilor reciclate, cauzat în mare masură
agrementului tehnic elaborat la modul general pentru o gamă largă de reciclări,
s-a obţinut o mixtură cu bitum spumat cu moduli de rigiditate (Tabel 7) din
domeniul mixturilor asfaltice la cald.
Diminuarea modulului pentru temperatura de 20ºC este de maxim 12%,
faţă de determinarea efectuată la temperatura de 15 ºC.
Totodată, se observă creşterea modulului de rigiditate în raport cu
procentul de participare a mixturilor asfaltice în noul strat reciclat (anrobat
bituminos AB2, mixturi bituminoase existente). Astfel că performanţele
straturilor reciclate sunt influenţate şi de tipul şi calitatea materialelor ce
participă în dozajul reţetei de material reciclat cu bitum spumat.
Tabel 7 – Valorile modulilor de rigiditate pentru Reţeta I, II, III
Reţeta
nr.
I
II
III

Grosimi
Procent
Grosime
straturi
participare in
reciclare
reciclate
noul strat,
(cm)
(cm)
reciclat (%)
- AB2: 5 cm
- AB2: 35 %
14
- B.S.C.: 65 %
- B.S.C.: 9 cm
- AB2: 66 %
- AB2: 10 cm
15
- B.S.C*.: 5cm
- B.S.C.: 34 %
- AB2: 5 cm
- AB2: 30 %
- mixturi
17
- mixturi
existente:
existente: 70 %
12cm

Modul
Temperatura
de
de încercare
rigiditate
(ºC)
(MPa)
15
4630.5
20
4077.7
15
6804.5
20
6785.5
15

7683.5

20

7678.7

*B.S.C. – balast stabilizat cu ciment.
3. CONCLUZII
Studiul de caz prezentat în cadrul acestui articol cuprinde toate etapele
necesare aplicării tehnologiei de reciclare cu bitum spumat pe un sector de drum
naţional: evaluarea stării de degradare a vechiului sistem rutier, dimensionarea
sistemului rutier degradat, alegerea soluţiei tehnice de reabilitare, studiul de
reţetă pe material frezat, încercări efectuate de laboratorul şantierului pe
materialul reciclat, efectuarea de încercări în regim dinamic pe carote extrase din
materialul reciclat, precum şi dimensionarea sistemului rutier reciclat folosind
moduli de rigiditate determinaţi în laborator.
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Interpretând rezultatele obţinute în urma aplicării tehnologiei de reciclare
cu bitum spumat, se remarcă obţinerea unui strat rutier nou cu performanţe
superioare, echivalente stratului de bază, prin reciclarea simultană a stratului de
mixtură existent (AB2) aflat într-o stare de degradare continuă sub influenţa
traficului intens şi a factorilor de mediu, precum şi a balastului stabilizat cu
ciment.
În urma dimensionării sistemului rutier utilizând ca date de intrare valorile
reale ale modulilor obţinuţi în cadrul laboratorului de drumuri ai facultăţii CFDP
pentru straturile reciclate, precum şi în urma determinărilor de capacitate
portantă efectuate pe materialul reciclat cu pârghia Benkelman, rezultă că se pot
obţine performanţe superioare comparabile cu structurile rutiere executate cu
mixturi asfaltice la cald.
În Agrementul Tehnic utilizat nu sunt prezentate clar cerinţele specifice
impuse de tehnologia bitumului spumat, fiind utilizate condiţiile similare
specifice unui strat de bază executat la cald cu anrobat bituminos tip AB2,
conform SR 7970-2001. Astfel, suprapunându-se domeniul de granulometric
prezentat în SR 7970-2001 peste domeniul FOAMIX (domeniu optim de
aplicare a tehnologiei, în cadrul caruia se obţin cele mai bune rezultate pentru
mixturile cu bitum spumat), se observă că la partea inferioară domeniul
granulometric din standardul romanesc nu este restrâns spre deosebire de
domeniul specific mixturilor cu bitum spumat. Ca deficienţa majoră a acestei
abordări din partea elaboratorului agrementului, se observă că reţeta elaborată
pentru acest sector prezintă un conţinut mai scăzut de parte fină (zona de
granulozitate 0/1mm).
În consecinţă, performanţele rezultate în urma aplicării tehnologiei pot
creşte considerabil dacp sunt impuse în agrementele tehnice şi respectate
condiţiile specifice mixturilor cu bitum spumat. Acestă observaţie se bazează pe
faptul că utilajul de reciclare era mai adecvat tehnologiilor de stabilizare a
solului (nu are grindă finisoare) şi studiul de reţetă nu a acordat suficientă
atenţie încadrării în curba de granulozitate specifică şi corelată cu optimizarea
conţinutului de bitum.
De asemenea, avantajele specifice acestei tehnologii sunt prezentate,
asftel: această tehnologie reduce emisia de dioxid de carbon, este o tehnologie
ce se aplică „la rece” (nemaifiind necesară încalzirea agregatelor din materialul
reciclat), traficul poate fi deschis la cateva ore după operatiunea de reciclare,
costurile de aplicare a tehnogiei sunt reduse (transporturi de materiale noi sunt
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reduse prin valorificarea integrală a materialului frezat), perioada de construcţie
scade semnificativ, iar impactul asupra mediului este redus.
Ca si concluzie generală, respectându-se condiţiile specifice mixturilor cu
bitum spumat, ce acoperă întregul proces de producţie al straturilor reciclate, de
la stadiul de reteţă până la stadiul de efectuare a testelor pe materialul reciclat,
această tehnologie de reciclare este o soluţie viabilă pentru reabilitarea
drumurilor din România.
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EVALUAREA CAPACITĂŢII PORTANTE A
STRUCTURILOR RUTIERE AEROPORTUARE
Paval Flavius-Florin, Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri, masterand în Ingineria
Infrastructurii Transporturilor,anul II, email: pavalflavius@yahoo.com;
Indrumători: Prof.dr.ing.Dicu Mihai, Decan Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi
Poduri,email:mdicu@cfdp.utcb.ro.
Rezumat
In aceasta lucrare am dezbatut una dintre cele mai importante proprietati ale
structurilor rutiere aeroportuare, aceea de a prelua eforturile transmise de catre pneurile
avioanelor care aterizeaza/decoleaza sau ruleaza pe pista respectiva in conditiile mentinerii
integritatii pe parcursul duratei de viata.
Capacitatea Portanta a unei structuri rutiere = este măsura aptitudinii sale de a
suporta incărcările date de avioane in condiţiile menţinerii integrităţii pe parcursul duratei de
viată.
In cadrul lucrarii am facut o scurta prezentare a modelelor clasice a mecanicii
structurilor rutiere care stau la baza intocmirii diferitelor metode de dimensionare a
structurilor rutiere
Studiul de caz a constat in verificarea capacitatii a doua piste ale aeroportului
“Transilvania” din Targu-Mures, una existenta pentru care se doreste modernizarea si una
care urmeaza a se construii, astfel incat sa fie acceptate la aterizare ( amerizare) avioane mai
grele de tip Boeing 747.
Pista existenta a fost dimensionata prin metoda franceza si in urma calculelor a
rezultat ca grosimea existenta a dalei este insuficienta pentru viitoare incarcari si astfel a fost
ranforsata tot prin aceeasi metoda.
Pista noua a fost verificata prin 3 metode de dimensionare, iar in urma calculelor,
rezultatele a doua metode au fost identice si toate trei eforturi de intindere la incovoiere
determinate s-au plasat sub valoarea efortului admisibil din dala astfel incat grosimea propusa
pentru dala nou construita este suficienta pentru noile avioane.
Cuvinte cheie: capacitate portanta, rezistenta de rupere la incovoiere, efortul unitar de
intindere din incovoiere, metode dimensionare.
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1. STUD
DIU TEOR
RETIC
Capacitateea portantta este prooprietatea pe care o are un siistem consstructiv
C
sau unn elementt al acesttuia de a putea prrelua incaarcari (sarrcini) de la alte
elemennte ale connstructiei.
D
Durata
dee viata a unnei structuuri rutiere rigide aerroportuaree este perioada la
sfarsituul careia aceasta nu
n mai esste capabila pentruu a preluaa in cond
ditii de
sigurannta traficuul si imppune ranfforsarea structurii
s
rutiere aaeroportuaare sau
reduceerea traficuului.
D la prim
De
mul zbor efectuat
e
cuu un aparaat mai greuu decat aeerul, respecctiv cel
al lui Traian Vuuia din daata de 18 martie 1906 cu apparatul Vuuia 1, si pana
p
la
aparatuul Antonoov 225 –ceel mai greeu aparat de
d zbor diin zilele nnoastre, grreutatea
avioannelor este in
i continuua cresteree, ceea ce face ca saarcinile la care sunt supuse
pistele aeroportuurilor sa evvolueze seemnificativ.
I graficuul urmatoor este prezentata evolutia
In
e
g
greutatii
aavioanelorr de la
1906 pana
p
in zileele noastre

Fiigura I.1-- Evolutia greutatii avioanelor
a
r din 19066-prezent
IIn acelasi timp cu greutatea
g
a
avioanelor
r a evoluaat si numaarul si disp
punerea
rotilor de la un numar
n
de 4 roti cat avea
a
prim
mul aparat de
d zbor-V
Vuia 1, disp
puse ca
la un automobil
a
, pana la trenul de aterizare ale marellui Antonoov cu celee 52 de
roti. [1]
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Trenul de aterizare (sau de amerizare) al unui avion reprezinta ansamblul
organelor cu ajutorul carora un aparat de zbor aluneca pe pamant inainte de a-si
lua zborul sau dupa ce a aterizat (amerizat).
Aterizorul-tip

Ecartament (S)

Ampatament(ST)

Presiunea in pneu

Roata simpla

--

--

0.6Mpa(~ 6 kg/cm2)

Dual

70 cm

--

0.9Mpa

Boghiu

75 cm

140 cm

1.2Mpa

Tabelul I.1- Caracteristicile aterizoarelor
La avioanele foarte grele, fiecare aterizor principal este format dintr-un
boghiu, cu roti gemene in serie. Cresterea numarului de roti are drept scop
scaderea eforturilor pe careavioanele le exercita asupra pistelor.
I.1 Modele clasice ale mecanicii structurilor rutiere care stau la baza
realizarii metodelor de dimensionare a structurilor rutiere rigide
In functie de incarcarile la care sunt supuse structurile rutiere aeroportuare
pana in prezent s-au intreprins multe studii care permit dimensionarea acestora
si s-au elaborat mai multe modele de calcul functie de modul de preluare si
repartizare a incarcarilor din trafic.
In modele de dimensionare se folosesc doua criterii de echivalare :
» Tensiunea verticala la baza structurii rutiere;
» Deflexiunea la interfata structurii rutiere cu patul caii.
»
I.2. Calculul grosimii dalelor pentru aeroporturi
Pistele se calculeaza la incarcarile cele mai defavorabile, insa inainte
trebuie sa ne asiguram ca lungimea pistei si degajamentele permit primirea
avionului in plina sarcina.Fiecare tip de aeroport corespunde unei sarcini pe
roata simpla echivalenta.
Calculul grosimii dalei pentru piste de avioane se face prin recurenta,
calculand grosimea pentru o roata simpla echivalenta arbitrara si verificand apoi,
tinand seama de trenul de aterizaj al avionului si de grosimea gasita, daca prima
estimatie de la care s-a plecat este satisfacatoare.Pentru primele estimatii, se pot
lua valorile din tabelul urmator:
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Tipul trenului de
aterizare

Sarcina pe roata simpla echivalenta in
% din greutatea totala a avionului

Roata unica
45
Roti gemene
35
Boghiu cu 4 roti
22
Boghiu cu 8 roti
18
Tabelul I.1. - Efectul rotilor gemene
Traficul fiind foarte redus, probabilitatea trecerii pe aceeasi urma este si
mai redusa din cauza distributiei incarcarilor in sens transversal, care se face pe
o latime de circa zece ori mai mare decat la drumuri.Asa se face ca oboseala
betonului nu se mai produce, in sens traditional, prin depasirea unui numar
foarte mare de incarcari repetate ci prin solicitari repetate la limita elastoplastica.
2.Studiu de caz
II.1. Scopul lucrarii-Verificarea capacitatii portante in cazul avionului de
calcul Boeing 747 pentru aeroportul “Transilvania”din Targu –Mures
In acest studiu de caz se doreste verificarea capacitatii portante a pistei
existente a aeroportului “Transilvania” din Targu-Mures si verificarea capacitatii
portante a unei viitoare
piste care se va construii, in cazul aterizarii pe acest aeroport a aeronavelor
Boeing 747.
Pista existenta a fost proiectata pentru aterizarea pe aceasta a aeronavelor,
Airbus A 321-200, dar in urma modernizarii, va putea accepta aeronave Boeing
747, precum si noua pista va fi proiectata pentru aceeasi aeronava.
Se impune conditia de dimensionare:
σ < σt adm
Rt90=1.1*Rt28
σt adm =
CS

Rt90 – rezistenta de rupere la incovoiere dupa 90 de zile, determinata pe epruvete
prismatice;
Rt28 – rezistenta de rupere la incovoiere dupa 28 de zile, determinata pe epruvete
prismatice;
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CS - coeficient de siguranta functie de modul de amenajare a rosturilor si de
conditiile defavorabile in exploatare.
In urma calculelor a rezultat o tensiune admisibila de intindere din
incovoiere
σt adm =
21.15 daN/cm2 --- pentru cazul de rost fara dispozitiv
.

σt adm =
.
transfer cu gujon

30.55 daN/cm2 --- pentru cazul de rost cu dispozitiv de

II.2. Verificarea capacitatii portante a pistei existente prin metoda
franceza
Pentru a putea dimensiona o structura rutiera rigida prin metoda franceza
trebuie sa se parcurga urmatoarele etape:
» Prognoza traficului pe durata de exploatare;
» Determinarea caracteristicilor pamantului de fundatie;
» Recenzarea factorilor climatici (ape de suprafata/ de adancime si
indicii de inghet)
» Determinarea tipului si grosimii stratului de fundatie;
» Determinarea grosimii dalei din beton de ciment.
Criteriul de dimensionare este reprezentat de tensiunea admisibila de
intindere din incovoiere (σtadm).
In functie de σt adm determinat, k0= 10.63 daN/cm3 ( modulul de reactie
corectat) si P=75 t (presiunea pe aterizorul principal), se intra in diagrama de
dimensionare pentru aterizor tip boghiu de unde va rezulta grosime dalei de
beton.
Se va folosi Beton rutier BcR de clasa 5 avand o rezistenta de rupere
la incovoiere dupa 28 de zile, determinata pe epruvete prismatice de 50
daN/cm2.
Functie de cele mentionate mai sus, din histograma a rezultat o grosime
necesara a dalei de 32cm,
h=32 cm, pentru a permite aterizarea avionului Boeing 747.
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II.3. Ranforsarea structurii rutiere utilizand metoda franceza SBASTBA
Datorita faptului ca pista existenta pe Aeroportul International
„Transilvania” din Targu-Mures a fost dimensionata pentru aeronava de calcul
Airbus A 321-200 iar grosimea dalei este de numai 26 cm, si se doreste
acceptarea aterizarii si decolarii avioanelor de tipul Boeing 747, unde in urma
calculelor grosimii dalei prin metoda franceza a rezultat necesitatea grosimii
dalei de 32 cm,atunci se va lua masura ranforsarii pistei existente.
In metoda franceza se considera numai ipotezele dalelor neaderente si cele
partial aderente.
In toate cazurile, pentru evitarea transmiterii rosturilor dintre dalele
existente, sub forma de fisuri, in dalele de ranforsare, este necesar ca rosturile, in
cele doua categorii de dale, sa se suprapuna.
HRni=m*Hn2- c*Hen1
unde:
» HR=grosimea necesara pentru dala de ranforsare (cm);
» H = grosimea necesara in cazul unei imbracaminti rigide noi,
executata pe stratul de fundatie existent (cm);
» He= grosimea imbracamintii rigide existente (cm).
Factorul „c” are o valoare in functie de starea tehnica a dalei existente:
» c= 1,0 pentru dale in stare tehnica buna;
» c= 0,75 pentru dale cu unele fisuri la colturi dar fara degradari
generalizate;
» c= 0,35 pentru dale fragmentate total.
Pentru dale neaderente:
HR=

H − c ⋅( He)
2

2

H=grosimea unei dale noi, calculata in functie de tensiunea admisibila la
intindere din incovoiere, a betonului din dala de ranforsare side modulul de
reactie corectat (K) al fundatiei existente;
HR= grosimea necesara pentru dala de ranforsare (cm);
HR=
138
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HR= 18.655 ~ 20 cm
Se considera 20 cm, deoarece constructiv dimensiunea minima de
construire a unei dale este de 20 cm.
Pentru dale partial aderente:
HR=

1.4

H

1.4

− c ⋅ ( He)

1.4

(cm)

H=grosimea unei dale noi, calculata in functie de tensiunea admisibila la
intindere din incovoiere, a betonului din dala de ranforsare side modulul de
reactie corectat (K) al fundatiei existente;
HR= grosimea necesara pentru dala de ranforsare (cm);
Factorul „c” are o valoare in functie de starea tehnica a dalei existente:
» c= 1,0 pentru dale in stare tehnica buna;
» c= 0,75 pentru dale cu unele fisuri la colturi dar fara degradari
generalizate;
» c= 0,35 pentru dale fragmentate total.
HR=11.953 (cm)
II.4. Verificarea capacitatii portante a unei piste noi folosind metoda
Sehter
In general, aceasta metoda se foloseste pentru determinarea eforturilor
care iau nastere in dala de beton sub actiunea unor incarcari concentrate situate
la o anumita distanta de punctul studiat.
Relatiile de calcul se bazeaza pe studiul actiunii incarcarii pe o dala
infinita asezata pe o fundatie elastica si se refera la determinarea momentelor
incovoietoare pentru o unitate de latime a dalei pe directia radiala si tangentiala
sub actiunea unei incarcari concentrate sau uniform distribuite pe un cerc si
aflate departe de marginile placii.
» Pentru sarcina concentrata:
Mrad = (A+µB)P’
Mtang = (B+µA)P’
» Pentru sarcina uniform distribuita pe un cerc de raza R:
CP ( 1 + μ ) ψ
Mrad = Mtang =
2 π a ⋅R
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P’= incarcarea concentrata multiplicata cu coeficientul de impact.In cazul
incarcarii uniform distribuita P= π p ⋅R2
A si B = coeficienti care depind de produsul ar;
µ = coeficientul lui Poisson, =0.15;
C = coeficient care depinde de produsul aR;
r = distanta dintre punctul de aplicare a incarcarii si punctul in care se
determina momentul;
a = rigiditatea dalei a carei expresie este:
a=

3
6 ⋅E0
⋅
E
h

1

h = grosimea dalei in cm;
E0 = modulul de deformatie al stratului portant;
E = modulul de elasticitate al betonului.
Produsele ar si aR precum si a valorilor coeficientilor A,B,C, sunt indicate
in tabele
In cazul dimensionarii structurii rutiere prin metoda Sechter pentru
avionul Boeing 747 a rezultat urmatorul moment tangential:
Mtang = 3249.00 daN cm
Eforturile unitare de intindere din incovoiere din beton sunt date de:

=

6 ⋅Σ M
2
h
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Figura II.2. Configuratia trenului de aterizaj al avionului Boeing 747,
alegand si sitemul de referinta XoY care va sta la baza calcularii
momentelor radial si tangential pentru fiecare roata
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Figura II.3. Reprezentarea momentelor tangentiale si radiale care
actioneaza in roata nr. 1 si translatia acestora in sistemul XOY-cel de
referinta.
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Calculul momentelor tangentiale si radiale care actioneaza in roata nr. 1
si translatate in sistemul XOY-cel de referinta.
tan ( ф1 )= d2/d1=162.56/116.84→ ф1=540
Mx1=Mt*cos ф1
My1=Mt*sin ф1

Mx1=Mt*cos 540
My1=Mt*sin 540

Se repeta modul de calcul pentru toate cele 16 roti ale trenului de aterizare
ale avionului Boeing 747.

Figura II.4.Reprezentarea momentelor tangentiale si radiale care
actioneaza in toate rotile trenului de aterizaj al avionului Boeing 747 si
translatia acestora in sistemul XOY - cel de referinta ( roata nr.3)
II.5. Verificarea capacitatii portante a unei piste noi folosind metoda
Pikett-Ray
Pickett si Ray au intocmit suprafete de influente ale momentelor
incovoietoare si sagetilor in dala din beton de ciment sub o incarcare situata la
mijlocul,marginea sau coltul dalei.Cu ajutorul suprafetelor de influenta se poate
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determina momentul incovoietor in axa incarcarii precum si intr-un punct situat
la o anumita distanta fata de axa incarcarii.
Suprafetele de influenta a fost intocmite pentru ipoteza de rezemare a
dalei pe un mediu liniar deformabil caracterizat de coeficientul patului k.
Exemplu de calcul al eforturilor unitare de intindere si incovoiere si
sagetile in centrul si marginea imbracamintii de beton existente pe pista
Aeroportului International „ Transilvania” din Targu Mures, sub incarcarea unui
boghiu de la trenul de aterizare al avionului Boeing 747:
Caracteristicile amprentei se determina astfel:
P
A
A :=
lu :=
la := 0.6 ⋅ lu
p
0.5227
A = 1.264 × 10

3

cm

lu = 49.18 cm

2

la = 29.508

cm

Raza rigiditatii relative a dalei se determina astfel:
4

l :=

3

(

E ⋅h

12 1 − μ

) ⋅k

2

Pentru a se putea utiliza diagramele Pickett si Ray este necesar sa se
reprezinte amprenta incarcarii la aceeasi scara cu cea a suprafetelor de influenta,
exprimata prin lungimea segmentului ce desemneaa valoarea razei rigiditatii
relative.
Trenul de aterizaj a fost asezat pe mai multe pozitii pe diagrama PickettRay
In cazul utilizarii diagramei, N este numarul de campuri elementare
acoperite de suprafata de incarcare, avand grija ca suprafata de incarcare sa fie
transpusa peste suprafata de influenta astfel incat sa se acopere cat mai multe
campuri elementare.
Suma numerelor totale fiind N, momentul incovoietor si sageata se obtin
folosind principiul suprapunerii efectelor cu relatiile:
2

M=

ql N
10000

(daN cm);

4

W= 5 ql N
10000

(cm)

q= presiunea de contact;
N= nr. decampuri elementare acoperite de suprafata de incarcare;
l = raza rigiditatii relative a placii;
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M= momentul incovoietor;
W= sageata;

Figura II.5. Pozitia 1-In centrul dalei

Figura II.6. Pozitia 2-La marginea
dalei
2

Pozitia incarcarii

Numarul campurilor
elementare ( N)

p ⋅l ⋅N
M :=
10000

σ

M

:= 6 ⋅

2

32

254

(daN cm)
3170

(daN/cm2)
18.575

412

5142

30.13

+

-

Total

In centrul dalei

268

14

La marginea dalei

435

23

II.6. Verificarea capacitatii portante a unei piste noi folosind metoda
Ivanov
Metoda Ivanov transforma relatiile stabilite de Wetergaard, prin
inlocuirea ceoficientului patului k cu modulul de deformatie liniara al
pamantului de fundatie.
Relatia de transformare a fost obtinuta prin compararea expresiilor
momentelor incovoietoare ale unei grinzi infinite asezate pe un mediu elastic si
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solicitata de o forta concentrata, determinate atat dupa metoda Winkler cat si
prin relatiile date de teoria elasticitatii.
Se constata ca momentele coincid pentru
3

k =

0.65 ⋅ E0

unde:
»
»
»
»

h=grosimea dalei;
k=coeficientul patului;
E0=modulul dedeformatie al pamantului de fundatie;
E= modulul de elasticitate al betonului;

h

⋅

E0
E

Pe baza transformarii a fost obtinuta relatia pentru calculul eforturilor
unitare de intindere din incovoiere de forma:
σi=

α

unde:

i⋅ ψ ⋅ P

h

2

» P=incarcarea maxima pe roata;
» ψ=coeficient de impact;
» α=coeficient care depinde de pozitia incarcarii si de valorile

rapoartelor E/E0 si h/R.
Coeficientul αi, pentru cele 3 cazuri de incarcare s edetermina cu
urmatoarele expresii:
» pentru centrul dalei:
α1=0.275(1+µ) α0
» pentru marginea dalei:
α2=0.572(α0-0.71)
» pentru coltul dalei:

unde:

0.15
⎡⎢ ⎡ (
⎤
2) ⎤
α3= 3 ⋅ 1 − ⎢ 12 1 − μ ⎥ ⋅ ( 2) 0.6⎥
⎢⎣ ⎣ 10 ⋅α 0 ⎦
⎥⎦
3

α0=

E ( 1 − ( μ 0)
h
1.91C ⋅ ⋅
R E ⋅( 1 − ( μ ) 2
0
2

C=un coeficient ce depinde de produsul aR;
145

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2013
ediţia a III-a
Bucureşti, 13 Iunie 2013

In urma calculelor a rezultat ca valoarea maxima a efortului unitar
de intindere din incovoiere se obtine pentru cazul cand incarcarea este la
coltul dalei.
III. Concluzii finale

Cunoasterea capacitatii portante a unei structuri rutiere este extrem de
importanta, deoarece
cunoscand valoarea acesteia , se poate trece la
dimensionarea structurii rutiere.
Scopul dimensionarii este acela de a determina numarul si grosimea
diferitelor straturi din alcatuirea unei structuri rutiere, necesare pentru a prelua
un anumit regim de incarcare.
In urma verificarii capacitatii portante a pistei existente prin metoda
franceza a rezultat ca grosimea din prezent a dalei de beton (26 cm ) este
insuficienta pentru a prelua eforturile de intindere din incovoiere transmise de
catre aterizorul unui Boeing 747, necesara fiind o grosime minima a dalei de
beton de 32 cm.
Dala existenta a necesitat o ranforsare, care a fost determinata tot prin
metoda franceza, iar in urma aplicarii acestei metode a rezultat ca peste dala
existenta se va aplica o dala de ranforsare cu grosimea constructiva de 20 cm,
fara aderenta intre ele.
La confectionarea dalei pistei care se va construi se va folosi Beton
rutier BcR de clasa 5 avand o rezistenta de rupere la incovoiere dupa 28 de
zile, determinata pe epruvete prismatice de 50 daN/cm2, iar terenul este
unul bun de fundare cu rezistenta mare si un coeficient al patului ridicat.
Eforturile unitare de intindere din incovoiere determinate prin 3
metode de dimensionare sunt prezentate in tabelul Tabelul VII.1, impreuna
cu eforturile de intindere din incovoiere admisibile in cazul dalelor cu rost
fara dispoztiv de transfer si in cazul rostului cu gujon.
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Metoda
dimensionare

Efortul unitar de
Efortul de intindere din
intindere din incovoiere incovoiere admisibil (σadm )
determinat
rost fara
rost cu gujon
dispozitiv
de transfer
2
daN/cm
daN/cm2
daN/cm2

Metoda Sehter

8.186

30.269

21.150

30.550

Metoda PikettRay
Metoda Ivanov

18.575

30.130

21.150

30.550

24.143

29.64 30.130
21.150
30.550
0
Tabelul VII.1. Eforturile unitare determinate prin metodele de
dmensionare prezentate;

Avand 2 metode la care efortul unitar de intindere din incovoiere a fost
identic, s-a luat masura acceptarii rezultatelor si in urma interpretarii acestora s-a
determinat grosimea necesara a dalei de beton, in cazul aterizarii avioanelor
grele.
In urma utilizarii acestor 3 metode a rezultat ca grosimea propusa de
32 cm pentru pista care se va construi, este suficienta pentru acceptarea
aterizarii pe aeroportul „Transilvania” din Targu-Mures a avioanelor de
tip Boeing 747.
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Rezumat

Reducerea numărului de accidente rutiere şi îmbunătăţirea situaţiei în ceea ce priveşte
siguranţa rutieră au devenit preocupări comune la nivel mondial. Situaţia este totuşi foarte
inegală în funcţie de ţară, iar evoluţiile sunt uneori chiar divergente: ameliorare în unele ţări şi
degradare în altele, în special în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare şi în tranziţie
economică, în care creşterea numărului de accidente însoţeşte creşterea traficului rutier.
Deoarece marea majoritate a elementelor de infrastructură rutieră influenţează
siguranţa rutieră, trebuie prioritizate lucrările, iar problemele întâlnite mai ales în ţările în curs
de dezvoltare sunt cele care trebuie să orienteze alegerea optimă. Astfel, în aceste ţări,
siguranţa rutieră nu reprezintă decât una dintre numeroasele probleme care grevează resursele
disponibile (financiare şi de altă natură). Chiar în sectorul transporturilor, respectiv al
drumurilor, aceste ţări se confruntă cu decizii dificile în ceea ce priveşte partea din resurse
care poate fi alocată siguranţei rutiere. Pentru a lua aceste decizii, este esenţial să se pună în
operă metode obiective de stabilire a costurilor accidentelor rutiere şi a valorii pe care o
reprezintă prevenirea acestora.
Majoritatea accidentelor nu pot fi atribuite unei singure cauze, ci sunt mai degrabă
rezultatul acţiunilor şi interacţiunilor complexe între diferite componente ale celui denumit în
mod convenţional sistem de siguranţă. Un accident rezultă din ruperea echilibrului între cele
trei elemente ale sistemului om-vehicul-mediu. În sistemul elementar om-vehicul-mediu,
factorii umani sunt prezenţi în aproape toate accidentele în timp ce factorii de mediu rutier
sunt responsabili pentru aproximativ o treime din accidente. Principala responsabilitate a unei
administraţii rutiere este de a acţiona asupra elementului „mediu rutier”.
Ingineria siguranţei rutiere înglobează toate activităţile, lucrările sau studiile care
vizează îmbunătăţirea siguranţei infrastructurii rutiere.
Identificarea problemelor de siguranţă rutieră vizează identificarea problemelor care
au şanse reale de a fi corectate prin intervenţii la nivelul infrastructurii rutiere: prin abordarea
numită „reactivă”, care se bazează pe istoricul accidentelor şi cea numită „proactivă” care se
bazează pe observarea caracteristicilor drumului şi ale traficului.
Cuvinte cheie: sistemul de siguranţă, accidente rutiere, mediul rutier.
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1. CO
ONCEPTU
UL DE SIIGURANŢ
ŢĂ RUTIIERĂ
1.1.Sigu
uranţa rutiieră
Siguuranţa rutierră reprezintă un ansam
mblu de măsu
uri rezultatee din conluccrarea şi
coordonnarea eficienntă a agenţilor implicaţţi direct sau
u indirect în trafic din cadrul unui sistem
s
de transsport.
P
Pentru
ca accest compleex să funcţiooneze corecct, fiecare coomponentă trebuie să fie
f foarte
clar deffinită şi reglementată:
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Figurra 1. Sisteemul de siguranţă a circulaţiei în transpporturi
1.2.Acccidentele dee circulaţie
P accidenntele de circculaţie rutieeră se înţellege orice eveniment
Prin
e
pprodus din culpă,
c
în
care este angajat ceel puţin un vehicul
v
in mişcare,
m
caree s-a produss sau îşi aree originea pee un
drum puublic şi s-a soldat
s
cu deecesul ori răănirea uneiaa sau mai muultor persoaane ori cel puţin
p
un
vehicul a fost avariiat sau a proovocat paguube materialle.
Un proggram de siguuranţă rutieeră (PSR) esste definit caa fiind ansaamblul activvităţilor ce trrebuie
puse în operă pentrru a atinge un
u obiectiv prestabilit de
d reducere a accidenteelor.
S
Sistem
de date
d de integgrat
E
Existenţa
unnui sistem de
d date fiabiile este fund
damental peentru o gestiiune eficacee a
siguranţţei rutiere. Fără
F date exxacte despree accidente, este imposibil să se staabilească
amploarrea problem
melor şi să see identifice nevoile celle mai presaante.
B
Băncile
de date
d trebuiee să precizezze despre acccidente:
• unde survvin accidenteele?
• cine este implicat?
• când survin acestea?
p
acciddentul?
• cum s-a produs
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Pentru a realiza studii de siguranţă orientate asupra caracteristicilor infrastructurii
rutiere, este nevoie să se poată coordona datele despre accidente cu caracteristicile drumului şi
ale traficului.
Susţinere politică şi socială
Succesul unui program de siguranţă rutieră este puternic dependent de conştientizarea
de către populaţie a importanţei problemei şi voinţa conducătorilor politici de a îmbunătăţi
situaţia.
În domeniul siguranţei rutiere, reducerea numărului de accidente constituie în general
indicatorul de performanţă cel mai important şi evaluarea se realizează cu ajutorul analizelor
de accident înainte/după.
Priorităţile de acţiune ale unei ţări in domeniul siguranţei rutiere:
• abordarea IEC (cunoscută şi sub numele englez de „triple E approach”);
• ecuaţia de reducere a traumatismelor;
• matricea lui Haddon.
Abordarea IEC – triple E în limba engleză pentru Engineering, Education şi
Enforcement – este deci bazată pe Inginerie (fie automobilă, fie rutieră), Educaţie (formare,
educaţie rutieră) şi Control (aplicarea legilor şi regulamentelor). Se adaugă uneori un al
patrulea „E” – nu întotdeauna acelaşi, deoarece poate fi vorba de măsuri incitative
(Encouragement – Încurajare), de servicii de urgenţă (Emergency services) sau de evaluare
(Evaluation).
Ecuaţia de reducere a traumatismelor
În mod fundamental, numărul de traumatisme rutiere (B) poate fi exprimat ca un
produs al volumului traficului (Q), al ratei accidentelor (A/Q) şi al procentului de traumatisme
(B/A):
A B
(1)
B = Q× ×
Q A
Reducerile numărului de traumatisme rutiere pot rezulta din acţiuni determnate de
reducerea contribuţiei unuia sau altuia din aceşti trei factori.
• ţări dezvoltate: procentul de accidente şi procentul de traumatisme sunt relativ
scăzute în timp ce volumul traficului este relativ ridicat;
• ţări în curs de dezvoltare: situaţia este inversă

Cazul A - Ţări dezvoltate

Cazul B – Ţări in curs de dezvoltare

Figura 2. Volumul de traumatisme pentru o populaţie dată în diferite ţări
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Matricea lui Haddon
Această matrice, dezvoltată de inginerul şi medicul William Haddon, cuprinde două axe:
• axa verticală se raportează la diferite componente ale sistemului de siguranţă: factori umani,
mediu rutier, vehicul şi factori social-economici;
• axa orizontală se raportează la cele trei faze ale accidentului (înainte, în timpul, după).
Programul de siguranţă rutieră şi Planul de acţiune aferent constituie bazele unei
gestiuni integrate a siguranţei rutiere.
1.3.Analiza accidentelor

Un accident rezultă din ruperea echilibrului între cele trei elemente ale sistemului omvehicul-mediu.
Analizele de siguranţă impun cunoaşterea unui anumit număr de concepte esenţiale
legate de sarcina de a conduce vehicule şi de mecanismele care îi determină pe şoferi să
comită erori.
Sarcina de a conduce un vehicul poate fi schematizată cu ajutorul unei suprapuneri de
trei niveluri de execuţie: controlul, ghidarea şi navigarea.
Controlul se regăseşte în toate activităţile de interfaţă între conducător şi vehiculul
său: acţiunea asupra comenzilor, citirea cadranelor. Variază în funcţie de tipul şi modelul
vehiculului.

Figura 3. Conducerea unui vehicul
Sursa: Lunenfeld şi Alexander, 1990

Ghidarea cuprinde toate activităţile care îi permit să-şi dirijeze vehiculul şi să-i
adapteze viteza în funcţie de drum şi de alţi utilizatori.
Navigarea cuprinde pregătirile de deplasare (de ex. citirea hărţii, memorarea
itinerariului) şi gestiunea acesteia (determinarea locului unde se află în funcţie de
Conducerea unui vehicul
repere geografice şi citirea semnalizării de direcţie).
Obstacolele rigide situate pe marginile drumului trebuie să fie sunt suficient de rare şi
depărtate pentru a nu agrava consecinţele unui accident. Ele trebuie protejate cu un echipament de siguranţă (cum ar fi o glisieră) sau şubrezite, atunci când nu pot fi îndepărtate.
Pantele taluzurilor (şanţuri, diguri etc.) trebuie să fie suficient de reduse pentru a nu
favoriza coliziuni sau răsturnări.
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1.4.Metodele de identificare a problemelor de siguranţă rutieră

Metodele vizează identificarea problemelor care au şanse reale de a fi corectate prin
intervenţii la nivelul infrastructurii rutiere.
Identificarea nu trebuie să se limiteze la aplicarea a două abordări formale (reactivă şi
proactivă), ci mai ales la iniţierea acţiunilor a unei administraţii rutiere, care au un efect
benefic asupra siguranţei rutiere.
1.5.Măsuri pentru siguranţa circulaţiei in localităţile lineare

Măsurile pentru siguranţa circulaţiei in localităţile liniare sunt caracterizate prin:
• măsuri de organizare a circulaţiei in lungul drumului care se referă la modul de
amenajare a:
‐ sectorului de intrare in localitate;
‐ sectoarelor de drum dintre intersecţii;
‐ intersecţiilor;
‐ spaţiilor destinate parcărilor, zonelor de oprire si staţiilor de autobuz
• facilităţi pentru deplasarea anumitor participanţi la trafic care se adreseaza:
‐ cicliştilor si pietonilor;
‐ vehiculelor cu tracţiune animală si utilajelor agricole;
‐ traficului local motorizat.

2. SITUAȚIA SIGURANȚEI RUTIERE NAȚIONALĂ ŞI INTERNA‐ȚIONALĂ DIN
PUNCT DE VEDERE AL CRITERIILOR EVA‐LUĂRII SIGURANȚEI RUTIERE
2.1.Statisticile numărului de decese

Statisticile pentru fiecare ţară în parte arată că numărul deceselor variază foarte mult
de la o ţară la alta.
Ţările cu cel mai scăzut număr de decese în accidentele rutiere rămân Regatul Unit,
Suedia, Olanda şi Danemarca, acestea raportând aproximativ 30 de decese la un milion de
locuitori, ţara noastră situându-se pe un loc codaş (22), dintre ţările UE, cu o creştere a
numărului de decese în anul 2012 (1%), faţă de de majoritatea ţărilor, unde s-a prognozat o
scădere semnificativă (până la -16%).
Conform datelor Organizaţiei Naţiunilor Unite, se estimează că accidentele rutiere ar
putea deveni până în anul 2020 a doua cea mai importantă cauză de deces la nivel mondial,
astăzi fiind pe locul nouă. La începutul mileniului III se estimează că pe glob au loc 1 milion
de decese anual din cauza accidentelor rutiere.
Având în vedere aceste date alarmante, Comisia Europeană a elaborat în anul 2001
Cartea Albă a Transporturilor, un document strategic pe termen mediu şi lung, în care,
considerând că preţul plătit pentru mobilitate de locuitorii Uniunii Europene este inadmisibil
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de mare, stabileşte ca obiectiv comun al ţărilor membre reducerea cu 50% a numărului
persoanelor decedate în accidente de circulaţie rutieră pana în anul 2010 raportat la anul 2000.

Figura 4. Cauzele accidentelor de circulaţie
Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/19032013_siguranta_rutiera_ro.htm

2.2. Ţinta strategică / indicatori de performanţă

România trebuie să devină o ţară sigură din punctul de vedere al traficului rutier pentru
cetăţenii ei, pentru investitori şi turişti, pentru cei care o tranzitează.
- reducerea numărului de persoane decedate în accidente rutiere cu cel puţin 25% faţă de anul
2008 până în anul 2013;
- păstrarea la un nivel scăzut a numărului de victime din rândul utilizatorilor de
biciclete, mopede şi motociclete, în pofida creşterii rapide a numărului acestora.
2.3. Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integranta a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră şi se
concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere care cuprinde:
localizarea geografică (expunerea la alunecările de teren, la inundaţii, la avalanşe etc.),
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sezonalitate si condiţii climatice, precum şi activităţi seismice; numarul şi tipul căilor rutiere;
structura şi componenţa traficului;
funcţionalitatea căii rutiere in cadrul reţelei; condiţiile
meteorologice; viteze de proiectare şi viteze de operare; secţiuni transversale (lăţimea părtii
carosabile, piste pentru ciclişti, căi pietonale); vizibilitate; mijloace de tran-sport în comun
şi infrastructurile aferente; treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată.
După darea în exploatare se va ţine cont de: siguranţa utilizatorilor căilor rutiere şi
vizibilitatea în diverse circumstanţe, cum ar fi întunericul, dar şi în condiţii meteorologice
normale; lizibilitatea elementelor de semnalizare si marcaj; starea drumurilor.
Tronsoanele rutiere se clasifica pe categorii. Pentru fiecare categorie de cale rutieră,
tronsoanele se analizează şi se clasifică în funcţie de factori de siguranţă, cum ar fi
concentraţia de accidente, volumul de trafic şi tipologia acestuia.

3. INFLUENȚA MEDIULUI ASUPRA SIGURANȚEI RUTIERE
3.1.Influenţa factorului mediu asupra siguranţei circulaţiei rutiere

In funcţie de amplasamentul drumului raportat la zona geografică (câmpie, deal sau
munte), de zona climatică şi de starea vremii, mediul poate influenţa siguranţa rutieră
afectând
calea de rulare a autovehiculelor.
Elementele determinante ale suprafeţei părţii carosabile privind riscul de producere a
unui accident rutier:
» natura suprafeţei: bituminoasă, betonată, pavaj din piatră, balastată sau
neamenajată
» parte carosabilă umedă, cu zapadă sau cu gheaţă, murdară cu noroi, cu nisip sau
pietriş
» defecţiuni ale parţii carosabile: fisuri, faiaţări, gropi, tasări ale sistemului rutier
datorat fenomenului de îngheţ-dezgheţ.
3.2.Mediul rutier

Componentele principale ale sistemului elementar de siguranţă rutieră sunt:
• conducatorul auto
• vehicul
• mediul rutier.
Sistemul om-mediu-vehicul (HEV) constituie deci un cadru conceptual propice analizei
accidentelor şi factorilor asupra cărora se poate acţiona.
Mediul rutier poate fi modificat rapid, cu rezultate imediate. Din figura de susrezultă
că se pot obţine rezultate semnificative pe planul siguranţei rutiere, intervenind asupra
interfeţei om-mediu rutier.
Pentru a garanta siguranţa de exploatare a reţelei de drumuri, ingineria rutieră trebuie
să respecte trei principii:
‐ principiul calităţii
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- echipamente de siguranţă, panouri de semnalizare;
- tratarea punctelor critice.

Figura 6. Deteriorarea progresivă a unui drum de tranzit
3.5.Lizibilitatea drumului

Drumul şi marginile sale sunt destul de uşor de înţeles pentru ca utilizatorul să poată
determina rapid unde se află, care este direcţia de urmat şi să prevadă ce îl aşteaptă
(manevrele vehiculelor şi pietonilor, modificări ale caracteristicilor infrastructurii etc.), pentru
a putea să-şi adapteze comportamentul în consecinţă.
Amenajările peisagistice atrag atenţia conducătorului auto şi uşurează înţelegerea
traseului drumului:
la stânga: şir de copaci care face ca drumul secundar să fie mai vizibil
la dreapta: ecran de arbuşti care anunţă sfârşitul unui drum

Figura 7. Amenajări peisagere care facilitează lectura drumului
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3.6.Vizibilitatea

Se estimează că 90 % din informaţiile utilizate în conducerea unui vehicul sunt de
natură vizuală; trebuie deci să se asigure calitatea informaţiilor vizuale în mediul rutier.
În Franţa, distanţa de vizibilitate recomandată la intersecţii este de 8 secunde (6
secunde fiind minimum absolut), la viteza V852, pe drumul principal.
3.7.Puncte negre

Expresia „puncte negre” reprezintă un produs al primei metode de identificare a
locaţiilor periculoase, care constă în a plasa pioneze pe o hartă pentru marcarea
amplasamentului fiecărui accident. Un punct negru este la origine o parte de drum de
dimensiune limitată unde se regăseşte o concentrare de accidente.
Corectarea punctelor negre este în general considerată ca o acţiune foarte rentabilă, în
termeni de reducere a accidentelor şi în termeni economici.
3.8.Noduri şi legături

Punctele negre se regăsesc adesea în nodurile unei reţele rutiere, adică în punctele de
intersecţie a două sau mai multe drumuri. În scopul identificării, se recomandă să se facă
distincţie între diferitele tipuri de noduri ale unei reţele rutiere, deoarece acestea prezintă
performanţe diferite în ceea ce priveşte siguranţa, ca de exemplu:
• intersecţii convenţionale (în cruce, în T, X, Y, cu accese multiple);
• intersecţii giratorii;
• noduri de circulaţie.
Sectoarele de drum situate între două noduri se numesc legături. Concentraţiile de
accidente pot surveni de asemenea pe legături scurte, în special la curbe periculoase şi pe
pante abrupte.

Figura 8. Noduri şi legături
Pentru a detecta sectoarele din reţea care prezintă concentraţii anormale de accidente,
trebuie utilizată o lungime constantă a legăturii.
În general sunt corespunzătoare lungimi ale legăturilor între 500 şi 1 000 m.
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Identificarea se poate efectua cu ajutorul unor sectoare fixe sau sectoare
mobile.Utilizarea sectoarelor fixe este simplă: se determină un punct de origine fix şi se
subdivizează drumul în n sectoare succesive de lungime constantă plecând din acest punct.
Utilizarea de sectoare mobile - sectoare de lungime constantă (de exemplu 1 km) care
sunt deplasate de-a lungul unui drum prin scurte adaosuri (de exemplu 100 m) – permite
evitarea acestei probleme. Informatizarea datelor facilitează în prezent utilizarea sectoarelor
mobile.

4.

INFLUENȚA ELEMENTELOR DRUMULUI ŞI PĂRȚII CARO‐SABILE

Intervenţiile ce pot fi realizate la nivelul infrastructurii rutiere pentru ameliorarea
siguranţei constau din modificări la una sau alta din următoarele componente:
• caracteristicile geometrice ale drumului sau ale marginilor acestuia (traseu în plan, profil
longitudinal, profil transversal, marginile drumului etc.);
• gestiunea traficului (priorităţi de trecere, interdicţii de manevrare etc.);
• informaţii transmise utilizatorilor drumului (semnalizare, marcaje etc.).
4.1.Evitarea combinării funcţiilor pe acelaşi drum
1) Drum principal cu numeroase puncte de acces această situaţie care poate genera:
• formarea unor mici aglomerări de-a lungul drumurilor principale extraurbane, care
creează conflicte de trafic între utilizatorii în tranzit care circulă mai rapid şi utilizatorii locali
care efectuează manevre de acces şi de ieşire cu viteză scăzută. Problema e mai gravă când
este vorba despre conflicte între utilizatori motorizaţi şi utilizatori mai vulnerabili (pietoni,
biciclişti etc.). Este deci important să se menţină o separare clară între zonele urbane şi zonele
extraurbane;
• expansiunea zonelor comerciale de-a lungul drumurilor principale, care poate de
asemenea crea combinaţii periculoase de utilizatori: (vehicule lente/rapide sau grele/uşoare).

Figura 9. Măsură de calmare a traficului
În asemenea cazuri, manualul englez „Road safety good practice guide” (Department
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for Transport, 2001) recomandă:
• separarea funcţiilor de trafic (mobilitate, distribuţie, acces); dacă drumul nu este
destul de larg pentru a permite o asemenea separare, funcţia principală a drumului trebuie
diminuată;
• acordarea unei mai mari priorităţi pietonilor şi bicicliştilor, rezervându-le spaţii
distincte (piste, trotuare largi).
2) Drumuri de acces unde circulă un volum mare de utilizatori neriverani ceea ce
reprezintă în general o consecinţă directă a erorilor comise în etapele de planificare sau de
proiectare a drumurilor (de ex. reţea rutieră care permite a o lua pe scurtătură printr-un cartier
rezidenţial). Există numeroase dispozitive de „calmarea a traficului” care permit reducerea
volumului de trafic şi a vitezelor pe acest tip de drum (închiderea drumurilor sau străzilor,
devieri orizontale sau verticale etc.).
3) Drumurile colectoare unde funcţiile de mobilitate şi de acces coabitează în mod
nesigur care favorizeaza crearea unui număr mare de drumuri cu funcţii mixte, devenind o
problemă majoră din punct de vedere al siguranţei.
4.2.Sinuozitatea a unei curbe

O curbă strânsă a unui drum este mai problematică pe un drum relativ drept decât pe
un drum foarte sinuos. Modificările bruşte ale razei unei curbe pot surprinde conducătorii auto
şi pot deci mări probabilitatea de eroare.
Necorespunzătoare
Bună

Figura 10. Rază de curbură neregulată
O curbă cu rază neregulată poate fi în mod normal modificată pentru a se obţine o
rază circulară uniformă, o clotoidă sau o combinaţie a celor două, fără a fi necesar să se încarce prea mult traseul în plan al drumului.
Frecvenţa accidentelor în curbă nu este influenţată doar de caracteristicile acesteia
(rază, unghi de deviere, frecare, dever etc.) ci şi de cele ale traseului în plan (lungimea
aliniamentului înaintea curbei, sinuozitatea generală a drumului).
Viteza maximă la care un vehicul poate circula într-o curbă creşte cu deverul.
Calitatea aderenţei într-o curbă este strâns legată de microtextura şi de macrotextura
suprafeţei de rulare.
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4.3. Microtextura şi macrotextura
Microtextura suprafeţei de rulare este definită ca ansamblul de asperităţi a căror
dimensiune verticală este inferioară sau egală cu 0,5 mm. Ea determină nivelul maxim de
aderenţă ce poate fi obţinut la viteză redusă şi din această cauză este adesea descrisă ca
parametru de frecare la mică viteză.
Macrotextura este definită ca ansamblul de asperităţi a căror dimensiune verticală este
cuprinsă între 0,50 şi 50 mm. Ea rezultă din prezenţa agregatelor grosiere în îmbrăcăminte.
Macrotexturile peste 0,8 mm sunt foarte bune. Macrotextura permite scurgerea apei situate la
interfaţa pneu-îmbrăcăminte şi determină gradul de reducere a aderenţei în funcţie de
creşterea vitezei. Este adesea descrisă ca parametrul gradientului frecare-viteză.
Relaţia dintre microtextură, macrotextură, viteză şi frecare arată că la viteză redusă, o
bună microtextură este suficientă pentru asigurarea calităţii aderenţei, în timp ce la viteză mai
mare este necesară atât o microtextură bună cât şi o macrotextură bună.
4.4. Elementele drumului
Lăţimea drumului necesară în curbă depinde de raza de curbură, de viteza practicată şi
de caracteristicile vehiculelor grele care circulă pe drumul respectiv.
Acostamente
În mediul extraurban, acostamentele trebuie stabilizate şi eliberate de obstacole şi
acordată o atenţie deosebită calităţii acestora în curbe, deoarece riscurile de ieşire de pe bandă
sunt mai ridicate decât în aliniament.
Marginile drumului – distanţă de vizibilitate
Distanţa de vizibilitate în toate punctele unei curbe trebuie să fie suficientă pentru a
permite manevre de oprire sigure. Diferitele obstacole situate pe partea interioară a unei curbe
pot dăuna vizibilităţii: taluz, vegetaţie, clădiri etc. Trebuie deci asigurată o degajare laterală
(DL) suficientă, a cărei lăţime depinde de distanţa de frânare în curbă.

Figura 11. Degajare laterală în curbă
Semnalizare şi alte dispozitive de avertizare
În afară de semnalizarea care marchează prezenţa curbei (şi care, în unele cazuri,
indică viteza recomandată), pot fi utilizate şi alte măsuri de avertizare: marcajul carosabilului,
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delimitarea (pe îmbrăcăminte sau pe stâlpi de semnalizare), marcaje transversale, încetinitoare
sonore.
Drenaj (scurgera apelor)
Dispozitivele de scuregre a apelor în profil longitudinal trebuie să permită eliminarea
rapidă a apei de pe suprafaţă şi să împiedice eroziunea accelerată a acesteia. Dispozitivele de
scurgere deschise sau profunde, situate în proximitatea căilor de circulaţie, trebuie evitate
deoarece constituie obstacole rigide ce pot agrava accidentele.

Figura. 12 Dispozitiv de scurgere periculos pe un drum îngust în pantă
Zone de oprire
O zonă de oprire este o amenajare amplasată la marginea părţii carosabile pentru
imobilizarea vehiculelor grele în pericol prin împotmolire.
Trebuie prevăzută semnalizarea şi marcajul corespunzătoare la apropierea de o zonă de
oprire pentru ca prezenţa acesteia să fie uşor identificată şi conducătorii auto aflaţi în
dificultate să fie ghidaţi cu uşurinţă. În afară de aceasta, trebuie implantată o semnalizare
pentru a informa pe ceilalţi utilizatori ai drumului să nu se aventureze în aceste locuri (zonele
de oprire sunt adesea construite în locaţii care oferă o vedere panoramică susceptibilă de a
atrage turiştii care nu sunt în mod necesar familiarizaţi cu acest gen de amenajări).
Rampe
Viteza maximă pe care o are un vehicul parcurgerea unei rampe este în funcţie de
raportul masă/putere. Gradul de decelerare şi reducerea vitezei cresc rapid în funcţie de
valoarea rampei.

5. CONCLUZII
În contextul impactului pe care accidentele de circulaţie îl au asupra societăţii, prin
generarea unor imense pierderi, cuantificate la nivelul a cca. 1,5 % din P.I.B., problema
siguranţei circulaţiei rutiere stă în centrul atenţiei factorilor implicaţi (administraţii rutiere,
constructori de autovehicule, specialişti în domeniu, societate civilă etc.).
Pentru a putea propune soluţii eficace la problemele de siguranţă întâlnite, trebuie
cunoscute bine cauzele accidentelor, şi mai ales, natura pericolelor şi riscurilor prezentate de
drum. Expertiza şi experienţa sunt elementele cheie ale ingineriei siguranţei rutiere căci doar
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ele permit înţelegerea detaliilor care se află adesea la baza beneficiilor realizate în acest
domeniu.
Circulaţia rutieră, prin dimensiunile, masele si vitezele mari ale vehiculelor aflate în
mişcare reprezintă prin ea însăşi un pericol care reclamă reguli de desfăşurare precise, sisteme
tehnice evoluate pentru siguranţa deplasării, o infrastructură adecvată, cât şi o educaţie rutieră
a tuturor participanţilor la trafic.
Este de interes social major ca toţi participanţii să respecte regulile de utilizare ale
reţelelor de infrastructură rutieră şi să se poată baza pe faptul că şi ceilalţi utilizatori le vor
respecta.
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6. PROGRAMUL DE ANALIZĂ A SIGURANȚEI DRUMURILOR (ROADSIDE SAFETY
ANALYSIS PROGRAM – R.S.A.P.)
Obiectivul studiului
1. Evaluarea metodelor alternative de siguranță a benzilor de circulație în puncte de
localizare şi pe secțiuni de autostradă.
2. Dezvoltarea de garanţii şi directive inclusiv cele care iau în calcul nivelurile de
performanţă ale caracteristicilor de siguranţă.
Programul RSAP este format din două programe separate, dar integrate: Programul
Interfeţei cu Utilizatorul şi Programul Principal de Analiză.
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Programul Principal de Analiză conţine procedura de eficienţă a costurilor şi
efectuează toate calculele necesare.
Programul Interfeţei cu Utilizatorul generează fişiere de date introduse, procesează şi
oferă rezultatele utilizatorului.
Ecranul Cost (Costuri)
Oferă intrări la date privind calculele costurilor, inclusiv: durata de viaţă a proiectului
(în ani), cota de reducere(%), costul total de instalare($) şi costul anual de întreţinere($).
Ecranul HIGHWAY (Drum)
Ecranul HIGHWAY oferă intrări privind datele generale ale autostrăzilor, inclusiv
tipul de zonă, clasa funcţională, tipul de autostradă, numărul de benzi, lăţimea benzii, lăţimea
acostamentului, limita de viteză, media zilnica anuala (average daily traffic ADT), camioane
medii nominale, factorul de creştere a traficului şi factorul de ajustare a ratei de abuz.
Ecranul SEGMENTS (Sectoare)
Ecranul SEGMENTS oferă intrări de date privind segmentele omogene individuale,
inclusiv lungimea segmentului, tipul median şi lăţimea, gradul de procent şi curbura
orizontală (direcţie şi rază).
Întreaga secţiune de drum aferent proiectului este împărţită în mai multe sectoare
omogene, definite de următoarele caracteristici geometrice, tipul şi lăţimea medianei, panta şi
curbura orizontală.
Ecranul FEATURES (Proprietăţi)
Ecranul FEATURES, oferă intrări de date privind caracteristicile drumurilor, inclusiv
categoria de caracteristică şi tipul, lungimea, lăţimea, localizarea, rata de coborâre, decalare,
distanţa de la începutul primului segment şi, pentru caracteristicile de natură repetitivă (de ex.,
linia de stâlpi electrici), numărul de repetări şi spaţierea.
Alternative
După finalizarea tuturor intrărilor de date pentru prima alternativă, cea de referinţă, se
introduc datele pentru a doua alternativă.
La finalizarea procesului de iteraţii, programul va afişa Rapoartele.
Sunt disponibile patru rapoarte diferite care prezintă pe scurt rezultatele analizei din
Programul principal de analiză şi datele de intrare. Aceste patru rapoarte, în ordinea apariţiei,
sunt următoarele:
‐ RAPORT B/C
Prezintă rapoartele crescânde beneficiu/cost (B/C)
‐ COST ALTERNATIVE
Prezintă frecvenţele prezise ale accidentelor şi
costurile anuale de instalare, întreţinere şi reparare asociate cu fiecare
alternativă în format tabular.
‐ COSTURI CARACTERISTICI Prezintă frecvenţele de impact prezise,
severitatea medie şi costurile de accident asociate cu fiecare caracteristică din
fiecare alternativă în format tabular.
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DATELE DE INTRARE
Prezintă datele de intrare pentru fiecare
alternativă în format cuprins.
Raportul B/C poate fi pozitiv sau negativ. Raportul beneficiilor, măsurate ca reducere a
costurilor de accident, cu costurile directe asociate cu îmbunătăţirile de siguranţă.
‐

7. APLICAŢIE
Propunerea ce urmează a fi dezbătută reprezintă un traseu de 350 de metri împărţit în 5
sectoare cu lungimi ce variază între 20 de metri si 120 de metri, cu pante in sens longitudinal
variind de la -4% la 4%.
Drumul ales este format din partea carosabilă de 7 metri (2 x 3.50 metri) şi 2 x 1.50
metri ce reprezintă banda de încadrare şi acostamentul.
În propunere se urmăreşte tratarea unei porţiuni de drum ce s-a dovedit a fi periculoasă
din punct de vedere al formării accidentelor.
Situaţia existentă este reprezentată de un drum cu 2 benzi de circulaţie, nedivizat,
într-o zonă rurală, cu viteza limită de 90 de km/h, o medie zilnică anuală de 5129 de vehicule
dintre care 25% camioane, un procent de 2.46% de creştere presupusă a traficului, drum
împărţit în 5 sectoare.
S-a dispus un şir de copaci cu diametrul > 300 mm şi grosimea de 1.5 m incluzând şi coroana.
Faţă de marginea carosabilului ei sunt distanţaţi la 1 m. Aranjarea lor a pornit de la km 0+000
pe distanţa a 330 m după cum urmează:
- până la km 0+120 s‐au dispus 7 copaci la distanța de 20 de metri între ei
- plecând de la km 0+210 până la km 0+330 s‐au dispus alți copaci la distanța de 20 de
metri între ei.
La km 0+161 s-a prevazut punctul de incepere al timpanului podeţului de tip E, cu înalţimea
de H = 0.3 m pe o distanţă de 8 m, timpanul este distanţat de carosabil cu 2.5 m şi are o
grosime de 0.5 m.
Zona dintre deschiderile aripilor podeţului începe la km 0+162.5, a fost definita cu pereţi
verticali cu H = 2 m, are lungimea de 5 m, grosimea de 3 şi are o depărtare de carosabil de 3
m.
Din punct de vedere al costurilor, situaţia existentă s-a considerat nulă.
Durata de viaţă impusă a fost de 20 de ani, cu o reducere de 2% şi un cost de mentenanţă de
1500$/an.
Prima soluție propusă reprezinta dispunerea unui parapet de protecție pentru timpanul
podețului, a zonei dintre deschiderile aripilor şi îndepărtarea copacilor din apropiere pentru
o deosebire timpurie a reliefului astfel ca participanții la trafic să nu fie luați prin
surprindere.
Față de situația existentă, în prima soluție propusă s‐au îndepărtat copacii după cum
urmează:
- de la km 0+000 până la km 0+040 s‐au dispus 3 copaci la distanța de 20 de metri între
ei;
- de la km 0+127 până la km 0+130 s‐a prevăzut un segment de parapet de capăt de 3
m lungime, 0.5 m grosime, o distanță de 2 m față de marginea carosabilului pentru a proteja
participanții la trafic de izbirea în parapet.
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Dispunerea parapetului s‐a facut de la km 0+130 până la km 0+200 pe lungimea de 70 de
metri. Parapetul are o grosime de 0.5 m şi o distanțare de carosabil de 2 m.
Costurile de execuţie sunt aproximate la 5000$ cu o mentenanţă anuală de 1000$ pentru
această soluţie.
A doua soluţie propusă este prelungirea lungimii podeţului cu 5 metri faţă de
existent pentru a facilita circulaţia autovehiculelor în dreptul amplasamentului.
Mai exact, se păstrează lungimea, grosimea şi kilometrul, dar se schimbă distanţa de la
marginea carosabilului la 7.5 m.
La fel se procedează şi pentru zona aferentă deschiderii aripilor care se distanţează la 8 m de
carosabil.
Costurile de execuţie sunt aproximate la 35.000$ şi costurile de mentenanţă 1500$.
Rezultate
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ANALIZA STABILITĂŢII LA ALUNECARE PE ZONE
NESTABILE CARE AFECTEAZĂ CĂI DE COMUNICAŢII
Spânu Cristina Brînduşa, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Master Ingineria
Infrastructurii Transportuilor, anul II, e-mail: cristina.spanu@ymail.com
Îndrumător: Prof. dr.ing. Chirică Anton, Prof. Dr. Ing. Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri,
e-mail: antonchirica@yahoo.com

Rezumat

Prezenta lucrare se referă la cauzele care au produs alunecările de teren, la natura şi
volumul investigaţiilor geotehnice, la evaluarea prin calcul a stabilităţii versanţilor şi a
eforturilor transmise de terenul in mişcare asupra lucrărilor de punere in siguranţă a drumului.
Alunecările de teren produc pagube însemnate asupra drumului, a reţelelor de apă,
canal, electrice, gaze, telefonie etc. din vecinătatea dumului. Aceste pagube pot fi
amplificate de exploziile reţelei de gaze şi de pierderile de apă din reţea. Prin întreruperea
circulaţiei rutiere , localităţile vor fi izolate, iar mijloacele de aprovizionare si de intervenţie
de urgenţă (salvare, pompieri) nu vor avea acces.
Principalele cauze care produc alunecările de teren din zona drumului sunt: lipsa
lucrărilor de intreţinere si de prevenţie, defrişările, excesul de umiditate din versanţi şi din
corpul drumului, geomorfologia şi parametrii fizico-mecanici reduşi ai pământurilor din
amplasament etc.
Monitorizarea acestuia cu incliometre si piezometre (acest tip de monitorizare ajută la
măsurarea şi evaluarea in timp a comportării structură-teren), investigaţii geotehnice in-situ,
folosirea fotogrammetriei in domeniul alunecărilor, etc
Calculele utilizate pentru analiza stabilităţii versanţilor sunt: Metoda echilibrului
limită ce va include Metoda Culmann, Morgenstern-Price, Bishop etc, Metoda elementului
finit cu o largă aplicabilitate în domeniul geotehnicii.
Monitorizarea evolutiei alunecărilor şi a nivelului freatic pre si post execuţie se
realizează prin măsurători cu încliometre si piezometre măsurători topografice.
Soluţiile şi remedierea alunecărilor de teren sunt: lucrări de drenaje pentru eliminarea
cauzelor care au produs alunecările, lucrări de prevenţie antierozională şi lucrări de sprijinire
pentru punerea in siguranţă a drumului.
În cadrul acestei lucrări va fi prezentat un studiu de caz: DN 10 Km 83+200-83+600.
În acest studiu se prezintă soluţiile de intervenţie pentru punerea în siguranţă a drumului.
Cuvinte cheie:
Alunecare de teren, monitorizare, metode de calcule, phi/c reduction
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1.ASPECTE GENERALE

Alunecările de teren sunt catastrofe naturale care produc importante
pierderi de vieţi omeneşti şi care produc pagube materiale. Acestea pot interveni
fie prin evoluţia naturală a unor procese, până la situaţia critică în care are loc
pierderea de stabilitate a terenului în pantă, fie prin intervenţia omului, cu lucrări
care modifică o stare de echilibru aflată aproape la limită.
Din ce în ce mai multe regiuni cu procese frecvente de alunecare sunt
intens exploatate, zonele nestabile numai pot fi evitate, existând situaţii în care
se acceptă lucrări importante să fie menţinute în exploatare pe terenuri
alunecătoare. Lucrările de construcţii şi cele în domeniul minier afectează în
sens nefavorabil condiţiile de echilibru ale versanţilor cu stabilitate precară. De
aceea proiectanţii joacă un rol important, inclusiv din punct de vedere economic,
in evaluarea unor pante optime care să presupună asigurarea stabilităţii
taluzurilor pe de o parte, şi realizarea unui efort financiar minim, cu efect în
exploatarea obiectivului. Costul lucrărilor de consolidare aplicate pentru
combaterea alunecărilor de versant care afectează căi de comunicaţii, case, etc,
sunt foarte ridicate. Mai jos este prezentată zonarea teritoriului României din
punct de vedere al riscului producerii alunecărilor de teren.

Figura 1 – Zonarea teritoriului României din punct de vedere al riscului
producerii alunecărilor de teren
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2.CAUZELE ŞI EFECTELE ALUNECĂRILOR

Cauzele producerii alunecărilor de teren sunt numeroase. Cele mai
fecvente sunt:
» Defrişările masive
» Excesul de umiditate din versanţi şi din corpul drumului – apa reprezintă
factorul responsabil pentru producerea alunecărilor de teren.
» Cauze litologice – alunecările de teren se produc în general în masive
stratificate.
» Factorii climatici care sunt precipitaţiile şi variaţiile de temperatură, care
pot acţiona fie separate , fie paralel.
Pentru a înţelege mai bine efectele datorită alunecărilor de teren, mai jos
sunt relatate nişte cazuri în care, datorită alunecărilor, s-au produs, pagube
însemnate asupra drumurilor şi a reţelelor din vecinătatea acesteia.
1.1 Alunecare de teren pe DJ 724, Malu cu Flori (2010)
Datorită precipitaţiilor abundente din toamna 2009-iarna 2010, un sector
de drum de cca 500 m a fost afectat de o alunecare de teren masivă de teren care
a izolat satul Miclosanii de Jos si comuna Pucheni cu satele aferente de restul
localităţilor.În urma efectelor datorate alunecării de teren s-au constatat 3
sectoare de drum afectate:
Drum rupt pe cca 50m lungime, 3.5m lăţime, circulaţie pe o singură bandă.
Pe sectorul 2 de drum a fost antrenat de alunecare şi deterioart în întregime pe
o lungime de cca 500m.Pe sectorul 3 de drum o altă fisură longitudinală la
nivelul părţii carosabile pe o lungime de cca 10m şi înălţimea de aproximativ
1cm. Podeţul existent tubular cu Φ800mm este împins pe cca 30m, iar camera
de cădere este astupată de pământul alunecat.

Figura 3. Efectul alunecării de teren pe DJ 724
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1.2 Alunecare de teren pe DN 10 Km 61+850, Chirleşti (2010)
Alunecările de teren de la Chirleşti sunt cunoscute ca având o vechime
de cca 50 de ani producând numeroase pagube, distrugând case, anexe
gospodareşti, reţele edilitare, pădure, etc. În 2010, alunecările de teren din acea
zonă s-au reactivat, antrenând către drum un volum mare de pământ, acesta
distrugând şi camera de cădere a podeţului. Acesta a debuşat şi în lateral
drumului către proprietăţie din jur, noroiul intrând în curţi şi grădini.

Figura 4. Efectul alunecării de teren pe DN10
3.MONITORIZAREA ŞI METODE DE CALCUL

Pentru măsurarea şi evaluarea în timp a comportării structură-teren,
alunecările de teren sunt monitorizate cu ajutorul inclinometrelor şi
piezometrelor, de asemenea se vor realiza investigaţii geotehnice in-situ. În
prezent, despre acţiunea de monitorizare se poate afirma că este reglementată în
baza unor instrucţiuni şi norme tehnice cum ar fi NP 130 şi Eurocode 7.
Monitorizarea cu ajutorul inclinometrelor ne ajută la inregistrarea deplasarilor
pe adancime. Precizia măsurătorilor este de ordinul milimetrilor. De asemenea,
o urmărie în detaliu a influenţei apei subterane asupra alunecărilor de teren
implică o reţea de tuburi piezometrice cu captoare dispuse la diverse adâncimi
pe aceeaşi verticală, cu citiri suficient de dese, corelate cu măsurătorile de
precipitaţii. Creşterea bruscă a presiunii apei din pori peste o anumită valoare,
constituie întotdeauna un semnal de alarmă în legătură cu posibilitatea
declanşării unei alunecări.
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Figura 5. Investigaţiile de teren pentru monitorizarea şi stabilirea elementelor
unei alunecări

Înregistrarea valorilor presiunii apei din pori, la scurt timp după
producerea alunecării, poate furniza informaţii în legătură cu poziţia suprafeţei
de cedare. Astfel, în cazul pămînturilor care prezintă fenomene de contractantă
la rupere (argile moi, nisipuri afânate), forfecarea în dreptul planului de
alunecare conduce la o îndesare a pământului şi o creştere a presiunii apei din
pori, presiune care se disipează pe măsură ce zona forfecată se consolidează. în
cazul pămînturilor care se rup prin dilatanţă (argile supraconsolidate, nisipuri
îndesate), fenomenul se manifestă în sens invers.
3.1 Metode de calcul
» Metodele bazate pe teoria echilibrului limită
Cu împărţirea masivului care alunecă în fâşii verticale, sînt metodele
cel mai frecvent utilizate datorită capacităţii lor de a lua în considerare
geometrii variate şi condiţii complexe de stratificaţie şi încărcare. În continuare
sunt prezentate metodele de acest tip care au o aplicabilitate mai largă în
practica proiectării lucrărilor de pământuri: metoda Fellenius, metoda Bishop,
metoda Jambu, metoda Spencer şi metoda Morgenstern-Price.
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Oricare dintre metodele de echilibru limită presupune acceptarea unor
ipoteze care să elimine o parte din necunoscute; în afara factorului de siguranţă
mai sunt cunoscute forma şi poziţia suprafeţei de alunecare şi distribuţia
eforturilor normale pe suprafaţa de cedare. Aceste, metode stabilesc, rezistenţa
la forfecare medie necesară pentru asigurarea echilibrului limită şi o compară cu
rezistenţa la forfecare disponibilă.

Figura 6 – Forţele considerate a acţiona pe frontierele fâşiilor în diferite metode
ce admit echilibrul limită
»

Metoda elementului finit
Metoda Elementelor Finite (MEF) sau Analiza cu Elemente Finite (FEA)
are la bază conceptul construirii unor obiecte complexe cu ajutorul unor
elemente simple sau a divizării unor obiecte complexe în piese mici uşor
manipulabile. (Petrescu I. –note de curs).
Metoda elementului finit are un larg domeniu de aplicabilitate inclusiv
în domeniul geotehnicii.
Primele aplicaţii ale M.E.F. în domeniul geotehnic au apărut în perioada 19601965 când utilizarea calculatoarelor electronice a început să se generalizeze
permiţând utilizarea metodelor numerice.
M.E.F. permite abordarea cu bune rezultate a studiului stărilor de eforturi
şi deformaţii din jurul excavaţiilor sau a rambleelor realizate în trepte. De
asemenea, metoda este aplicată cu succes şi pentru analiza radierului pentru
piloţi.
Necesitatea folosirii unor modele elasto-plastice avansate cu scopul de a
reda în mod elocvent starea de deformaţii şi eforturi din terenul de fundare. Unul
din programele care reuşeşte această performanţă este Plaxis 2D. Programul
foloseşte Metoda Elementului Finit, fiind la ora actuală unul dintre cele mai
utilizate FE programe în domeniul geotehnicii.
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4.SOLUŢII PENTRU REMEDIEREA ALUNECĂRILOR DE TEREN

Soluţiile pentru remedierea alunecărilor de teren sunt diverse printre care
putem menţiona:
» Lucrări de drenaj
- Drenajul de adâncime pentru eliminarea apei în exces.
- Galeriile de drenaj în cazul alunecărilor de teren profunde, din care
trebuie evacuată o cantitate mare de apă.
- Drenuri orizontale forate cu o largă aplicabilitate în tehnica stabilizării
alunecărilor de teren.
» Lucrări continue
În această categorie intră zidurile de sprijin, susţineri de tip pământ
armat, susţineri ancorate etc.
În cazul lucrărilor continue, împingerea pământului este transmis la lucrare
integral pe toată suprafaţa de contact dintre aceasta şi teren deasupra planului de
alunecare.

Figura 7 – Suprafaţa de preluare a împingerii pământului la lucrări continue
» Lucrări discontinue
În această categorie intră piloţii care sunt elemente de construcţie din
beton armat, oţel, lemn etc, ce transmit sarcinile structurii aşezate pe ei, la strate
mai adânci şi mai rezistente, penetrând stratele neconsistente superioare.
După modul cum sunt transmişi forţele terenului de fundare, pot fi deosebiţi
piloţi care transmit forţe terenului prin presiunea exercitată la baza lor pe stratul
de teren, unde sunt aşezaţi. Se numesc purtători pe vârf.
Piloţii care nu pot fi duşi până la stratul purtător, transmit forţele prin frecare
exercitată între suprafaţa laterală şi terenul în contact cu această suprafaţă.
Aceştia sunt numiţi piloţi flotanţi.
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Figura 8 – Clasificarea piloţilor după modul de transmitere a forţelor

În categoria lucrărilor discontinue mai intră şi micropiloţii care folosesc
pentru stabilizarea alunecărilor de rambleu şi a terenurilor în pantă. În aces scop
se folosesc şiruri sau câmpuri de piloţi foraţi de diametru mic verticali sau
înclinaţi.
Acest tip de lucrare asigură “coaserea” terenului legând stratul alunecător de cel
stabil.
5.STUDIU DE CAZ
În toamna anului 2011, a fost declanşat un fenomen de instabilitate ce au
dus la degradări majore ale platformei drumului, precum şi degradări la lucrările
de artă în zona Km 83+200 – 83+600, pe teritoriul localităţii Siriu, jud. Buzău.
În acest scop s-au desfăşurat următoarele activităţi:
» Vizita pe teren
» Măsurători şi relevee
» Studierea unor materiale de arhivă
» Sinteza datelor şi redactarea raportului
5.1Situaţia iniţială

Din analiza rezultatelor expertizei tehnice, a fişelor de foraj şi a
analizelor de laborator, rezultă că lucrările de artă prezintă degradări importante
cum sunt: aspect vălurit şi deplasări spre aval cu cca 20-30cm (zidul de la km
83+190-83+350). Stadiul de evoluţie a degradărilor este importantă. De
asemenea camera de cădere amonte a podeţului de la Km 83+455 este
colmatată, lucru ce a favorizat stagnarea apei care s-a infiltrat în corpul
drumului.
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Figura 9 – Degradări la zidul de gabioane şi colmatarea podeţului

Îmbrăcămintea asfaltică prezintă numeroase zone cu tasări şi degradări
importante, o parte din ele fiind completate cu asfalt periodic în timp. Din punct
de vedere morfologic zona prezintă un relief accidentat, cu pante cu înclinări
mari sau domoale şi un aspect general accidentat.

Figura 10 – Degradări la nivelul drumului
5.2 Condiţii geologice, morfologice, hidrologice şi hidrogeologice

Zona investigată este situată pe drumul national DN 10 Buzau – Brasov,
pe intervalul km 83+200 ÷ 83+600, intre acumularea Siriu si versantul stang al
Masivului Podu Calului, într-un relief montan tipic. Investigaţiile geotehnice
efectuate au aratăt că litologia zonei cercetate curpinde material degradat, având
în compoziţie argile nisipoase, nisip prafos. Terenul natural este de tip 4 şi
se încadrează în categoria pământurilor foarte sensibile la îngheţ.
Conform macrozonării teritoriului naţional din punct de vedere al riscului la
alunecările de teren (legii 575/2001) amplasamentul cercetat se află într-o zonă
cu potenţial ridicat de producere a alunecărilor de teren şi cu o probabilitate de
alunecare foarte mare.
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5.3 Calculul factorului de stabilitate (Fs) prin metoda elementului finit

Pe marginea studiului geotehnic cât şi a vizitei pe teren, s-a realizat
calculul Factorului de Stabilitate .
O analiză de stabilitate în Plaxis se realizează pe principiul reducerii
parametrilor rezistenţi la forfecare ai pământului până la cedare. Acest proces
este numit Phi-c reduction. Multiplicatorul total, ∑Msf ,este folosit pentru a
defini valorile parameterilor rezistenţi ai pământului.
După ce fazele de calcul au fost definite (etapa de consolidare şi phi-c
reduction), înainte de începerea procesului de calcul, sunt definite două puncte
pe rambleu pentru generarea unui grafic al factorului de stabilitate în funcţie de
deplasări.
Aceasta reprezintă cea mai bună cale de evaluare a Fs.
În urma calcului a rezultat un Fs=1.62.
Sum-Msf
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Figura 11 –Evaluarea factorului de stabilitate
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Figura 12 - Rezultatul calculului Fs

Nuanţele mai deschise la culoare indică zona de cedare al rambleului în
etapa finală.
CONCLUZII
o Conform investigaţiilor de teren şi laborator, s-au pus în evidenţă existenţa
zonelor de instabilitate în sectorul 83+330-83+430 ce a afectat lucrările de
consolidare existente şi stabilitatea drumului, cauza principală constiuind-o
prezenţa apelor de suprafaţă ce s-au infiltrat în corpul drumului.
o Datorită deteriorării sistemului de colectare şi evacuare a apelor cât şi a
colmatării podeţelor şi camerelor de cădere, apa provenită din precipitaţii s-a
infiltrat in patul drumului ceea ce prin investigatii geotehnice s-a interceptat
o crăpătură în masa de rocă lucru ce ar putea indica un posibil plan de
cedare.
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INFLUENŢA TIPULUI DE BITUM ASUPRA MIXTURILOR
ASFALTICE AEROPORTUARE
Stancu Florin-Iulian, Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri,masterant în Ingineria
Infrastructurii Transporturilor,anul II,e-mail : florin_stancu88@yahoo.com
Indrumători: Conf.dr.ing.Răcănel Carmen, Departamentul de Drumuri, Căi Ferate şi
Materiale de Constructie, Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri, e-mail :
carmen@cfdp.utcb.ro
Rezumat

În această lucrare s-a urmărit proiectarea unei reţete de mixtură asfaltică pentru
aeroporturi folosind două tipuri de bitum. Încercările de laborator au fost determinarea
caracteristicilor Marshall, a modulului de rigiditate, deformaţiei permanente şi a absorbţia de
apă pentru mixtura asfaltică pentru stratul de uzură, tip BAA16.
Mixturile asfaltice folosite în zona aeroportului, în special în zona de rulare şi a
platformei trebuie să îndeplinească în afară de obicei, necesarul de drumuri, unele cerințe
legate de rezistenţa la combustibil şi agenții de degivrare conform normelor europene.
Mixturile asfaltice preparate la reţeta pentru aeroport utilizată pentru această cercetare a fost
proiectată în conformitate cu norma franceză NF P 98-131 şi Manualul French Design, pentru
că în România nu există o astfel de regulă pentru proiectarea mixturilor asfaltice.
Scopul acestui articol este de a pune în valoare caracteristicile de mixtură asfaltică
aeroportuară în conformitate cu standardul european SR EN 13108-1 ca "beton asfaltic".
Rezultatele sunt prezentate sub formă de grafice şi tabele luând în considerare cerințele
generale şi empirice pentru acest tip de amestec.
Cuvinte cheie: modul de rigiditate, absorbţia de apă, mixtură asfaltică, compresiune
ciclică triaxială.

1. INTRODUCERE

Mixtura asfaltică este un material complex, alcătuit din trei elemente:
elementul solid (agregatele şi eventualii aditivi minerali sau fibra), elementul
vâsco – elasto – plastic (liantul bituminos) şi elementul gazos (golurile de aer)
(figura 1).
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Figura 1. Alcătuirea mixturii asfaltice

Proiectarea unei reţete optime de mixtură asfaltică presupune alegerea
unui amestec optim de agregate, filer şi bitum pentru a obţine o durabilitate şi o
stabilitate cât mai mare a mixturii asfaltice.
De-a lungul timpului mulţi cercetători s-au preocupat de găsirea unei
metode de proiectare a mixturilor asfaltice. Două dintre metodele dezvoltate în
timp au fost: metoda Marshall şi metoda Superpave.
Metoda Marshall a început să fie folosită încă din anii 1938,
îmbunătăţindu-se de-a lungul timpului.
Metoda Marshall presupune realizarea unei mixturi asfaltice durabile,
având în vedere analiza stabilitate/ fluaj şi densitate/ volum de goluri funcţie de
procentul de liant.
Dezavantajul acestei metode este dat de faptul că nu simulează
compactarea din realitate, în urma compactării ajungându-se la o spargere a
liantului, iar valorile stabilităţii şi fluajului sunt limitate şi empirice în ceea ce
priveşte capacitatea lor de predicţie.
Odată cu creşterea traficului şi a încărcării pe osie s-a dezvoltat o altă
metodă pentru a îmbunătăţii proiectarea mixturilor asfaltice.
Tot cam în aceeaşi perioadă (1930), în Texas s-a dezvoltat o altă metodă
de proiectare ce avea la bază compactarea giratorie. Această metodă a avut în
vedere trei obiective:
• evaluarea performanţelor mixturii asfaltice;
• încercarea materialelor componente;
• folosirea compactării giratorii;
Chiar dacă a apărut această metodă nouă de proiectare a mixturilor
asfaltice, metoda Marshall este foarte folosită încă datorită simplităţii sale.
O comportare bună a mixturii asfaltice în exploatare presupune o reţetă
bine proiectată a mixturii asfaltice şi o compactare corespunzătoare în situ.
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O bună compactare poate îmbunătăţii calitatea mixturii asfaltice cu o
reţetă slab concepută, dar nu suficient cât să nu intereseze metoda de proiectare
a mixturii asfaltice.
În 1944 au fost straturi de asfalt folosite pentru prima dată în structura
aeroportuară pentru pista numărul unu de la "Henri Coandă" Aeroportul
Internaţional din Bucureşti. Pista existentă, a fost făcută din beton de ciment cu
cu grosimea a plăcii de beton de 60-100cm. Peste această placă de beton au fost
aplicate două straturi de asfalt cu aproximativ 10 cm grosime.
Aeroportul Internaţional "Bucureşti - Bǎneasa" (Aurel Vlaicu) a fost
reabilitat în două etape în perioada 2007 - 2008. Modernizarea pistei de decolare
a fost de a consolida structura actuală de pavaj din beton de ciment cu straturi de
asfalt până la 25 cm în grosime.
La nivel internațional există o creştere notabilă în utilizarea structurii
flexibile pentru pistele aeroportului. Acesta este de obicei folosit pentru cursul
de bază al mixturilor asfaltice cu bitum tare sau bitum modificat cu polimeri, iar
stratul de uzură se face din asfalt turnat sau mixturi asfaltice cu bitum modificat
cu polimeri.
Grosimea stratului de asfalt variază de la 25-50 cm, în funcție de tipul de
aeronavă, caracteristicile terenului de fundare şi tipuri de mixturi asfaltice
utilizate. Mixturile asfaltice sunt de obicei folosite cu un modul mare de
elasticitate. De exemplu, în Franța, pentru piste noi, stratul de uzură are o
grosime între 50-80 mm şi se face prin nemodificarea sau modificarea bitumului
în amestecul mixturii asfaltice. În ceea ce priveşte reabilitarea pistelor cu bitum
modificat cu polimeri folosit pentru stratul de uzură, grosimea este între 50-200
mm. Modulul de rigiditate ale acestor mixturi asfaltice sunt între 9300 - 14000
MPa. În Danemarca (oraş Kastrup) s-au folosit mixturi asfaltice cu modul
ridicat, cu bitum modificat cu polimeri şi mixturi asfaltice cu modul ridicat, cu
bitum greu. În Germania, în 2006, restaurarea a început pe pista 2 al
Aeroportului Internațional Frankfurt. Această pistă de beton de ciment a fost
înlocuită într-un an cu o nouă structură flexibilă, fără oprirea traficului. În
Germania, pentru stratul de uzură este folosit 0/11 sau 0/16 beton asfaltic cu
fibre şi 50-70 bitum sau beton asfaltic cu bitum modificat cu polimeri PMB 45
sau 65. În Italia, aproape toate aeroporturile civile au structuri de pavaj cu
grosime de obicei de 250-300 mm a straturilor asfaltice, peste materialul
granular sau stabilizat cu ciment.
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2. SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea de faţă are ca scop prezentarea unui studiu comparativ între două
tipuri de bitum pentru o mixtură asfaltică aeroportuară, prin încercări efectuate
în laborator precum: stabilitatea şi fluajul Marshall, încercarea de compresiune
triaxială, încercarea de întindere indirectă IT-CY pe probe cilindrice, absorbţia
de apă. Toate aceste încercări dau informaţii asupra performanţei mixturii
asfaltice.
3. MATERIALE UTILIZATE

Mixtura folosită a fost BAA16, realizată în cadrul Laboratorului de
Drumuri din Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Universitatea Tehnică
de Construcţii Bucureşti, cu materiale ce corespund condiţiilot de calitate,
conform standardelor în vigoare.
Agregate utilizate (sorturi 8-16, 4-8 şi nisip de concasaj 0-4) au fost din
cariera Revărsarea, filerul a fost un filer de var de Holcim, iar ca liant, pentru
stabilirea reţetei optime, s-au folosit două bitumuri OMV 45/80 FR PMB
respectiv OMV 45/80-65 PMB, având următoarele caracteristici:
Pentru OMV 45/80 FR PMB:
• Penetraţie la 250C: 30-70;
• Punct de înmuiere, 0C: ≥80;
• Punct de inflamabilitate, 0C: ≥250;
• Punct de rupere Frass, 0C: ≤-18.

Pentru OMV 45/80-65 PMB:
- Penetraţie la 250C: 45-80;
- Punct de înmuiere, 0C: ≥65;
- Punct de inflamabilitate, 0C: ≥250;
- Punct de rupere Frass, 0C: ≤-18.

4. ÎNCERCĂRILE UTILIZATE ŞI CONDIŢIILE DE TESTARE

Pentru a pune în evidenţă influenţa tipului de bitum mixturii asfaltice
aeroportuare “ BAA16”, s-au realizat următoarele încercări în “Laboratorul de
Drumuri” din Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri (Universitatea
Tehnică de Construcţii Bucureşti):
• Încercarea Marshall pe probe cilindrice, conform SR EN 12697-34, la
temperatura de 600C din care rezultă valorile stabilităţii şi fluajului Marshall;
• Încercarea de întindere indirectă pe probe cilindrice IT-CY, conform SR
EN 12697-26 Anexa C, la temperatura de 200C din care rezultă rigiditatea
mixturii asfaltice;
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• Încercarea de compresiune ciclică pe probe cilindrice, conform SR EN
12697-25, pentru compresiune triaxială, la o temperatură de 500C din care
rezultă rezistenţa la deformaţii permanente;
• Absorbţia de apă pe probe cilindrice, conform SR 174-1 din care rezultă
cantitatea de apă absorbită.
5. PROIECTAREA REŢETEI DE MIXTURĂ ASFALTICĂ

Întrucât normele româneşti nu prevăd cerinţe în ceea ce priveşte
proiectarea reţetei de mixtură asfaltică pentru aeroporturi.
În vederea stabilirii amestecului de agregate s-a propus o curbă
granulometrică ce a urmărit Norma Franceză, French Design Manual LCPC
2007 şi SR 174-1:2009
Procent iniţial de bitum s-a determinat pe baza metodei franceze NF P98131 propusă de Duriez.
Restricţiile impuse de Norma Franceza, French Design Manuel LCPC şi
SR 174-1 :2009 privind curba granulometrica şi bitumul sunt:
• agregatele cu dimensiunea sub 16 mm trebuie să fie cuprinse între 90 şi
100%;
• agregatele cu dimensiunea sub 6.3 mm trebuie să fie cuprinse între 65 şi 80%;
• curba granulometrică poate să fie atât continuă, cât şi discontinuă;
• agregatele cu dimensiunea sub 2 mm trebuie să fie cuprinse între 35 şi 45%;
• bitumul utilizat poate fi pur sau modificat;
• procentul de bitum trebuie să fie peste 5.2%.
Având în vedere toate acestea şi încercând să se respecte atât standardul
european SR EN 13108-1, cât şi standardul naţional, SR 174-1:2009, s-a
proiectat o mixtură asfaltică cu bitum special de aeroporturi (modificat cu
polimeri), având dimensiunea maximă a agregatului de 16 mm.
Proiectarea reţetei mixturii asfaltice aeroportuare s-a realizat prin metoda
MARSHALL.
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Figura 2. Curba granulometrică BAA16

În figura 2 şi tabelul 1 sunt prezentate limitele impuse pentru o mixtură
asfaltică pentru aeroporturi conform NF P 98-131(BAA 16) şi pentru o mixtură
asfaltică BAA16 conform SR 174-1:2009, precum şi amestecul de agregate
proiectat.
Tabelul 1. Curba granulometrică optimă
Reţeta mixturii asfaltice Curba granulometrică optimă
20,2
8/16, %
20,8
4/8, %
50
0/4, %
9
filer, %
5.1. Metoda de proiectare Marshall

S-au confecţionat probe cilindrice de mixtură asfaltică cu procentul de
bitum estimat şi cu procentul de bitum estimat - 0.5% şi + 0.5%. Compactarea sa făcut prin impact, cu ajutorul ciocanului Marshall, aplicând câte 50 de lovituri
pe ambele feţe ale probei.
Probele au fost încercate la aparatul Marshall, la o temperatură de 60oC,
iar parametrii rezultaţi au dat informaţii despre stabilitatea şi fluajul Marshall,
conform tabelului 2,3 şi figurilor 3,4,5,6,7,8.
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Tabelul 2. Caracteristicile mixturii asfaltice – agregate Revărsarea şi bitum
45/80 FR
Bitum
Densitate
Stabilitate
Fluaj
(%)
aparentă
Marshall
Marshall
3
(g/cm )
(kgf)
(mm)
5.2
2.516
14.315
5.125
5.4
2.534
17.735
6.525
5.7
2.541
16.745
6.9
6.0
2.537
14.15
5.45
6.4
2.521
14.035
7.8
Tabelul 3. Caracteristicile mixturii asfaltice – agregate Revărsarea şi bitum
45/80-65
Bitum
Densitate
Stabilitate
Fluaj
(%)
aparentă
Marshall
Marshall
3
(g/cm )
(kgf)
(mm)
5.2
2.494
13.775
5.70
5.4
2.532
14.365
5.85
5.7
2.497
13.395
6.15
6.0
2.551
14.25
6.25
6.4
2.526
12.73
6.6

Figura 3. Stabilitatea Marshall în funcţie de procentul de bitum
(Revărsarea + 45/80 FR)

185

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2013
ediţia a III-a
Bucureşti, 13 Iunie 2013

Figura 4. Fluajul Marshall în funcţie de procentul de bitum
(Revărsarea + 45/80 FR)

Figura 5. Densitatea aparenta în funcţie de procentul de bitum
(Revărsarea + 45/80 FR)

Figura 6. Stabilitatea Marshall în funcţie de procentul de bitum
(Revărsarea + 45/80-65)
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Figura 7. Fluajul Marshall în funcţie de procentul de bitum
(Revărsarea + 45/80-65)

Figura 8. Densitatea aparenta în funcţie de procentul de bitum
(Revărsarea + 45/80-65)

Din cele prezentate mai sus rezultă că procentul optim de bitum este
5.4%.
6. ÎNCERCAREA LA ÎNTINDERE INDIRECTĂ – IT-CY

Testul de întindere indirect prin solicitare repetată, pentru determinarea
modulului de rigiditate al mixturii asfaltice, se realizează prin aplicarea unei
sarcini verticale de compresiune pe generatoarea probei cilindrice din mixtura
asfaltică, conform SR EN 12697-26, anexa C.
Se masoară deformaţia orizontală totală a probei şi valoarea modulului de
elasticitate este determinat cu ajutorul unui program de calcul. Epruveta (de
formă cilindrică) este supusă deformării în domeniul liniar sub incărcări repetate
(proporţionale între efort şi deformaţie).
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ÎNCĂRCAREA:
• se aplică în lungul diametrului vertical al epruvetei, prin plăcile de
încărcare;
• este sub formă de impulsuri repetate cu o perioadă de pauză;
• de forma unei funcţii haversine:

Figura 9. Forma impulsului încărcării, care indică timpul de încărcări şi
încărcarea maximă

Legendă:
1. încărcare maximă, astfel încât să se realizeze valoarea maximă a
deformaţiei orizontale:
(5 2) μm pentru diametrul nominal al epruvetei de 100 mm
(7 2) μm pentru diametrul nominal al epruvetei de 150 mm
2. Perioada de repetare a impulsurilor: (3,0 0,1) s
3. Timp de propagare: (124 4) ms
Condiţii de determinare:

Parametrii de determinare sunt:
• forţa de încărcare (1350 N)
• numărul de impulsuri (5)
• timpul de încărcare (60 ms)
• perioada de repetare a pulsului (3s)
Rezultatele obţinute din încercarea de determinare a rigidităţii prin
întindere indirectă IT-CY sunt prezentate în tabelul 4.
Tabelul 4. Modulul de rigiditate al mixturii asfaltice BBA16 şi încadrarea în
categorii conform SR EN 13108-1:2006
Bitum 45/80 FR
Bitum 45/80-65
E
Smin
Smax
E
Smin
Smax
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
0
5589.50
5500
7000
2443.88
2200
7000
20 C
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4. ÎNCERCAREA LA COMPRESIUNE CICLICĂ TRIAXIALĂ
(FLUAJ DINAMIC)

Metoda de încercare determină rezistenţa la deformaţie permanentă a unei
epruvete cilindrice de mixtură asfaltică. Epruveta este fie preparată în laborator
fie prelevată din drum.
Rezistenţa la deformaţii permanente determinată din încercarea de
compresiune triaxială este prezentată prin rezultatele obţinute în tabelul 5 şi
figurile 10,11,12,13.

Figura 10. Deformaţia axială – BAA16 - 45/80-65

Figura 11. Modulul de fluaj la 500C – BAA16 - 45/80-65
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Figura 12. Deformaţia axială – BAA16 - 45/80 FR
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Figura 13. Modul de fluaj la 500C – BAA16 - 45/80 FR
Tabelul 5. Rezistenţa la deformaţii permanente pentru încercarea de
compresiune triaxială
Bitum 45/80-65
Bitum 45/80 FR

Mixtura

BAA16
190

Viteza
de
fluaj
fc=B1
0,035

Deformaţia
Deformaţia
Modul
Modul
Viteza
permanentă
permanentă
de fluaj,
de fluaj,
de
calculată
calculată
En=σ/εn, kPa fluaj
En=σ/εn, kPa
ε10000:
ε10000:
fc=B1
ε10000=A10000B
ε10000=A10000B
5000 10000
5000 10000
4439
706
678
0,038
6156
503
487
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5. DETERMINAREA ABSORBŢIEI DE APĂ

Reprezintă cantitatea de apă absorbită de golurile accesibile din exterior
ale unei epruvete imersate în apă, timp de trei ore la un vid de 15….20 mm
coloană de mercur, apoi două ore în aceeaşi apă la presiunea normală.
Absorbţia de apă se exprimă în procente din volumul sau masa epruvetei
încercate.
Aparatura necesară pentru determinarea absorbţiei de apă este arătată în
figura 14 şi constă din pompa de vid, exsicator de vid şi vacumetru.
Valorile absorbţiei de apă ale mixturii asfaltice BAA16 sunt prezentate în
tabelul 6.

Figura 14. Aparatură pentru determinarea absorbţiei de apă
Tabelul 6. Valorile Absorbţiei de apă ale mixturii asfaltice BAA16
Am
Av
Mixtura
Tip bitum
(%)
(%)
0,51
1,28
45/80 FR
BAA16
0,51
1,30
45/80-65

Rezultatele obţinute în urma testelor de laborator sunt prezentate în
tabelul 7 şi figurile 15,16,17,18,19:
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Tabelul 7. Rezultatele obţinute în urma testelor de laborator
Mixtura asfaltică
Rezultate în laborator
SR EN
AND
pentru aeroporturi
SR 174
13108-1
605
Bitum 45/80 FR Bitum 45/80-65
(BAA16)
Valori Marshall S, KN
17.74
6.5...13
14.37
10
Smin12.5
F5
F, mm
6,53
3.5
5.85
2...5
Q, KN/mm
2.72
3.0
2.46
1.4...4.3 Qmin2.5/Qmin2
Conţinutul de bitum, %
5.4
5.4
6.5...7.5
5.2
5.7...6.5
Rezistenţa la deformaţii
permanente – încercarea
de compresiune triaxială:
- deformaţia permanentă,
µm/m
6156
30000
4439
25000
- viteza de deformaţie,
µm/m/ciclu
0.038
2
0.035
2.5
fcmax0.2
Modul de rigiditate
Smin2000
5589.5
2443.9
4100
Smin5500
- întindere indirectă
0
Smax7000
IT-CY la 20 C, MPa
Absorbţia de apă, %
1.28
1.3
2...5
2...5
Modul de rigiditate la 200C (IT6000
CY)
5000

Deformaţia permanentă la 500C

7000
6000
5000

4000

4000

3000

3000

2000

2000

1000

1000

0

0

BAA16 - Bitum 45/80 FR
BAA16 - Bitum 45/80 FR

BAA16 - Bitum 45/80-65

Figura 15. Modulul de rigiditate
obţinut prin IT-CY conform SR EN
12697-26 Anexa C
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BAA16 - Bitum 45/80-65

Figura 16. Deformaţia permanentă
obţinută prin încercarea la compresiune
triaxială conform SR EN 12697-25
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Viteza de deformaţie la 500C

0.039

800

Modul de fluaj la 500C

0.038
0.037

600

0.036

400

0.035

200

0.034
0.033

0
5000 pulsuri

10000 pulsuri

BAA16 - Bitum 45/80 FR
BAA16 - Bitum 45/80 FR

BAA16 - Bitum 45/80-65

Figura 17. Viteza de deformaţie
obţinută prin încercarea la compresiune
triaxială conform SR EN 12697-25
1.4

BAA16 - Bitum 45/80-65

Figura 18. Modulul de fluaj obţinut
prin încercarea la compresiune
triaxială conform SR EN 12697-25

Absorbţia de apă

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Absorbtia de apa
raportata la masa
epruvetei (Am)

BAA16 - Bitum 45/80 FR

Absorbtia de apa
raportata la volumul
epruvetei (Av)

BAA16 - Bitum 45/80-65

Figura 19. Absorbţia de apă conform SR 174-1
6. CONCLUZII

Calitatea materialelor folosite în cadrul unei mixturi asfaltice joacă un rol
important în compactarea ulterioară în exploatare a mixturii, astfel încât trebuie
utilizate agregate cu rezistenţe mecanice mari, bitumuri cu susceptibilitate
scăzută la variaţiile de temperatură, un procent optim de filer pentru alcătuirea
masticulului bituminos.
Concluziile desprinse din acest studiu sunt după cum urmează:
- Curba granulometrică mixturii asfaltice proiectate coform standardului francez
NF P 98-131 se încadrează în limitele de clasificare pentru beton şi asfalt AC
16;
- Încercarea Marshall furnizează rezultate comparative între cele două tipuri de
bitumuri utilizate în amestecul mixturii asfaltice: pentru o densitate aparentă
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aproape egală obţinută pe cilindrii Marshall rezultă aceleaşi categorii conform
SR EN 13108-1 pentru stabilitate, indice de curgere, dar pentru raportul
stabilitate/indice de curgere rezultă o categorie diferită;
- Încercarea IT-CY pentru determinarea modulului de rigiditate conduce la
categorii maxime şi minime diferite la temperatura de 200C; se constată un
modul de rigiditate mai mare cu aproximativ 50% în cazul mixturii asfaltice
BAA16 cu bitum 45/80 FR;
- Încercarea de compresiune triaxială conduce la obţinerea aceloraşi categorii de
valori pentru viteza de fluaj ce caracterizează rezistenţa la deformaţii
permanente; totuşi se constată deformaţii permanente la 1000 şi 10000 cicluri de
încărcare, mai mari cu 28-30% în cazul mixturii asfaltice BAA16 cu bitum
45/80 FR
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ANALIZA ECONOMICĂ REALIZATĂ CU MODELUL HDM 4
ÎN VEDEREA INTRODUCERII DJ 703A (TRONSON 002,
L=11,93 KM) PENTRU TRASEUL VIITOAREI AUTOSTRĂZI
SIBIU-PITEŞTI
Autor: Şerban Ovidiu-Valentin, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Ingineria
Infrastructurii Transporturilor, Anul II, e-mail: ovidiuserban_88@yahoo.com;
Îndrumător: Prof. Univ. Dr. Ing. Mihai Dicu, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, e-mail:
mdicu@cfdp.utcb.ro;

Rezumat

Guvernul României intenţionează să construiască o nouă autostradă între Sibiu şi
Piteşti. Autostrada Sibiu – Piteşti face parte integrantă din Coridorul IV Paneuropean, care
tranzitează România de la est la vest. Executarea sectorului Sibiu – Piteşti este de importanţă
majoră pentru dezvoltarea traficului pe acest coridor, întrucât asigură cea mai scurtă legatură
dintre zona de vest şi zona censtrală şi de sud-est ale României.
În scopul analizei economice, evaluarea este efectuată în termenii contribuţiei nete a
proiectului la teritoriul României ca întreg. Evaluarea economică a alternativei rutei selectate
a fost efectuată folosind modelul HDM – IV al Băncii Mondiale. Evaluarea s-a efectuat pentru
o perioadă de 28 de ani, începând din 2008 şi s-a propus ca lucrările de construcţie a
autostrăzii vor începe în anul 2011, cu o perioadă de construcţie de 4 ani şi inaugurare în
2015.
Modelul HDM – IV calculează costurile economice ale utilizatorului de drumuri cu
privire la fiecare secţiune de drum, pentru fiecare an al analizei.
Datele de intrare în modelul HDM – IV au fost calibrate în mod special la condiţiile
locale din România şi un studiu de trafic separat a fost efectuat în vederea stabilirii fluxurilor
de trafic pe DN7 existent şi pe noua autostradă propusă.
În scopul analizei economice, reţeaua existentă a inclus DN7, care a fost defalcat la
fiecare punct de modificare a traficului în opt secţiuni distincte.
În cadrul acestui studiu de caz, a fost pezentat numai o parte din reţeaua existentă şi
anume DJ703A – DRDP Craiova, Lungime: 11.93 km.
Cuvinte cheie: Autostradă, Analiză economică, HDM – IV.
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2. Metodologia evaluării economice
2.1 Introducere

Evaluarea economică a proiectului implică masurarea costurilor şi
beneficiilor sale economice din punctul de vedere al teritoriului României ca
întreg, pentru a stabili dacă beneficiile nete aduse de acesta sunt cel puţin la fel
de mari precum cele care s-ar putea obţine din alte oportunităţi de investiţii.
Analiza economică diferă de analiza financiară prin faptul că urmareste să
evalueze costurile şi beneficiile economice, mai degrabă decât cele financiare. În
acest scop, costurile şi preţurile trebuie ajustate în vederea asigurării faptului că
acestea reprezintă costurile reale ale resurselor la nivelul ţării ca întreg. În acest
scop, trebuie aplicate corecţii de preţuri privind taxele, în vederea calculării
costurilor economice.
O altă diferenţă semnificativă în comparaţie cu analiza financiară constă
în faptul că beneficiile şi costurile din analiza economică trebuie estimate la
preţuri constante şi acestea nu iau în considerare inlaţia. O majorare generală a
preţurilor nu afectează valoarea economică a resurselor folosite sau economisite
în legatură cu proiectul.
Întrucât proiectul nu începe să genereze beneficii decât dupa un anumit
timp de la începerea proiectului şi suportarea costurilor, sunt comparate costuri
şi beneficii care încep în ani diferiţi şi fluxuri de timp diferite.
2.2 Aplicarea modelului HDM – IV al Băncii Mondiale

Evaluarea economică a alternativei rutei selectate a fost efectuată folosind
modelul HDM – IV al Băncii Mondiale. Evaluarea s-a efectuat pentru o
perioadă de 28 de ani, începând din 2008 şi s-a propus ca lucrările de construcţie
a autostrăzii vor începe în anul 2011, cu o perioadă de construcţie de 4 ani şi
inaugurare în 2015. Aceasta reprezintă o perioadă de evaluare de 20 de ani,
începând din anul inaugurării schemei.
Modelul HDM – IV calculează costurile economice ale utilizatorului de
drumuri cu privire la fiecare secţiune de drum, pentru fiecare an al analizei. Mai
întâi se calculează cantităţile de resurse consumate şi viteleze autovehiculelor iar
acestea sunt înmulţite cu costurile unitare ale resurselor, în vederea obţinerii
costurilor de exploatare totale şi a costurilor privind timpul de călătorie pentru
fiecare an al analizei. Resursele consumate şi viteleze autovehiculelor sunt
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relaţionate la volumul şi structura traficului, tipul suprafeţei şi caracteristicile
geometrice ale drumului şi rugozitatea suprafeţei drumurilor.
3. Date de intrare privind evaluarea economică
3.1 Caracteristicile reţelei de drumuri
În scopul analizei economice, reţeaua existentă a inclus DN7, care a fost
defalcat la fiecare punct de modificare a traficului (intersecţie cu drumurile
regionale şi naţionale şi limitele administrative), dupa cum urmează:
1. DN7C – DJ703A, Lungime: 25.07 km;
2. DJ703A – DRDP Craiova, Lungime: 11.93km;
3. DRDP Bucureşti – DN67, Lungime: 14.50km;
4. VAR NORD (DN67) – Rm. Valcea, Lungime: 7.75 km;
5. Rm. Valcea – Călimaneşti, Lungime: 17.50 km;
6. Călimaneşti – DN7A, Lungime: 11.52 km;
7. DN7A – DRDP Brasov Lungime: 31.88 km;
8. DRDP Craiova – DN1, Lungime: 19.39 km.
În cadrul acestui studiu de caz a fost pezentat numai o parte din reţeaua
existentă şi anume DJ703A – DRDP Craiova, Lungime: 11.93 km.
3.2 Caracteristicile flotei auto şi costurile de exploatare ale autovehiculelor
În conformitate cu recomandările prevăzute de “Lucrarea privind Sectorul
Transporturi” pentru România, s-a presupus că flota auto pentru studiul de faţă
cuprinde 7 tipuri de autovehicule, şi anume:
1. autoturism;
2. autoutilitară;
3. microbuz;
4. autobuz;
5. camion cu 2 punţi;
6. camion cu 3 punţi;
7. camion articulat.
Întrucât nu este posibilă modelarea costurilor de exploatare aferente
fiecărui autovehicul individual, este necesară utilizarea de autovehicule
reprezentative. Tipurile de autovehicule reprezentateive recomandate se bazează
pe “Lucrarea privind Sectorul Transporturi” (Tabelul 35, Pagina 85) şi sunt
prezentate în Tabelul 1 de mai jos.
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Tabelul 1. Tipuri de autovehicule reprezentative adoptate pentru analiză
Categorie de autovehicul
Tip de autovehicul
autoturism
Renault Megane
autoutilitară
Iveco 35C10V
microbuz
Vito
autobuz
Higer V90
camion cu 2 punţi
Iveco ML75 E14
camion cu 3 punţi
Scania P340
camion articulat
Scania R420

Tabelul de mai jos prezintă datele de definire a flotei de autovehicule
pentru fiecare dintre cele şapte tipuri reprezentative de autovehicule.
Tabelul 2. Datele de definire a flotei de autovehicule
Cat autoveh.

Clasa

Categorie

Model
"life"

autoturism
motorizat
constant
mediu
autovehicul de
autoutilitară
utilitare
motorizat
optimal
transport uşor
microbuz
autobuze
autobuz uşor
motorizat
optimal
autobuz
autobuze
autobuz mediu
motorizat
optimal
camion cu 2 punţi
camioane
camion mediu
motorizat
optimal
camion cu 3 punţi
camioane
camion greu
motorizat
optimal
camion articulat
camioane
camion articulat
motorizat
optimal
Modelul de congestie HDM – IV utilizează fluxul de trafic exprimat în
termeni de echivalente de spaţiu autoturism pasageri (PCSE) mai degrabă decât
echivalente autoturism pasageri. Aceasta întrucât diferenţele privind viteza şi
puterea autovehiculelor sunt luate în considereare în mod separat şi ajustate la
diferitele condiţii în mod separat, pe tip de autovehicul. Rezultatul este acela că
factorii PCSE sunt mai scăzuţi decât factorii PCE utilizaţi în alte analize de
capacitate. Echivalentele PCSE adoptate pentru flota din România se bazează pe
“Lucrarea privind Sectorul Transporturi” (Tabelul 35, Pagina 85) şi sunt indicate
în tabeleul de mai jos:
autoturism
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Tabelul 3. Valori PCSE pentru fiecre tip de autovehicul
Categorie de autovehicul Valori PCSE ajustate recomandate

autoturism
autoutilitară
microbuz
autobuz
camion cu 2 punţi
camion cu 3 punţi
camion articulat

1.00
1.30
1.20
1.60
1.40
1.60
1.80

Numărul de roţi şi punţi privind tipurile de autovehicule selectate este, de
asemenea conform cu lucrarea “Lucrarea privind Sectorul Transporturi”
(Tabelul 35, Pagina 85) şi sunt indicate în tabeleul de mai jos:
Tabelul 4. Număr de roţi şi punţi pentru fiecare tip de autovehicul
Categorie de autovehicul

Număr de roţi

Număr de punţi

autoturism
autoutilitară
microbuz
autobuz
camion cu 2 punţi
camion cu 3 punţi
camion articulat

4
4
4
6
6
10
18

2
2
2
2
2
3
5

Tabelul de mai jos indică date privind anvelopele adoptate pentru flota de
autovehicule. Aceste date de intrare urmează recomandările indicate în lucrarea
“Lucrarea privind Sectorul Transporturi”.
Tabelul 5. Date privind anvelopele pentru fiecare tip de autovehicul
Cat. autoveh.

Tip anvelopă

autoturism
autoutilitară
microbuz
autobuz
camion cu 2 punţi
camion cu 3 punţi
camion articulat

Radială
Cu strat transversal
Radială
Cu strat transversal
Cu strat transversal
Cu strat transversal
Cu strat transversal

Nr de baza de
reşapări
1.0
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

Cost
reşaparare
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
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Se presupune că autoturismele sunt destinate în proporţie de 100%
utilizării private, ca destinaţia microbuzelor este de 5% pentru utilizare privată,
în timp ce pentru toate celelalte autovehicule se presupune o utilizare nonprivată în proporţie de 100%. Numărul de pasageri pentru autoturisme şi
autobuze şi procentul de călătorii în interes de serviciu raportate în “Lucrarea
pentru Sectorul Transporturi” se bazează pe studii efectuate în vara anului 2007.
Tabelul 6. Date de utilizare pentru fiecare tip de autovehicul
Dur. de
% în
Utilizare
viaţă
Călători interes
privată
medie
serviciu
autoturism
11,200
550
10
100%
2.1
56%
autoutilitară
30,000
1300
8
0%
0
0%
microbuz
45,000
950
10
5%
10
52%
autobuz
42,000
1750
11
0%
28
52%
camion cu 2 punţi
40,000
1300
12
0%
0
0%
camion cu 3 punţi
70,000
1700
20
0%
0
0%
camion articulat
85,000
2125
15
0%
0
0%
Indicele pagubelor provocate de autovehicule (VDF) constituie un etalon
de măsurare a pagubelor cauzate pavajului de către un autoturism greu şi care
depinde de configuraţia punţilor şi masă. Factorul VDF se calculează folosind
urmatoarea ecuaţie:
∑
Categorie de
autovehicul

Kilometraj
Ore de
anual
funcţionare

şi:

unde: VDF este indicele de pagube provocate de autovehicul cu privire la un
flux de autovehicule (ESA/autovehicul);
AXi-constituie sarcina pe osie i (tone);
SX -constituie sarcina standard pentru grupul de osii pe osie i (tone);
n – constituie numărul de punţi per autovehicul;
z – constituie numărul de autovehicule care alcătuiesc fluxul.
Datele de sarcină introduse, s-au bazat pe cele prezentate în “Lucrarea
privind Sectorul Transporturi”, dar cu anumite rezerve. În primul rand, aceste
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valori sunt ridicate şi, în particular, sunt considerabil mai mari decât valorile
indicate în studiul de fezabilitate Arad – Timisoara – Lugoj pentru acelaşi
coridor de rute, care s-au bazat pe studii locale efective efectuate pe DN7,
precum şi pe DN69 şi DN6.
Tabelul 7. Date de sarcină privind fiecare tip de autovehicul
Categorie de autovehicul
Gr. exploatare medie (t)
Valoarea ESA medie
autoturism
1.2
0.000
autoutilitară
2.6
0.085
microbuz
1.5
0.043
autobuz
14.9
2.560
camion cu 2 punţi
7.5
1.710
camion cu 3 punţi
24
2.560
camion articulat
34.5
3.420
Costurile economice privind resursele autovehiculelor sunt prevăzute în
tabelele de mai jos. Toate costurile sunt exprimate în Euro şi se bazează pe
“Lucrarea privind Sectorul Transporturi” (Tabelul 35, Pagina 85-86). Preţurile
autovehiculelor noi se bazează pe preţurile obişnuite de retail pentru
autovehiculele reprezentative, ajustate în vederea excluderii componentelor de
impozitare. Trebuie observat că preţul autovehiculului nou nu include costul
anvelopelor, care sunt tratate separat în cuprinsul HDM – IV.
Tabelul 9. Costuri economice ale resurselor autovehiculelor pentru fiecare
tip de autoturism (Partea A)
Categorie de
autovehicul

Preţ autoveh.
nou (Euro)

Preţ
anvelopă(€)

Combustibil
per litru

Ulei
lubrifiant

autoturism
autoutilitară
microbuz
autobuz
camion cu 2 punţi
camion cu 3 punţi
camion articulat

13,194.00
23,200.00
25,598.00
113,000.00
34,500.00
80,000.00
93,000.00

52
79
79
210
149
335
335

0.40
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51

2.94
3.19
2.94
3.19
3.19
3.19
3.19
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Tabelul 9. Costuri economice ale resurselor autovehiculelor pentru fiecare
tip de autoturism (Partea B)
Categorie de
autovehicul

Manoperă de
Inţretinere

Salarii Echipaj

Chelt. Ind.
anuale

Dobândă anuală

autoturism
autoutilitară
microbuz
autobuz
camion cu 2 punţi
camion cu 3 punţi
camion articulat

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.20
3.00
3.40
3.20
3.20
3.20

544
1,664
1,637
3,940
2,290
4,400
5,260

8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%

Valoarea de timp constituie o dată de intrare cheie pentru stabilirea
beneficiilor aferente construcţiei autostrăzii, dar totuşi valoarea timpului de
călătorie este dificil de cuantificat. În cazul în care valoarea adoptată a timpului
de călătorie este prea scăzută, acest lucru poate înclina balanţa în favoarea
proiectelor cu costuri de transport ridicate. În scopul acestui studiu, s-au adoptat
valorile timpului de călătorie recomandate în “Lucrarea privind Sectorul
Transporturilor”, dupa cum urmează:
Tabelul 10. Valorile timpului de acţiune şi a lipsei de acţiune
Componenta valorii de timp
Valoare €/h
Autoturism privat - Timp de călătorie de lucru
4.16
Autoturism privat - Timpul lipsei de actiune a maşinilor
1.25
Autoturism public - Timp de călătorie de lucru
1.95
Autoturism public - Timpul lipsei de actiune a maşinilor
0.59
În legatură cu valorile timpului estimat de transport mărfuri, a fost
adoptată valoarea medie de 0.017 Euro/tonă/oră împreună cu sarcina medie/tip
de automobil indicată în “Lucrarea privind Domeniul Transporturilor”, obţinând
următoarele valori de intrare:
Tabelul 11. Valori ale timpului de întârziere a expediţiei pentru
autovehiculele de transport
Categorie de autovehicul
camion articulat
camion cu 2 punţi
camion cu 3 punţi
autoutilitară
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Sarcina medie (t)

Val. incărcătură (€/h)

10.0
9.0
2.5
1.0

0.170
0.153
0.043
0.017
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3.3 Date de trafic

A fost generat un raport separat de modelare a traficului, care prezintă o
descriere completă a datelor de intrare obţinute pentru evaluarea economică. În
baza constatărilor acestui raport, s-au obţinut valorile MZA pentru anul 2008.
Datele de intrare rezultate pentru 2008 pentru secţiunea prezentată în acest
studiu (DJ703A – DRDP Craiova, Lungime:11.93 km), au fost următoarele:
Tabelul 12. Date de trafic din 2008 pentru modelul HDM
Secţiune

002

Autoturism
52.56

Proportie AADT total per tip de autovehicul
Cam 2
Cam 3 Cam
Camionetă
Microbuz
Autobuz
punţi
punţi
art.
13.68
5.76
7.4
1.7
16.4
2.5

Total

AADT

100

9.105

4. Rezultatele analizei economice
4.1 Rezultate principale
Rezultatele principale ale evaluării economice sunt prezentate în tabelul
de mai jos, în termeni de economii de costuri de exploatare a autovehiculelor,
economii de timp de călătorie şi economii aferente accidentelor. Rezultatele au
indicat un factor IRR de 8.1%, cu o valoare actualizată netă de 652 milioane
Euro beneficii la o rată de actualizare de 5.5%.
Tabelul 16. Rezultatele principale ale evaluării economice
Caz de baza

IRR(%)
Economii VOC actualizate (MEURO)
Economii de timp de călătorie
actualizate
Economii aferente accidentelor,
actualizate (MEURO)
Total NPV beneficii (MEURO)

Rezultat
8.1
1283.93

805.04
203.78
651.66

În plus faţă de aceste beneficii cuantificate, construirea autostrăzii va
îmbunătăţi în mod considerabil confortul utilizatorilor acesteia. În mod notabil,
aceasta va include următoarele beneficii:
• suprafaţa de drum mai netedă (rugozitatea estimată pavajului
autostrăzii la inaugurare este IRI 2.0, considerabil mai mică decât
rugozitatea pavajului existent);
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• standard consecvent al carosabilului, prin urmare evitarea
schimbarilor bruste şi confuze ale standardului;
• îndepartarea conflictelor frontale şi de întoarcere dintre
autovehicule prin furnizarea standardului de bandă carosabilă dublă
pentru autostradă;
• reducerea numărului de joncţiuni şi conflicte potenţiale;
• raza marită a curbei pentru un confort ridicat de conducere la viteze
mari etc.
4.2 Teste de senzitivitate
În acelaşi timp cu examinarea efectelor variaţiilor fiecărui parametru
individual, s-au efectuat examinări ale unor combinaţii duble, triple şi cvadruple.
Tabelul 17. Rezumatul testelor de senzitivitate
Scenariu de senzitivitate
IRR(%)
NPV (Mil €)
CON -20% & VOT +20% & VOA +20% &VOC +20%
12.0
1433.27
CONST. -20% & VOT +20% & VOC +20%
11.8
1392.52
CONST. -20% & VOT +20% & VOA +20%
10.9
1177
CONST. -20% & VOT +20%
10.8
1136.24
CONST. -20%
10.1
974.25
VOC +20%
9.1
907.94
VOT +20%
8.7
812.15
VOA +20%
8.3
692.42
CAZ DE BAZĂ
8.1
651.66
VOA -20%
8.0
610.91
VOT -20%
7.5
491.17
VOC -20%
7.1
395.28
CONST. +20%
6.7
327.57
CONST. +20% & VOT -20%
6.1
167.08
CONST. +20% & VOT -20% & VOA -20%
6.0
126.33
CONST. +20% & VOT -20% & VOC -20%
5.2
-89.3
CONST. +20% & VOT -20% & VOA -20% & VOC 20%
5.0
-130.05
5. Concluzii şi recomandări
Rezultatele principale ale evaluării economice indică un factor IRR de
8.1%, cu o valoare netă actualizată de 652 milioane Euro beneficii şi o rată de
actualizare de 5.5%. . Numai în scenariile pesimiste la modul extrem, în care
costurile de construcţie sunt majorate cu 20%, valorile de timp sunt micşorate cu
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20%, iar costurile de exploatare a autovehiculelor sunt reduse cu 20%, indicele
IRR scade sub 5.5%, iar valoarea NPV devine negativă.
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INFLUENŢA CONDIŢIILOR DE AŞTERNERE A
MIXTURILOR BITUMINOASE ASUPRA CALITĂŢII LOR IN
EXPLOATARE: INFLUENŢA ENERGIEI DE COMPACTARE
Ştefan Eugen, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Ingineria Infrastructurii
Transporturilor, anul II – Master, e-mail: eugen_stefan09@yahoo.com;
Îndrumător: Diaconu Elena, profesor, doctor, inginer, Universitatea Tehnica de Construcţii
Bucureşti, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, e-mail: elena@rutexper.ro;

Rezumat :

Lucrarea se referă la un studiu privind importanţa asigurării unei energii de
compactare corecte pentru execuţia unei mixturi asfaltice.
Compactarea este procesul prin care se reduce volumul de aer dintr-o mixtură asfaltică
cu ajutorul unor utilaje adecvate, cu scopul de a obţine valori optime pentru caracteristicile
fizico – mecanice ale stratului bituminos.
Pentru realizarea acestui studiu cu o exactitate cât mai mare s-au confecţionat un
număr total de 55 de corpuri de probă, corespunzătoare unei reţete de BA 16, care au fost
supuse la diverse încercări (stabilitatea si fluajul Marshall, volumul de goluri, absorbţia de
apă, modulul de elasticitate, încercarea la oboseală, încercarea la ornieraj) pentru a urmări
obţinerea unor caracteristici fizico – mecanice cât mai bune.
Studiul de faţă îşi propune să lărgească puţin domeniul acesta de cercetare, venind cu
amănunte privind condiţiile de compactare specifice unui anumit tip de mixtură, BA 16 – în
cazul studiat.
Cuvinte cheie: energie de compactare, volum de aer, reţetă, Marshall.

1. Introducere
1.1. Mixturile bituminoase

Mixturile bituminoase sunt materiale de construcţii realizate din
amestecuri obţinute pe baza unor dozaje judicios stabilite, din agregate naturale
sau artificiale şi filer, aglomerate cu bitum printr-o tehnologie adecvată.
Factorii care se studiază în procesul de alcătuire a unei reţete de mixtură
asfaltică sunt:
agregatele: curba granulometrică, rezistenţe mecanice, durabilitate, starea
fizică (gradul de curăţenie, de alterare etc);
206

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2013
ediţia a III-a
Bucureşti, 13 Iunie 2013

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească agregatele pentru a putea fi
folosite la prepararea mixturilor asfaltice sunt bine definite şi se referă la
mărimea şi forma granulelor, natura rocii, compoziţia granulometrică; ele
trebuie să fie mai ales curate, să prezinte o bună adezivitate, să aibă rezistenţe
mecanice corespunzătoare, să reziste la uzură;
filerul: cel mai frecvent utilizat, dar şi cu cele mai bune rezultate, este
obţinut din măcinarea pietrei de calcar;
bitumul: are importanţa hotăratoare în comportarea mixturilor asfaltice;
de el depinzând caracteristicile reologice şi, în general, rezistenţele mecanice
ale acestora;
procentul de bitum din amestec: cel mai important aspect al studiului;
de el depinde în cea mai mare parte reuşita unei reţete.
Comportarea bună în exploatare a mixturii asfaltice este dată de o reţetă
bine proiectată şi de o compactare corespunzătoare “in situ”.
1.2. Compactarea mixturilor asfaltice

Compactarea este operaţia de îndesare a mixturii asfaltice din stratul rutier
şi se realizează cu ajutorul utilajelor adecvate, cu scopul de a obţine valori
optime pentru caracteristicile fizico-mecanice ale stratului bituminos.
Printr-o compactare corespunzătoare se realizează:
• densitatea aparentă maximă, ceea ce echivalează cu obţinerea unui volum
de goluri minim;
• rezistenţă la compresiune mare;
• deformabilitate minimă;
• stabilitate corespunzătoare la temperaturi ridicate;
• rezistenţă mai mare la oboseală, deci o durată de exploatare mai
îndelungată;
• uniformitatea şi planeitatea suprafeţei compactate;
• impermeabilitatea stratului la acţiunea apei;
• textură uniformă şi o bună suprafaţă de rulare.
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2. Stud
dii de laboorator
2.1. Ellaborareaa reţetei
Proporţiilee de agregate naturrale şi fileer se stabbilesc pe bbaza comp
P
poziţiei
granuloometrice a fiecărui material componen
c
nt, astfel:
Î funcţiee de comppozitia grranulometrica aleassa se proppun 5 dozzaje de
În
bitum si se trecee la realizaarea a 5 am
mestecuri.
P elaboorarea dozzajelor penntru mixtu
Prin
urile asfalltice se înttelege anssamblul
de opeeraţii efecttuate în veederea stabbilirii prop
porţiilor înntre diverssele material care
le alcaatuiesc, asstfel încâtt să se obbţină în fiinal caraccteristicile fizico-meecanice
specifiice tipului de mixturră asfaltică ales.
D
Dozajul
s exprim
se
mă în proccente din masa totaală a mixxturilor assfaltice,
pentru fiecare diin materiaalele ce alccătuiesc am
mestecul.
Î vedereea elaborrării dozaajelor estee necesarra efectuaarea incerrcarilor
În
preliminare asuppra fiecaruui materiall ce intra in
i compozzitia mixtuurilor asfalltice.
C
Compoziţ
ţia granuloometrică a agregatelor, folosiite la execcutarea straturilor
dupa principiul
p
b
betonului,
, trebuie astfel alcattuită încât să se asiggure minim
mum de
goluri. Aceasta presupunne un scheelet minerral cu o granulozit
g
tate întinssă, care
cuprindde o gamaa întreagă de fracţiuuni şi un co
onţinut boogat în parrticule finee.
G
Granulozi
itatea este caracterizzată de cu
urba gran
nulometrică a agreg
gatului.
Prin curba grannulometriccă a agreegatului see înţelegee: reprezeentarea grrafică a
trecerillor procenntuale massice prin seria de ciu
ururi standdard.

F
Figura
1. Curba grranulometrrică pentru
u betonul asfaltic dee tip BA16
6
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2.2. Sttabilirea procentul
p
ui optim de bitum
Continutuul optim de bitum
C
m trebuiee sa asiggure stabiilitatea Marshall
M
maxim
ma, densitaatea apareenta maxiima, fluajj corespunnzator tippului de mixtura
m
asfalticca ales.
P
Problema
cea mai important
i
ă în cazull realizăriii unor mixxturi asfalltice de
bună calitate
c
coonstă în stabilire unnui conţin
nut optim
m de liant, care să asigure
mixturrii asfalticce cele mai
m bune caracterisstice fizico-mecanicce, deci o bună
compoortare în exxploatare.
Se confeccţionează câte
c trei coorpuri de probă Maarshall penntru fiecare reţetă
după care
c
se va determina indicelee de curgeere şi stabilitate Maarshall. Procentul
este cel care
de bituum care conduce
c
laa cea mai bună com
mportare mecanică
m
c
va
defini reţeta.
r
11

Bittum-Stabilitate

10

9
9.43

9
Stabilitate [kN]

8

7.822

7
7.60

7..60
7.00

7
6

7.0

6.5

6.0

5.5

4

5.0

5

P
Procent
bitum
m [%]

Figuraa 2. Repreezentarea grafică
g
proocent de bitum
b
(%) – stabilitaate (kN) laa 60°C
Înn urma înccercării dee stabilitatte Marshaall se obseervă că proocentul op
ptim de
bitum raportat la mixtuură Pb=5.55% condu
uce la ceea mai bbună com
mportare
mecanică a betonnului asfaaltic BA 166.
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ncercari fizico
f
– mecanice
m
p mixturri asfalticce realizaate cu pro
pe
ocentul
2.3. In
de bitu
um stabiliit la puncctul 2.2.
2.3.1. Stabilitat
S
e si fluaju
ul Marshaall
Stabilitattea Marsshall, serrveşte la stabiliree compozziţiei opttime a
bilitate coorespunzăttoare a stratului
mixturrilor asfalltice pentrru a obţinne o stab
bituminos sub effectul trafi
ficului, la temperatu
t
uri ridicatee.
I
Indicele
d curgerre, fluajul, este defo
de
ormaţia attinsă de ddiametrul vertical
v
al epruuvetei în momentul
m
r
ruperii
şi se expimaa în mm.
E
Energie
dee compacctare - Sta
abilitate
11
1.0

9
9.9

10
0.0

9.2
2

9.0
9

9.4

8.5

8.0
8
7.0
7
6.0
6

5.5

5.0
5
4.0
4
5
25

35
5

5
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Figuraa 3. Stabiliitatea Marrshall în fu
uncţie de energia
e
dee compactaare a
probelor

210

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2013
ediţia a III-a
Bucureşti, 13 Iunie 2013

Energia de compactare - Fluaj
2.4

2.3
2.1

2.2

1.9
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1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
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Figura 4. Deformaţia (curgerea) Marshall în funcţie de energia de
compactare a probelor

2.3.2. Stabilirea volumului de goluri în mixturile bituminoase

Volumul de goluri (porozitate permanentă) al epruvetelor din mixtura
asfaltică se obţine prin calcul pe baza densităţii mixturii necompactate ( ) şi a
densităţii aparente ( a).
1

· 100 %

1
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E
Energia dee compacttare- Volu
umul de goluri
g
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5.0
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3.0
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2.16%

7
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0%
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0%
5
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Figura 5. Voluumul de goluri in fu
unctie de energia
e
de compactaare
2.3.3. Determin
D
narea absoorbţiei dee apă
Absorbţiaa de apă esste cantitattea de apăă absorbităă de golurrile accesib
A
bile din
exterioor ale uneii epruvetee din mixttură asfalttică, la meenţinerea îîn apă sub
b vid şi
se exprrimă în prrocente dinn masa sauu volumull iniţial al epruvetei.
3..5%

Absorbţia de ap
pă
3.12
26%

3..0%
2.3
316%

2..5%

1.8
883%

2..0%
1..5%
1..0%

0..612%

0
0.467%

0..5%
0..0%
2
25

3
35
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Figura 6. Absorbţia de appă
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2.3.4. Determin
narea moodulilor de
d elasticiitate dinaamică pen
ntru prob
bele de
BA 16 pentru diferite
d
en
nergii de compacta
c
re
o probă cilindrică
Pentru aceasta înceercare se utilizează
P
u
c
confecţio
onată în
laborattor sau preelevată dinn straturilee rutiere.
Î
Încărcarea
a dezvolltă o teensiune la încovvoiere reelativ uniformă,
perpenndiculară pe direcţţia încărcării aplicate şi în lungul pplanului vertical
v
diamettral, care provoacă
p
r
ruperea
prrobei prin
n despicareea în lunggul părţii centrale
c
a diam
metrului vertical.
v
T
Trebuie
m
măsurată
deformaţia
d
a orizontallă la întin
ndereîn
centrull probei.
T
Timpul
pâână la ruppere trebuuie determ
minat ca nuumărul tottal al apliicaţiilor
încărcăării înaintte de a interveni ruuperea pro
obei. Se înncearcă pprobe de mixtură
m
asfalticcă cilindriice, de tip Marshalll. În cazul aceste înncercări, ruuperea apaare mai
repedee şi poate fi
f uşor deffinită.
Enerrgia de coompactaree- Modul de elasticcitate
36
600
3281
32
250
29
900

2673.5

25
550
22
200

2011.75

18
850
15
500
25

5
75

100

Fiigura 7. Modulul
M
dee elasticitaate
2.3.5. Încercare
Î
ea de orniieraj
ÎÎn laborattor, la scarră redusă, încercareea constă din
d trecereea unei roţi peste
o placăă din mixxtura asfalltică cu diimensiuniile 30.5 x 30.5 x 5 cm. Variiabilele
acestuii test suntt durata dee încărcaree ( sau nu
umărul de cicluri ) şşi temperaatura la
care see face înceercarea (600° C).
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Cele doua elemente principale ale încercarii sunt adâncimea făgaşului (în
mm – conform SR 174-1/2009 şi în %, conform EN 12697-22/2005) şi panta de
ornieraj (in mm/103 cicluri).

Adâncime făgaş, [mm]

Încercarea de ornieraj
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3.99
3.87
3.74
3.10

0

5000

10000

15000

20000

Număr de treceri

Figura 8. Adâncimea făgaşelor
3. Concluzii

•
-

214

În urma încercarilor efectuate se trag urmatoarele concluzii:
În urma încercării Marshall se observă că stabilitatea creşte odată cu
creşterea energiei de compactare. Probabil nu va mai creşte peste o anumită
limită deoarece scade foarte mult volumul de goluri.
Fluajul creşte mereu dar peste valoarea limită a energiei de compactare
creşte mai accentuat;
Volumul de goluri scade odată cu creşterea energiei de compactare. Se
observă că există o valoare a energiei de compactare de la care volumul de
goluri scade foarte încet;
Absorbţia scade pe măsură ce energia de compactare creşte. (scade volumul
de goluri);
Modulul de elasticitate dinamic măsurat în MPa şi determinat în urma
încercării de întindere indirectă IT – CY creşte pe măsură ce creşte energia
de compactare. Deasemenea poate exista o limită de la care să scadă (pentru
volum de goluri foarte mic).
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- Comportarea la deformaţii permanente este din ce în ce mai bună pe măsură
ce creşte energia de compactare .
• Este de aşteptat să existe o valoare minimă de la care comportarea la ornieraj
să fie mai slabă (scade foarte mult volumul de goluri, mixtura nu mai are aer
suficient pentru a se deforma punctual şi apar refulări).
• În acest caz energia optimă de compactare pentru BA 16 este aproximativ 60
– 65 lovituri.
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CURBE PROGRESIVE DE CALE FERATĂ. COMPARAŢIE
ÎNTRE CURBELE CONVENŢIONALE ŞI CURBA
NECONVENŢIONALĂ "WIENER BOGEN"
Autor: Truşcă Mihai Lucian, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, secţia Ingineria
Infrastructurii Transporturilor, Master anul II, e-mail: truscamihailucian@gmail.ro
Îndrumător: Conf.dr.ing. Poştoacă Stelian, Facultatea C.F.D.P.–U.T.C.B.,
e-mail: postoaca@cfdp.utcb.ro;

Rezumat:

În articolul studiat se tratează problema stabilirii razei minime de proiectare, stabilirea
lungimii curbei de racordare conform Instrucţiei 314 şi EN 13803 – 1, precum şi stabilirea
Insuficienţei şi Excesului de supraînălţare pentru situţia traficului mixt.
Curba “Wiener Bogen” reprezintă cea mai simplă formă, care poate exista în cadrul
metodei de studiul traseului folosind poziţia centrului de greutate şi care satisface toate
cerinţele teoretice.
În acest articol s-au studiat atât curbele progresive clasice cât şi curba vieneză
făcându-se o comparaţie între ele.
Cuvinte cheie: raza minimă, lungime de racordare, clotoidă, curba vieneză

1. STABILIREA RAZEI MINIME DE PROIECTARE

Se recomandă folosirea celei mai mari raze a arcului de cerc din plan
orizontal şi cea mai lungă curba progresivă care sunt permise de restricţiile
privind proiectarea căii. Limita normală pentru raza arcului de cerc din plan
orizontal este de 190 m şi limita excepţionala pentru raza arcului de cerc din
plan orizontal este de 150 m. Utilizarea acestor raze mici vor avea drept
consecinţa o viteză admisibilă inferioară vitezei de 80 km/h.
Parametrii ce trebuie să fie luaţi în vedere la determinarea razei minime de
curbură sunt:
1) Viteza maximă şi minimă de rulare;
2) Supraînălţarea aplicată;
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3) Valorile limită pentru Insuficienţa şi Excesul de supraînălţare.
Raza minimă a curbei pe care se poate circula cu viteza maximă de
exploatare, cu insuficienţa de supraînălţare I este:
Rmin =

11.8 2
Vmax KKKKKKKKKKKKK..KKKKKKKKKKKKK(1)
h+I

Raza minimă a curbei pe care se poate circula cu viteza minimă de
exploatare, cu excesul de supraînălţare E este:
Rmin =

11.8 2
Vmin KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.KKK(2)
h−E

Raza minimă a curbei trebuie determinată astfel încât valorile h, I şi E să
satisfacă condiţia următoare:
2
2
11.8Vmax
11.8Vmin
≥ Rmin ≥
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (3)
h−E
h+I

La stabilirea supraînălţării efective trebuie respectat
R*h=constant.
Cazul I – Raza minimă nu este limitată de hmaxp = 150 mm
Rm – raza minimă

principiu

Rm ⋅ hm = Ri ⋅ hi KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (4 )

Vc2 − Vm2
Rm = 11.8
KKKKKKKKKKKKKK.KKKKKKKKKK (5)
E+I
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Figura.1. Raza minimă cazul I

Cazul II – Raza minimă este limitată de hmaxp = 150 mm
Rm1 – raza minimă

Rm1 ⋅ hm1 = Ri ⋅ hi = Rm ⋅ hm KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (6 )

11.8 I ⋅ Vm2 + E ⋅ Vc2
⋅
Rm1 =
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK(7 )
hmax p
E+I
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Figura.2. Raza minimă cazul II
2. STABILIREA LUNGIMII CURBEI DE RACORDARE CONFORM
INSTRUCŢIEI 314 ŞI EN 13803 – 1

Lungimea curbei progresive este un parametru important ce trebuie avut
în vedere la proiectarea traseului în plan pentru liniile de cale ferată. În general,
în cazul în care curba circulară a fost prevăzută cu supraînălţare, rampa
supraînălţării se realizează pe cuprinsul curbei progresive, pe întreaga lungime a
acesteia.
Potrivit Instrucţiei 314, pentru viteze mai mari de 120 km/h lungimea
curbei progresive se determină cu formula:
Lr = 0.01 ⋅ h ⋅ V KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (8)

cu condiţia ca Lr ≥ V/2
unde: Lr – lungimea curbei pregresive, în m
h – supraînălţarea efectivă, în mm
V – viteza maximă de circulaţie, în km/h.
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Condiția Lr ≥ V/2 rezultă din limitarea variației insuficienței de
supraînălțare.

Figura.3. Variaţia insuficienţei de supraînălţare pe lungimea racordării

Limita normală a lungimii curbei progresive se determină, potrivit EN
13803 – 1, ca fiind valoarea maximă dintre următoarele:
• Formula obţinută din limitarea înclinării rampei supraînălţării – EN 13803–1
art 5.2.5
Lr ≥ 0.444 ⋅ h KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (9 )

• Formula obţinută din limitarea modificării supraînălţării în timp – EN 13803–
1 art 5.2.6
Lr ≥ 0.0055 ⋅ h ⋅ V KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (10 )

• Formula obţinută din limitarea modificării insuficienţei de supraînălţăre în
timp –
EN 13803–1 art 5.2.7
Lr ≥ 0.005 ⋅ I ⋅ V KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (11)

Lungimile curbelor progresive determinate conform EN 13803-1 pentru
raze minime, sunt mai mici cu 30 – 50% în raport cu cele determinate conform
Instrucţiei 314. Acest fapt se petrece pentru viteze mai mari de 100 km/h. Pentru
viteze sub 100 km/h lungimile curbelor progresive rezultă practic egale.
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Comparând cele două reglementări din punct de vedere al valorilor limită
pentru lungimea curbei progresive se poate trage concluzia că Instrucţia 314 este
excesiv de prudentă în stabilirea acestor valori. Aceasta are ca efect faptul că un
traseu proiectat conform Instrucţiei 314 va avea un grad de sinuozitate mai
ridicat, iar înscrierea acesteia pe teren în zone dificile din punct de vedere al
reliefului va impune lucrări de artă sau de terasamente ce pot fi evitate prin
folosirea limitelor admise de EN 13803-1.
3. CLOTOIDA

Clotoida rezultă din următoarea condiţie: curbura este proporțională cu
lungimea arcului.
l

ϕ=∫

l
l
dl =
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (12 )
R ⋅ l0
2 ⋅ R ⋅ l0

ϕ0 =

l02
l
= 0 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (13)
2 ⋅ R ⋅ l0 2 ⋅ R

0

Figura.4. Curbura pentru clotoidă.

Coordonatele carteziene se calculează pentru l
l

x = ∫ cos ϕdl = l −
0
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[0…l0]:

l5
l9
l 13
+
−
+ LKKKKKKKK (14 )
2
4
6
40(Rl0 ) 3456(Rl0 ) 599040 (Rl0 )
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l

y = ∫ sin ϕdl ≅
0

2

y0 =

l3
l7
l 11
l 13
−
+
−
+ LKKKKK (15)
6 Rl0 336(Rl0 )3 42240(Rl0 )5 9676800 (Rl0 )7

4

l0
l
− 0 3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (16 )
6 R 336 R

Arcul de cerc central se deplasează spre centrul curbei cu:

m = y0 − R (1 − cos ϕ 0 )KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (17 )

Figura.5. Clotoida

φ – unghiul pe care îl face tangenta la curbă în punctul M cu axa Ox
dl – un element infinit mic de pe curbă
dl = ρ ⋅ dϕ ⇒ dϕ =

dl

ρ

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (18)

ρ – raza de curbură
Dacă elementului “dl” i se face proiecţie pe x şi y:

⇒ dx = dl ⋅ cos ϕ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (19 )

dy = dl ⋅ sin ϕ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..KKKKKKKK (20 )

l – lungimea arcului de clotoidă
l0 – lungimea curbei de racordare (a întregului arc pentru curba de racordare).
l0,R – constante => 1/ρ proporţională cu arcul l
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dϕ =

ϕ=

dl

ρ

=

l
l2
l
l
⋅ dl ⇒ ϕ = ∫ cos
⋅ dl =
KKKKKKKKKKKK(21)
0
2 ⋅ R ⋅ l0
R ⋅ l0
R ⋅ l0

l2
− pentru _ clotoidă KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK(22)
2 ⋅ R ⋅ l0

Din dezvoltarea în serie Taylor, primul termen este cel mai mare din serie,
următorii termini fiind din ce în ce mai mici.
ϕ0 =

l02
l
⇔ ϕ0 = 0 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK(23)
2 ⋅ R ⋅ l0
2⋅ R

m = y0 − R ⋅ (1 − cos ϕ 0 ) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..KK (24 )

cos ϕ 0 = cos
y0 =

l0
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..KK(25)
2⋅ R

l02
l04
l06
−
+
+ L după _ ce _ înlocuim _ în _ relatia _ lui _ y _ l = l0 ( 26)
6 ⋅ R 336 ⋅ R 3 42240 ⋅ R 5

Dacă se cunoaste lungimea curbei de racordare (l0), se poate afla oricare alt
element al curbei.
p = x 0 − R ⋅ sin ϕ 0 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ..KK (27 )

x0 = l0 −

l03
l05
+
− Lînlocuim _ în _ relatia _ lui _ x _ l = l0 KKKK ( 28)
40 ⋅ R 2 3456 ⋅ R 4

Figura.6. Clotoida
Elementele x, y, x0, y0, φ0 se calculează funcţie de l sau l0.
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4. CURBA VIENEZĂ

Curba “Wiener Bogen” reprezintă cea mai simplă formă, care poate exista
în cadrul metodei de studiul traseului folosind poziţia centrului de greutate şi
care satisface toate cerinţele teoretice.
Sub denumirea de “Wiener Bogen” se înţelege curba progresivă vieneză
cu rampa aferentă a supraînălţării căii.
Funcţia de bază f(l/l0) este aici un polinom de ordinul şapte:
4
2
3
⎛ l ⎞ ⎛ l ⎞ ⎛⎜
⎛l ⎞
⎛ l ⎞ ⎞⎟
l
f ⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜⎜ ⎟⎟ ⋅ 35 − 84 ⋅ + 70 ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ − 20 ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ KKKKKKKKKKK ( 29)
l0
⎝ l0 ⎠ ⎝ l0 ⎠ ⎜⎝
⎝ l0 ⎠
⎝ l0 ⎠ ⎟⎠

Funcţia de bază normată (traiectorie curbă) aparţinând curbei progresive
Wiener Bogen; funcţia de bază normată corespunde reprezentării grafice
aferente supraînălţării “d(l)” şi reprezentării grafice aferente acceleraţiei laterale
necompensate de nivelul “h” avut în vedere la studiul traseului şi reprezentării
grafice aferente accelerației laterale necompensate de la nivelul H.

Figura 8. Parabola de gradul 7. Curbura normată

Prima derivată a acestui polinom este:
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2
2
3
4
⎛l ⎞
⎛ l ⎞ ⎛⎜ ⎛ l ⎞
⎛l ⎞
⎛l ⎞
⎛ l ⎞ ⎞⎟
f ′⎜⎜ ⎟⎟ = 35 ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ ⋅ 4 ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ − 12⎜⎜ ⎟⎟ + 12 ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ − 4 ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ KKKKKKKK (30)
⎝ l0 ⎠
⎝ l0 ⎠ ⎜⎝ ⎝ l0 ⎠
⎝ l0 ⎠
⎝ l0 ⎠
⎝ l0 ⎠ ⎟⎠

Figura 9. Parabola de gradul 7. Prima derivată a curburii normate

Prin intermediul primei derivate normate (reprezentare grafică sub formă
de clopot) se pot dermina următoarele:
• Variaţia supraînălţării căii;
• Unghiul şinei;
• Torsiunea căii;
• Viteza unghiulară de rotire sau viteza de ridicare a roţii pe rampa
supraînălţării;
• Smucirea laterală reală de la nivelul avut în vedere la studiul traseului.
Derivata a doua a acestui polinom este:
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2
2
3
⎛l ⎞
⎛ l ⎞ ⎛⎜
⎛l ⎞
⎛l ⎞
⎛ l ⎞ ⎞⎟
f ′′⎜⎜ ⎟⎟ = 420 ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ ⋅ 1 − 4 ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ + 5 ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ − 2 ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ KKKKKKKKKKK (31)
⎝ l0 ⎠
⎝ l0 ⎠ ⎜⎝
⎝ l0 ⎠
⎝ l0 ⎠
⎝ l0 ⎠ ⎟⎠

Figura 10. Parabola de gradul 7. A doua derivată a curburii normate

Prin intermediul celei de a doua derivate normate (reprezentare grafică a
derivatei a două normate) se pot dermina următoarele:
• Curbura şinei;
• Variaţia torsiunea căii;
• Acceleraţia de rotire sau acceleraţia de ridicare a roţii;
• Variaţia smucirii laterale reale la nivelul avut în vedere la studiul
traseului.
5. EXEMPLU PENTRU CLOTOIDĂ:

Pentru o viteză de 200 km/h, supraînălţare de 150 mm şi raza de 2200 m,
se poate calcula lungimea curbei progresive:
Lr ≥ 0.444 ⋅ 150 ≥ 66.6[m ]

Lr ≥ 0.0055 ⋅ 150 ⋅ 200 ≥ 165[m ]

Lr ≥ 0.005 ⋅ 70 ⋅ 200 ≥ 70[m ]
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Din calculul de mai sus rezultă că lungimea curbei progresive este de 165
m.
Cunoscând şi lungimea de racordare s-au calculat toate celelalte elemente
ale clotoidei şi au fost prezentate în tabelul de mai jos:
Elemente primitiva
Elemente racordare
Curba arc de cerc
U
U0 =
81.5964
l=
165.000
=
81.5964
R
R0 =
2200.516
L=
165.000
=
2200.000
T
T0 =
2950.243
x' =
164.999
=
2949.549
B
B0 =
1480.001
y=
2.063
=
1479.652
C
B0+m =
1480.516
m=
0.516
=
4091.733
=
0.0000
AR-V =
3115.242
V-RA =
3115.242
6. CONCLUZII
A.

Cum ar trebui să se stabilească I şi E ?
Valoarea lui V0 pentru liniile cu ecartament normal, este:
V0 = 0.291 ⋅ R ⋅ h KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (32)

V0 – viteza de echilibru
R – raza curbei [m]
h – supraînălţarea efectivă [mm]
Pentru trenurile cu o viteză mai mică decât V0, curba respectivă are un
exces de supraînălţare (E), iar pentru trenurile care circulă cu viteză mai mare
decât V0, curba respectivă are o insuficienţă (lipsă) de supraînălţare (I).
Solicitările egale ale celor două fire de şină pot fi exprimate cu relaţia:
i = nm

i = nc

i =1

i =1

∑ mm ⋅ γ TM = ∑ mc ⋅ γ TC KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (33)

Cunoscând relaţiile dintre insuficienţa (I), respectiv excesul (E), de
supraînălţare şi acceleraţia transversală necompensată γTC, respectiv γTM, pentru
situaţia în care ecartamentul este normal şi se ţine cont de suspensia vehiculului
caracterizată prin coeficientul de supleţe S, se poate scrie:
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i = nm

i = nc

i =1

i =1

∑ mm ⋅ E = ∑ mc ⋅ I KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK(34)

mm – masa trenului de marfă
mc – masa trenului de călători
nm – numărul trenurilor de marfă
nc – numărul trenurilor de călători
În concluzie, pentru atingerea obiectivului propus, se parcurg următoarele etape:
a) Se stabileşte valoarea acceleraţiei transversale necompensată şi admisă,
pentru trenurile de călători, γTC;
b) Se stabileşte insuficienţa de supraînălţare admisă pentru trenurile de
călători cu relaţia:
I=

153
⋅ γ TC [mm]KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (35)
1+ s

γTC – acceleraţia transversală necompensată admisă [m/s2]
s – coeficientul de supleţe al suspensiei vehiculelor
c) Se stabileşte excesul de supraînălţare admis pentru trenurile de marfă cu
relaţia:
i = nc

∑m

E = I ⋅ i =i =n1m

∑m
i =1

c

⋅ [mm]KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (36)

m

Pentru viteze mari este indicat să se folosească I şi E cu valori cât mai mici.
B. Cum se stabileşte raza minimă?
Raza minimă se stabileşte conform formulelor 4,5,6 şi 7 din cazurile I şi II
de la punctul 1.
C. La modernizarea liniilor de cale ferată o mărime de importanţă
deosebită este retragerea “m" a curbei, de ea depinzând volumul lucrărilor de
terasamente. În tabelul 1 avem comparaţie între mai multe curbe de racordare
(Clotoida, Bloss, Cosinusoida, Helmert şi Sinusoida), din acest tabel rezultă că
cea mai indicată curbă de racordare pentru modernizarea căilor ferate este
sinusoida.
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Retragerea
mL
Lungimea
echivalentă
a curbei
(mL=mclot)
Valoarea
smucirii
orizontale
(mL=mclot)
Valoarea
acceleraţiei
verticale
(mL=mclot)

Clotoida

Bloss

Cosinosoida

Helmert
(Schramm)

Sinusoida
(Klein)

mclot=(L2/24R)

mBloss=(L2/40R)

mcos=(L2/42.23R)

mHelmert=(L2/48R)

msin=(L2/61.2R)

Lclot.

LBloss=1.291Lclot.

Lcos.=1.291Lclot.

LHelmert=1.291Lclot.

Lsin.=1.291Lclot.

1

1.162

1.184

1.414

1.252

1

0.37

0.29

0.21

0.25

Tabel 1. Curbe de racordare şi valori maxime ale parametrilor
corespunzători pentru linie cu ecartament de 1435 mm

În tabelul 1se dau : retragerea curbei, lungimea echivalentă a curbei de
racordare, valoarea smucirii orizontale şi valoarea acceleraţiei verticale pentru
situaţia în care mi=mclot.
D. În cazul unui studiu convenţional de traseu se porneşte de la o variaţie
a curburii în plan orizontal şi se determină legea de variaţie a supraînălţării căii.
În cele mai multe cazuri, se realizează proporţionalitatea între supraînălţarea căii
şi curbură. Legea de variaţie a supraînălţării căii se determină astfel încât
acceleraţia laterală necompensată în axa căii să fie, de asemenea, proporţională
cu cele două mărimi: curbura şi supraînălţarea căii. Toate valorile trebuie să fie
mai mici decât valorile admise corespunzătoare. Nici o parte a vehiculului nu se
află însă pe axa căii; de asemenea, pasagerul şi marfa transportată nu se află
niciodată pe axa căii. În afara planului căii apar acceleraţii laterale
necompensate. Astfel, în locurile de frângere ale rampei liniare sunt realizate
valori teoretice infinite şi, la alte curbe progresive, se formează traiectorii cu
neregularităţi. În majoritatea cazurilor, în punctele de trecere de la extremităţile
rampei de supraînălţare, smucire reală este infinită.
E. În cazul metodei pentru studiul traseului care are în vedere poziţia
centrului de greutate al vehiculului se presupune că: acceleraţia laterală
necompensată totală, aferentă oricărui punct al traiectoriei centrului de greutate
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de la nivelul “H” avut în vedere la studiul traseului – la nivel care în majoritatea
cazurilor este nivelul mediu (de deasupra planului căii) pentru centrul de
greutate al vehiculului sau nivelul pentru centrul corpului pasagerului care stă în
picioare în vehicul – este proporţinală cu supraînălţarea căii.
BIBLIOGRAFIE

[1].

A. HERMAN, C. IVANA: “Elemente geometrice ale căi ferate” Editura MIRTON
Timişoara 1999.

[2].

EN 13803 – 1 “Aplicaţii feroviare. Cale. Parametrii de proiectare ai traseului căi.
Ecartament 1435 mm şi mai mare. Partea 1: Linie obişnuită”.

[3].

Indicativ NP 109 – 04 “Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale
ferată pentru viteze până la 200 km/h”.

[4].

“Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii. Linia cu
ecartament normal. Instrucţia nr. 314.” INCERTRANS – Oficiul de informare
documentară pentru transporturi şi telecomunicaţii 1989.

[5].

Gafiţoi Marius – Andrei “Analiza curbelor progresive de cale ferată”.

[6].

C. Ciobanu, M. Gafiţoi “Valorile limită ale parametrilor de proiectare a traseului.
Comparaţie între EN 13803 şi Instrucţia 314”.

[7].

S. Poştoacă “Modernizarea căilor ferate – Note de curs, 2012”.

231

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2013
ediţia a III-a
Bucureşti, 13 Iunie 2013

PARK AND RIDE
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Rezumat

Mediul urban se schimbă din ce in ce mai repede cu privire la cererile de călătorie în
reţelele locale de autostradă şi de tranzit. Comunităţile trebuie să se bazeze din ce în ce mai
mult pe o varietate de moduri de deplasare pentru a transporta oamenii eficient şi rentabil între
domiciliu, locul de muncă şi alte activităţi.
Lucrarea „Park and ride” urmareste a evidentia beneficiul implementarii unui de
sistem de tranzit care sa faciliteze transportul intermodal.
Cuvinte cheie: managementul mobilitatii,proiectare park-and-ride,planificare park-and-ride,
sistem integrat

1.INTRODUCERE
Park and ride devine o formă din ce în ce mai populară de furnizare a transportului
integrat în întreaga ţară. Acestea sunt parcuri auto conectate la transportul public, care permit
navetiştilor şi alte persoane care se îndrepta spre centru, să părăsească vehiculele lor şi a se
transfera la un autobuz, sistem feroviar (tranzit rapid, transport feroviar sau feroviar de
navetişti) sau metrou pentru restul călătoriei.

2.MANAGEMENT DE MOBILITATE

Naveta către lucru cu automobilul contribuie în mare masură la
congestionarea traficului la ore de vârf, oamenii folosind maşinile şi pentru alte
scopuri, cum ar fi cumpărăturile, recreere şi petrecerea timpului liber, sport şi
transportul copiilor, ca urmare, automobilele ne ocupă tot mai mult spaţiu în
oraşele noastre.
Există o soluţie simplă şi eficientă de reducere a acestor efecte negative:
planurile de mobilitate. Aceste planuri influenţează, ieftin şi rapid, efectele
negative. Este necesar doar să începem să întărim (financiar) reţelele de
transport: cale ferată, tranzit în masă în oraş sau între oraşe.
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Prin planuri de mobilitate, companiile pot să optimizeze reţelele existente
şi să creeze alternative la transportul individual cu maşina, prin uşoare măsuri
organizaţionale şi de comunicaţie.
Managementul mobilităţii (MM) reprezintă o strategie modernă pentru
dezvoltarea transportului, care s-a dezvoltat gradual ca şi răspuns la problemele
tot mai mari privind transportul (intensitate excesivă a congestionării traficului,
impacturi negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii,etc). Obiectivul unui
management corespunzător al mobilităţii este introducerea de măsuri pentru
asigurarea necesarului de transport de persoane şi bunuri, în acelaşi timp cu
reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător şi reducerea
costurilor economice.
Principalele beneficii ale managementului mobilităţii:
• reducerea problemelor legate de lipsa locurilor de parcare,
• economii băneşti legate de operarea şi întreţinerea zonelor de parcare,
• reducerea costului deplasării în scop de serviciu,
• recrutare şi păstrare a personalului existent
• atingerea obiectivelor de responsabilitate socială
• conversia spaţiilor de parcare în spaţii publice cu o calitate mărită
• un oraş mai atracţiv pentru locuitori sau vizitatori,
• accesibilitate îmbunătăţită pentru grupuri dezavantajate.
Planul de mobilitate este cel mai eficient instrument de management al
mobilităţii si reprezinta un set de masuri menit a îndeplini nevoile de transport
ale angajaţilor si a altor grupuri ţintă (turişti, locuitori ai zonelor urbane, etc.) din
cadrul unei localităţi date. Aceste măsuri doresc să promoveze cele mai
sustenabile moduri de transport.
Fiecare plan de mobilitate trebuie să includă:
• parte analitică (analiză detaliată a situaţiei iniţiale),
• parte proiectată (o descriere detaliată a obiectivelor planului de mobilitate
şi măsurile propuse pentru atingerea acestor obiective),
• parte obligatorie (plan de acţiune, programare a activităţilor),
• secţiune de evaluare (monitorizare, actualizare).
3.CONCEPTUL PARK AND RIDE

În cadrul domeniului transporturilor, conceptul park-and-ride a evoluat
pornind de la experienţa statelor şi a agenţiilor regionale de pe întreg teritoriul
Europei şi Americii.
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Park-and-ride pot fi clasificate ca facilităţi intermodale de transfer. Ele
oferă o locaţie stadializata pentru a călători între modul auto şi tranzit sau pentru
singurul ocupant al vehiculului (SOV) şi alte moduri de transfer. Ca mod unic de
transport, park-and-ride ca sistem oferă oportunităţi sporite peste alte moduri de
tranzit pentru investiţii private şi pentru parteneriatul public- privat. Un sistem
de park-and-ride sănătos poate fi folosit strategic pentru a încuraja dezvoltarea
urbană pentru mediile suburbane cu densitate mai mica.
Procesul de planificare a sistemului este un pas critic pentru asigurarea
operării cu succes a unui sistem park-and-ride în mediul metropolitan.
Scopul studiului sistemului şi al planului rezultant este de a identifica o
abordare regională comună a prevederilor obiectivelor park&ride. La nivelul
planificării sistemului ar trebui evaluate următoarele:
• probleme cuprinzătoare de politici incluzând scopurile planifcării
sistemului,
• măsurile de eficienţă la nivel de sistem,
• scopuri operaţionale şi responsabilităţi,
• deciziile generalizate de amplasare
4.CERINTELE DE PROIECTARE PARK AND RIDE

Componentele fizice de design care ar trebui să fie luate în considerare în
dezvoltarea şi proiectarea unei instalaţii de park-and-ride cu succes se impart in
patru categorii:
• Proiectarea unui park-and-ride integrat in comunitate
• Asigurarea design-ului in functie de nevoia pietonilor şi bicicliştilor
• Asigurarea cerinţelor de proiectare pentru vehiculele de tranzit
• Asigurarea cerinţelor de proiectare pentru automobile
Amestecarea de serviciilor rezidenţiale si comerciale, în vecinatatea parkand-ride-ului poate încuraja locuitorii să se leagă de călătorii pe care altfel le-ar
putea face separat. Facilităţile de park-and-ride sunt similare cu alte facilităţi
intermodale şi pot deveni o parte integrantă urbana în timp.
Serviciul de tranzit oferit pentru lotul de parc-and-ride va determina multi
dintre parametrii de proiectare a instalaţiei. Serviciul de tranzit şi accesul la lot
este de o importanţă egală pentru accesul pietonal.
Proiectarea de drumuri şi facilităţi de servicii adecvate, atât externe, cât şi
interne a facilitatilor parc-and-ride, este importanta să asigure accesul tranzit
eficient la facilitatea propusă şi, prin urmare, serviciul de tranzit suficient.
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Configuraţia cea mai eficientă de parcare este unghiul drept sau
configurare parcare de 90 de grade, după cum este ilustrat .O configuraţie de 90
de grade permite fluxul de trafic bidirecţional pentru a facilita accesul şi oferă
modelul cel mai putin complicat de recunoscut pentru şoferi.

Figura 1.Configuratie de parcare

Doua concepte cheie sunt extrem de importante atunci când se dezvolta un
design pentru a oferi maxim de utilitate :
• modurile concurente de acces ar trebui să fie separate oricînd posibil,
oferind spaţiu pentru operaţiunile de tranzit, pentru accesul vehiculul
personal , accesul bicicletelor şi depozitarea acestora, flux pietonal
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• modurile de tranzit pietonale şi trebuie considerate primare in
proiectarea aspectului park-and-ride
Căile pietonale trebuie sa se distinga clar în întreaga facilitate. Conflictele
între pietoni şi automobile şi între pietoni şi vehiculele de tranzit trebuie să fie
reduse la minimum. Ridicat căile pietonale şi trotuare sunt preferabilă parcare pe
culoarele dintre banci, deşi ridicat trasee nu sunt intotdeauna posibile.
Căile de pietoni, în general, ar trebui să permită călătoria directă între
punctul de intrare în parc-and-ride şi tranzitul spre zona de încărcare.
5.EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

Figura 2.Park and Ride Viena, Austria

Politica privind transportul si protectia mediului inconjurator se afla intr-o
stransa legatura. Masurile luate in ceea ce priveste transportul in comun, dar si
celelalte variante ecologice de transport - mersul cu bicicleta si mersul pe jos au ca scop principal reducerea emisiilor de substante poluante - ca spre exemplu
de CO2 sau de praf - dar si reducerea poluarii fonice.
Pe langa parcarile publice cu timp limitat, un alt aspect important in
strategia de parcare a Vienei este ridicarea de garaje de cartier in zone ale
orasului dens construite.
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Administrarea inteligenta a locurilor de parcare din centrul orasului strategia de parcare - este strans legata de controlul traficului.
Astfel, cu cat se va limita mai mult parcarea in centrul orasului (timp
limitat, tarife mari), cetatenii vor fi descurajati sa foloseasca masina personala si
vor apela la transportul in comun. Astfel, centrul orasului va fi mai putin poluat,
neaglomerat si prietenos pentru pietoni.
Scopul este acela de a promova cât mai mult folosirea mijloacelor de
transport în comun, nu numai în rândul vienezilor, ci si al navetiştilor.
Navetistii care vin în capitala Austriei cu masina au posibilitatea sa o lase
la una dintre parcarile park-and-ride si sa-si continue drumul prin oras cu
mijloacele de transport în comun. Exista 11 astfel de parcari, iar un abonament
pe luna costa în medie 55 euro sau chiar mai putin în unele cazuri. Se are în
vedere permanenta extindere si modernizare de astfel de parcari. La ora actuala
Viena este una dintre metropolele europene cu cele mai putine ore de ambuteiaje
pe strazi.
6.STUDIU DE CAZ

Realizare parcare Park & Ride în zona Vergului.
In intersectia dintre Pantelimon cu Vergului se inregistreaza un flux
important de mijloace de transport in comun.
Beneficiar: Municipiul Bucuresti
Adresa: Bucuresti, sector 2, b-dul Pantelimon
Suprafata construita desfasurata: 17000mp
Regim de inaltime: 2 subsoluri+parter
Sistem structural: diafragme beton armat monolit / structura profile
laminate otel
Stadiu de realizare: proiect tehnic 2011
Proiectul este compus dintr-un terminal de transport in comun la nivelul
solului, adapostit sub o copertina generala. Punctul va fi capat de linie pentru
tranvaie, autobuze si microbuze pre-orasenesti. Deasemenea, intr-un viitor mai
indepartat (8-10ani) este prevazuta si realizarea unei statii de metrou. Sub
terminal se va construi o parcare de aprox 400 de locuri, asezata pe doua
subsoluri.
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Figura 3. Plan de situatie a statiei de metrou si park-and-ride Vergului

Figura 4. Propunere arhitectura
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7.CONCLUZII

Parcarea este o problema care afecteaza toti locuitorii orasului.
Urmând tendinţele generale din toate tarile dezvoltate, solutia pentru o
strategie eficienta de parcare o constituie integrarea într-un context mai amplu
care sa includa exploatarea terenurilor, transportul si traficul rutier, calitatea
vietii si protejarea mediului.
Elementul cheie in acest sens il constituie amenajarea terenurilor in doua
moduri:
• exploatarea mixta a terenurilor (reducandu-se nevoia de
deplasare);
• prevederea din faza de proiectare de parcaje pentru noi constructii.
Linii strategice de implementare :
• reducerea cererii privind locurile de parcare;
• o mai buna utilizare a capacitatii existente;
• cresterea ofertei privind locurile de parcare pe strada;
• cresterea ofertei privind locurile de parcare in afara strazii;
• acordarea de facilitati pentru utilizatorii speciali;
• asigurarea cadrului legal si logistic in vederea implementarii.
Integrarea transportului public cu transportul privat (Park & Ride)
conduce la scăderea numărului de autoturisme care penetrează de la periferie
către centrul oraşului. Numai un sistem de transport public atractiv poate
descuraja transportul privat, cu efecte pozitive în descongestionarea traficului şi
creşterii siguranţei rutiere.
Utilizarea transportului public are efecte importante în ceea ce priveşte
reducerea poluării chimice si fonice şi creşterea calităţii vieţii locuitorilor
oraşului.
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