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CALCULUL STATIC AL CĂII DE RULARE PENTRU
TRAMVAI PE DALE CU GUJOANE
Andrei Cătălin-Gheorghe, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Ingineria
Infrastructurii Transporturilor, anul II, e-mail: andreicatalin@hotmail.com
Îndrumător: Poştoacă Stelian, Conferenţiar Universitar Doctor Inginer, Facultatea de Căi Ferate,
Drumuri şi Poduri, e-mail: postoaca@cfdp.utcb.ro

Rezumat
Exploatarea tramvaielor pentru transportul public pe distanţe mici, ridică nu doar
cerinţe calitative şi economice, impuse în cadrul investiţiior noi, de modificări, reabilitări sau
întreţineri ale sistemului, ci necesită şi operativitate şi rapiditate pentru întreaga operaţie. Se
doreşte ca disconfortul produs de astfel de operaţiuni să fie cât mai redus în cazul zonelor
urbane centrale ajunse la limita capacităţii de solicitare.
Un alt aspect important este reprezentat de securitatea în exploatare şi de
compatibilitatea cu mediul înconjurător, lucruri ce nu trebuie scăpate din vedere.
Având în vedere aceste aspecte şi pornind de la calea de rulare pentru tramvaie cu dală
continuă, s-a dezvoltat sistemul de cale pe dale prefabricatedin beton armat, legate între ele cu
gujoane. Rolul gujoanelor într-un astfel de sistem este cel de a asigura o conlucrare între dale
obţinându-se astfel o mai bună repartizare a eforturile înregistrate în dale şi o uniformizare a
tasărilor.
Avantajele căii de rulare pe dale prefabricate cu gujoane sunt:
• Rapiditatea crescută de execuţie a căii;
• Volum redus de muncă de întreţinere a căii;
• O durată de viaţă mare;
• În cazul unor defecţiuni se pot înlocui doar dalele afectate;
• Corectarea geometriei căii se poate face doar în dreptul dalelor cu probleme.
Lucrarea de faţă a pornit de la dorinţa de crea un model de calcul pentru o astfel de
cale de rulare şi de a putea studia comportarea ei în exploatare. Astfel, a fost creat un model
de calcul utilizând metoda elementelor finite şi s-au întocmit diagrame de tasări şi eforturi
înregistrate în dală, dar şi în şină.
În finalul lucrării s-a făcut şi un calcul pentru verificarea gujoanelor şi evidenţierea
beneficiilor utilizării lor. Datele obţinute din calcul au fost corelate cu datele colectate din
teren obţinându-se astfel o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă calea pe dale prefabricate
cu gujoane. [2], [6], [12]
Cuvinte cheie:dala, gujoane, cale de rulare, tramvai, calcul static, elemente finite

1

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2014
ediţia a IV-a
Bucureşti, 17Iunie2014

1.INTRODUCERE
Continua dezvoltare a transportului feroviar şi creşterea traficului pe
liniile ferate au făcut ca lucrările de întreţinere a căii de rulare să devină din ce
în ce mai greu de efectuat, atât economic, cât şi tehnologic. Având în vedere
acest aspect, s-a căutat dezvoltarea unui sistem de cale de rulare cu un ciclu de
viaţă mai mare, intervale de întreţinere mai lungi şi, de asemenea, cu costuri
reduse de întreţinere [2].
Calea pe dale sau „calea modernă”, aşa cum mai este denumită, reprezintă
o cale de rulare la care şinele sunt aşezate pe blocheţi înglobaţi în dală sau direct
pe dala din beton armat. Deoarece betonul are o rigiditate ridicată, pentru a
conferi elasticitate căii, s-au introdus plăcuţe elastice sub talpa şinei.
Sistemul de cale pe dale este utilizat frecvent la calea de rulare pentru
trenuri de mare viteză, la calea de rulare pentru trenuri uşoare, la linii de metrou
şi la calea de rulare pentru tramvai. Dezvoltarea căii pe dale a început la
mijlocul anilor ‘60, iar primul tronson de „cale modernă” testat a fost în tunelul
B?zberg din Elveţia [12].
Se pot enunţa cateva dintre avantajele căii moderne, precum:
• Un volum redus de muncă de întreţinere;
• Creşterea duratei de viaţă şi posibilitate înlocuirii totale la sfârsitul
ciclului de viaţă;
• Prevenirea eliberării prafului din patul de balast în mediul
înconjurător;
• Calea pe dale este accesibilă şi vehiculelor rutiere;
• Înălţime de construcţie şi greutate reduse ale structurii.
Este clar că o cale pe dale furnizează de departe cea mai mare stabilitate
laterală şi longitudinală, iar deviaţiile aliniamentului căii de rulare sunt mai mici
şi mai puţine datorită fundaţiei solide a dalei. Deci, starea geometriei căii de
rulare este foarte bună şi va rămâne neschimbată, îmbunătăţind confortul
călătorilor şi scăzând considerabil volumul de muncă alocat pentru întreţinere
[2].
Cele mai cunoscute sisteme de cale pe dale sunt:
• Rheda 2000 - Germania;
• Züblin - Germania;
• ÖBB – Porr - Austria;
• Bögl - Germania;
2
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• Shinkansen – Japonia.
2. MODELAREA STRCUTURII
Calculul static al căii de rulare pentru tramvai pe dale cu gujoane a fost
făcut pornind de la o dală prefabricată cu gujoane din sistemul”Light Rail Bögl”
(Figura 1), dală care a fost modelată cu ajutorul programului SAP2000 şi
calculată cu metoda elementelor finite. Rezultatele obţinute au fost utilizate, în
continuare, pentru calculul unei armări a dalei astfel încât să aibă capacitatea de
a prelua solicitările induse de traficul urban.

Figura1. Dală Light Rail Bögl [6]
Dimensiunile dalei sunt 6.00 m x 2.50 m, iar grosimea este de 20 cm în
dreptul golurilor pentru şine şi 30 cm în restul părţilor dalei. La fiecare capăt al
dalei au fost prevăzute câte două gujoane din oţel, în dreptul fiecărei şine, cu
lungimea de 500 mm şi diametrul de 25mm pentru a asigura conlucrarea între
dale.

Figura 2. Secţiune transversală prin dală
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În cadrul discretizării pentru dală s-au utilizat elemente finite de tip
SHELL, iar pentru şine şi gujoane s-au utilizat elemente de tip
FRAME.Elementele SHELL au avut dimensiunile 12.5cm x 12.5cm x 20cm
pentru golurile de şină şi 12.5cm x 12.5cm x 30cm pentru restul dalei. În cazul
elementelorFRAME dimensiunea a fost de 50 cm, ţinându-se cont de punctele
de rezemare ale şinelor pe dala din beton armat.

Figura 3. Discretizare dală
¾ Caracteristici de material şi caracteristici geometrice
Tabelul 1. Caracteristici de material
Element Material
Modul de
Coeficientul Densitate
elasticitate
lui Poisson
[kg/m3]
[kN/m2]
Dală
Beton
3,35 x 107
0,15
2400
8
Şină
Oţel
2,1 x 10
0,30
7850
5
Plăcuţă
Cauciuc
1,5 x 10
0,30
elastică
Teren
Coeficient de pat : 70000 kN/m3
Element
Dală
Şină
Gujon

4

Greutate
volumica
[kN/m3]
23,56
76,82
-

Tabel 2. Caracteristici geometrice
Dimensiuni [cm] Arie secţiune [cm2] Moment inerţie [cm4]
250x600x30
70
77,19
3352,9
25x500
0.002
-
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¾ Rigiditatea reazemului de sub dală
Determinarea rigidităţii reazemelor de sub dală s-a făcut ţinându-se seama
de faptul că dala este rezemată pe un mediu Winkler. Conform ipotezei lui
Winkler:
(1)
iar pentru o bară comprimată:
(2)
Din relaţiile (1) şi (2) rezultă:
(3)
unde:
• D: rigiditatea reazemului de sub dală;
• c: coeficientul de pat;
• A: aria secţiunii elementului finit de tip SHELL.
Cunoscând relaţia rigidităţii reazemului de sub dală s-a putut determina
rigiditatea pentru fiecare reazem în parte, după cum urmează:
• Nodurile centrale:
(4)
• Nodurile marginale:

(5)

• Nodurile din colţurile dalei:

(6)

¾ Evaluarea încărcărilor:
Calculul unei structuri presupune şi o evaluare corectă a încărcărilor care
acţionează asupra ei. Pentru cazul nostru, dala prefabricată pentru tramvai, s-au
avut în vedere următoarele încărcări:
• Greutate proprie: greutatea dalei şi greutatea şinei de tramvai;
• Încărcare din convoi: Tramvai Tatra T4R.
Structura compusă din dala de beton armat şi şinele de tramvai a fost
încărcată cu un boghiu format din două osii aparţinând tramvaiului Tatra T4R şi
care are distanţa între osii de 1,90m.Datorită discretizării dalei în elemente finite

5

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2014
ediţia a IV-a
Bucureşti, 17Iunie2014

cu dimensiunile de 12,5 x 12,5 cm s-a decis ca distanţa dintre osiile boghiului
să fie considerată de 2,00m.
Valoarea încărcării dată de boghiu este de 100 kN pe fiecare osie, deci în
total de 200 kN. În modelul de calcul s-au încărcat şinele cu două forţe unitare
de câte 100 kN fiecare, ele reprezentând cazul cel mai defavorabil de încărcare.
3. CALCULUL STATIC AL DALEI
Utilizând programul SAP2000, şi considerând dala încărcată marginal, s-a
studiat comportarea căii de rulare sub sarcină având în vedere anumite
caracteristici de material şi anumite încărcări ce produc deformaţii în structură.
Valoarea coeficientul de pat a fost aleasă arbitrar, încadrându-se în
domeniul coeficienţilor de pat începând la 40000 kN/m3, când terenul se
consideră ca fiind practic netasat, şi ajungând la 180000 kN/m3, când terenul se
consideră deja tasat.Deoarece betonul are o rigiditate mare între talpa şinei şi
dala de beton s-au introdus placuţe elastice de dimensiuni finite, caracterizate
printr-un modul de elasticitate. În cazul de faţă modulul de elasticitate a avut
valoarea de 150000 kN/cm2.
În urma efectuării calculului s-au obţinut următoarele diagrame:

Figura 4. Diagrame obţinute în SAP2000
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Figura 5. Diagrama de tasare în sens longitudinal structurii

Figura 6. Diagrama de moment încovoietor în sens longitudinal structurii
4. INFLUENŢA POZIŢIEI OSIEI PE DALĂ ASUPRA TASĂRILOR
Analiza influenţei poziţie osiei s-a făcut pe un model alcătuit din 3 dale
considerând, mai intâi că dalele sunt legate între ele cu gujoane,apoi că dalele nu
sunt legate între ele cu gujoane.

7
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Figura 7. Model de calcul cu 3 dale
În urma analizei modelului s-au centralizat datele şi s-au întocmit
diagrame de tasare pentru şină şi pentru dală, putând astfel evidenţia influenţa
poziţiei osiei, dar şi influenţa gujonului în mărimea deformaţiilor înregistrate în
dală.
Tabel 3. Tasări înregistrate în dală
Nr. Poziţie
Dale cu conlucrare
Dale fără conlucrare
Crt.
osie
Şină [mm]
Dală [mm]
Şină [mm] Dală [mm]
1
0
-1.737
-0.774
-1.833
-1.032
2
0.5
-1.691
-0.650
-1.853
-0.867
3
1
-1.638
-0.587
-1.762
-0.700
4
1.5
-1.620
-0.577
-1.678
-0.620
5
2
-1.627
-0.587
-1.648
-0.602
6
2.5
-1.639
-0.597
-1.648
-0.606
7
3
-1.645
-0.602
-1.651
-0.608
8
3.5
-1.640
-0.599
-1.648
-0.605
9
4
-1.622
-0.585
-1.647
-0.601
10
4.5
-1.601
-0.562
-1.678
-0.620
11
5
-1.602
-0.553
-1.764
-0.702
12
5.5
-1.653
-0.607
-1.854
-0.872
13
6
-1.723
-0.744
-1.829
-1.032
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Figura 8.Tasarea şinei sub sarcină

Figura 9. Tasarea dalei sub sarcină
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5. VERIFICAREA SECŢIUNII GUJONULUI
Asigurarea unei conlucrări corecte între dale depinde de capacitatea
gujonului de a prelua forţa tăietoare ce se dezvoltă în timpul solicitării căii de
rulare.
Cunoscând dimensiunile gujonului(25x500mm) şi efortul care se dezvoltă
în timpul solicitării(12.75kN), verificarea secţiunii se face cu relaţia [1]:
(7)
unde:
•
•
•
•

τef reprezintă tensiunea efectivă din gujon;
P reprezintă efortul din gujon;
Aef reprezintă aria secţiunii gujonului;
τareprezintă tensiunea admisibilă.
Tensiunea admisibilă se calculează cu relaţia:

(8)
Pentru un oţel S235JO din care este alcătuit gujonul avem o rezistenţă
admisibilă: σa = 208300 kN/m2.
Verificarea rezistenţei gujonului se face asfel:

6. EFECTELE GUJONULUI ÎN EXPLOATARE
Gujoanele au rolul de a asigura conlucrarea dalelor şi de a preveni tasările
inegale, conlucrarea oferită de şine nefiind suficientă.

10
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Figura 10. Efectul gujonului asupra tasării
Analizând datele obţinute din calcul s-a putut observa că există o diferenţă
de tasare a dalelor atunci când gujoanele lipsesc, fapt ce se poate observa în
exploatare. În acest sens au fost colectate date din teren de pe B-dul Chişinău,
având linia tramvaielor 36, 40 şi 50, din Bucureşti.

Figura 11. Linie tramvai 36,40,50
Un alt caz de tasare inegală a componentelor căii de rulare a putut fi
observat la Pasajul Piaţa Muncii din Bucureşti.

Figura 12. Linie de tramvai Pasaj Piaţa Muncii
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7. CONCLUZII
În cazul dalelor cu conlucrare (legate prin gujoane) tasările maxime şi
momentele încovoietoare maxime obţinute au valorile:
Nr. Crt.
1
2

Tabel 4. Eforturi şi tasări maxime
Element
Tasare Uz [mm]
Moment încovoietor
Şină
1.737
22.08[kNm]
Dală
0.774
35.34 [kNm/m]

S-a constatat că eforturile şi tasările maxime apar în cazul în care osia
încarcă dala marginal. Pe măsură ce osia înaintează pe dală eforturile şi tasările
scad pentru ca, la celălalt capăt al dalei, să revină la valorile maxime.
S-a observat că atunci când între dale nu există conclurare asigurată şi de
gujoane, nu doar de şine, se dezvoltă o tasare inegală a dalelor ceea ce conduce
la eforturi mai mari în dala încărcată. În cazul în care există gujoane tasarea
dalelor se uniformizează, diferenţele de tasare fiind infime, lucru care conduce şi
la eforturi egale în ambele dale.
Astfel, este important să existe o conlucrare între dale deoarece se previn
tasările inegale prin preluarea eforturilor şi încărcărilor de către dalele adiacente.
În caz contrar, prin tasarea inegală, în timp se vor produce defecte precum
ruperile de şină care pot afecta siguranţa circulaţiei tramvaielor.
Sistemul de cale pe dale legate cu gujoane reprezintă un pas important în
infrastructura metropolitană deoarece permite o întreţinere redusă şi o corectare
mai facilă a defectelor locale. Este de menţionat că viitorul transportului urban
este reprezentat de astfel de sisteme întrucât toate modernizările actuale ale
liniilor pentru tramvai sunt făcute cu dale din beton continue sau prefabricate.
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Rezumat :
Volumul din ce în ce mai mare de marfă şi călători cerut a se transporta pe calea
ferată, a condus în timp la diverse modificări de proiectare, execuţie şi utilizare a căii ferate.
Una din aceste evoluţii moderne, o constituie înlocuirea tronsoanelor de cale cu joante,
cu tronsoane sudate, fapt ce a adus unele beneficii în exploatarea şi utilizarea căii ferate
moderne, cum ar fi: durata de serviciu extinsă, rezistenţă sporită a sudurii comparativ cu cea a
joantelor (aproape dublă), stabilitatea mai bună a geometriei liniei sudate, cheltuieli reduse de
întreţinere, asigurarea unei viteze de circulaţie sporită, creşterea siguranţei şi a confortului.
Totodată, calea sudată prezintă şi o serie de dezavantaje: cost relativ mai ridicat de realizare,
durată mai mare de execuţie, producerea pierderilor de stabilitate la temperaturi ridicate
(şerpuirea căii), necesitatea folosirii de echipamente tehnologice mai scumpe necesare
realizării sudurilor, transportului tronsoanelor sudate, pretensionărilor.
În sprijinul susţinerii afirmaţiilor anterioare, lucrarea de faţă se doreşte a fi un rezumat
al procedeelor utilizate pentru realizarea căii sudate, cu procesele tehnologice aferente, urmată
de un studiu de caz pe un tronson de cale ferată, respectiv un model de analiză a căii sudate
pe linia Bucureşti - Timişoara, între staţiile Zăvestreni şi Videle.
Această analiză urmăreşte starea de eforturi axiale a căii sudate pe acest tronson şi
analiza regimului de funcţionare al unei întreruperi.
În finalul lucrării, în urma evaluării analizei efectuate, va fi prezentat un set de
concluzii şi propuneri, fiind, evident, o parte din multitudinea de aspecte ce se pot descoperi
în urma unei astfel de cercetări, concluzii ce pot fi puse în practică pentru o mai bună
observare, exploatare şi întreţinere a unei linii moderne de cale ferată.
Cuvinte cheie: cale sudată, eforturi axiale, temperatura de fixare, fixare
definitivă.
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1. PROCESE TEHNOLOGICE DE REALIZARE A CĂII SUDATE
„Se numeşte cale fără joante – prescurtat c.f.j. – o cale cu şine lungi
sudate care are totdeauna o zonă centrală ce nu-şi modifică lungimea la variaţii
de temperatură şi două zone la capete de lungime variabilă, numite zone de
respiraţie”.
Pentru a ţine cont de influenţa variaţiilor de temperatură asupra şinelor, la
calea cu joante se prevăd rosturi la capetele şinelor. La calea fără joante,
variaţiile de temperatură pot conduce la apariţia de eforturi axiale nedorite,
motiv pentru care, la realizarea căii sudate se iau măsuri speciale privind
alcătuirea şi execuţia lucrărilor de trecere de la calea cu joante la calea fără
joante.
Aceste măsuri speciale se concretizează în respectarea cu stricteţe a
proceselor tehnologice şi a procedeelor de realizare a căii sudate, ce ţin cont de
tipul de şină, temperaturile de fixare şi elemente ale suprastructurii căii.
„Temperatura determinată imediat după ce prinderile unui tronson de cale
fără joante au fost montate la traverse, într-un anumit procent şi într-o anumită
ordine, strânse la valoarea stabilită, se numeşte temperatură de fixare (tf) a
tronsonului respectiv”. Cu alte cuvinte, temperatura de fixare este temperatura
pentru care efortul axial din bară este egal cu zero. Această temperatură în grade
Celsius este temperatura din şină, nu cea din aer şi se măsoară cu termometre
sau se calculează.
Ca procedee de sudură a căii ferate, sunt acceptate doar sudura
aluminotermică şi sudura prin contact electric şi presiune, nefiind acceptată
sudura cu arc electric, folosită doar pentru şinele de tramvai.
Procesul de introducere a tronsoanelor de cale sudată poate fi unul
obişnuit sau prin pretensionare cu ajutorul dispozitivului de întins şine.
1.1. Procesul tehnologic de introducere obişnuită în cale a tronsoanelor
sudate
La introducerea tronsoanelor sudate în cale, este necesar să se ţină seama
de temperatura de lucru (temperatura măsurată în şină), ce trebuie să se situeze
în ecartul -30 ÷ +60 oC. În interiorul acestui interval, funcţie de temperatura din
şină la momentul fixării, putem vorbi de o fixare definitivă a tronsonului sudat
sau de o fixare provizorie a acestuia.
Astfel, pentru o temperatură în şină situată la momentul fixării între +17 ÷
o
+27 C putem vorbi de o fixare definitivă, în timp ce în afara acestui interval
15
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fixarea se face provizoriu, urmând ca ulterior să se facă detensionarea pentru
realizarea regimului normal de funcţionare.
Fixarea definitivă doar în interiorul intervalului de +17 ÷ +27 oC este
necesară pentru a preveni pericolele ce ar putea apărea datorită fenomenului de
dilatare – contracţie. Astfel, o fixare definitivă la o temperatură în şină peste +27
o
C poate provoca o rupere a şinei datorată apariţiei forţelor de întindere apărute
la scăderea temperaturilor în timpul iernii, iar o fixare definitivă la o temperatură
sub +17 oC poate provoca şerpuirea şinei datorată apariţiei forţelor axiale mari
de compresiune din timpul verii.
60
50
40

+27

+60
oC

30
+17

+27
oC

20

Fixare definitivă
Fixare
provizorie.

10
0
-30
‐10

+17
oC

‐20
‐30

Fig. 1.1 - Interval prescris de fixare (oC)

Figura 2. Interval prescris de fixare (oC)
Tronsoanele de şină ce vor fi introduse în cale, sunt anterior sudate într-o
bază de sudare, de regulă o staţie de cale ferată, obţinându-se lungimi de 250 300 m (în mod excepţional se poate ajunge şi la lungimi de 500 m). Aceste
tronsoane, perechi de câte două, sunt transportate cu ajutorul unor boghiuri la
locul de introducere în cale.
„Când temperatura (n.a. din şină) nu este convenabilă (n.a. nu se află în
intervalul pentru fixarea definitivă), se poate proceda în două moduri:
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• detensionarea tronsonului fixat provizoriu înaintea introducerii
următorului tronson;
• introducerea la rând a tronsoanelor fixate provizoriu, realizându-se
lungimi de 2000 m sau mai mari (lungime nelimitată) care ulterior se
detensionează pentru realizarea regimului normal de funcţionare a c.f.j. şi
eliminarea panourilor tampon provizorii” [3].
Există două situaţii în care se poate realiza introducerea obişnuită a
tronsoanelor sudate în cale, şi anume:
• atunci când capătul tronsonului anterior nu a suferit deformări în perioada
de la introducerea lui în cale şi până la momentul dezeclisării pentru
introducerea noului tronson;
• atunci când capătul tronsonului anterior a suferit deformări în perioada de
la introducerea lui în cale şi până în momentul dezeclisării pentru
introducerea noului tronson.
La introducerea obişnuită în cale a tronsoanelor sudate, apar anumite
eforturi, reprezentate în diagramele următoare, unde:
L = lungimea tronsonului;
lr = lungimea de respiraţie;
Tf = temperatura de fixare;
Tl = temperatura de lucru;
R = rezistenţa din eclisaj pentru joanta cu caracter provizoriu
R=2500daN;
N = efort axial; N = αEAΔt;
α = coeficient de dilataţie liniară; α = 1,1 x 10-5 mm/mmoC;
E = modul de elasticitate al oţelului; E = 2,1 x 106 daN/cm2;
A = aria secţiunii şinei; A = 82,56 cm2 (şină tip 65);
Δt = variaţia temperaturii
a) înainte de introducerea tronsonului sudat în cale: T= Tl =25oC

b) după introducerea tronsonului sudat în cale: T= Tl =25oC=Tf1
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c) în timpul nopţii: T=Tmin=10oC

d) a doua zi înainte de începerea lucrărilor: Tl= Tf2=27oC; Tf2> Tf1

e) a doua zi după dezeclisare şi desfacerea prinderilor le lungimea lr:

f) în timpul nopţii: T=10oC;
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g) Tl= Tf3=30oC; Tf3> Tf2

1.2. Procesul tehnologic de introducere în cale a tronsoanelor sudate cu
ajutorul dispozitivului de întins şine
Procesul tehnologic de introducere în cale a tronsoanelor sudate cu
ajutorul dispozitivului de întins şine, se aplică atunci când temperatura de lucru
este mai mică de +17 oC şi se presupune realizarea prinderilor când efortul axial
este diferit de zero.
În mod asemănător cu procedeul de introducere obişnuită în cale a
tronsoanelor sudate, şi în acest caz se disting două situaţii:
• atunci când capătul tronsonului anterior nu a suferit deformări în perioada
de la introducerea lui în cale şi până la momentul dezeclisării pentru
introducerea noului tronson;
• atunci când capătul tronsonului anterior a suferit deformări în perioada de
la introducerea lui în cale şi până în momentul dezeclisării pentru
introducerea noului tronson.
Introducerea tronsoanelor sudate în cale cu ajutorul dispozitivului de
întins şine se realizează ţinându-se cont că se vor utiliza macarale capră, joante
blocate, dispozitiv de întins şine şi faptul că linia este în aliniament.
La fel ca la introducerea obişnuită în cale a tronsoanelor sudate, şi aici
apar anumite eforturi:
a) înainte de introducerea tronsonului sudat în cale: T= Tl < Tf;
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b) după scoaterea tronsonului existent din cale: T= Tl < Tf;

c) după tragerea cu dispozitivul de întins şine: T= Tl < Tf;

d) după desfacerea prinderilor pe lungimea de respiraţie: T= Tl < Tf;

e) după scoaterea dispozitivului din funcţiune: T= Tl < Tf
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2. ANALIZA STĂRII CĂII SUDATE
Starea actuală a liniilor sudate depinde atât de condiţiile de realizare
propriu zisă a tronsoanelor sudate cât şi de lucrările realizate anterior.
Conform Instrucţiei 341 predarea liniei de către secţia de întreţinere către
unitatea executantă a lucrărilor de sudură se face înainte de începerea lucrărilor
şi are drept scop constatarea de către beneficiar şi executant a lucrărilor necesare
transformării în cale fără joante şi de a stabili programul de execuţie al acestor
lucrări. Predarea se face între delegaţii secţiei de întreţinere şi ai executantului
după parcurgerea pe jos a distanţei care se predă. De regulă predarea se face pe
un interval de staţie, printr-un proces verbal de predare a liniei pentru lucrările
de sudură.
Predarea porţiunii de cale fără joante realizată de executant către
beneficiar se face lunar sau ori de câte ori este realizat un interval de staţie. Cu
această ocazie se consemnează în procesul verbal următoarele: poziţia
kilometrica a fiecărui tronson sudat; data introducerii în cale; temperatura de
fixare pentru fiecare fir de şină în parte; poziţia kilometrica a panourilor tampon
şi lungimea acestora; mărimea rosturilor de dilataţie şi temperaturile în şină;
şarjele şi poziţia kilometrică a şinelor sudate; poziţia kilometrică a sudurilor cu
abateri peste cele reglementate şi termene pentru reglementarea abaterilor;
constatări făcute prin sondaj cu tiparul de măsurat calea (dacă nu există banda
vagonului sau a căruciorului de măsurat calea); momentele de strângere a
prinderilor; alte constatări, dacă este cazul.
Elementul hotărâtor în cunoaşterea stării de eforturi axiale pe calea fără
joante îl reprezintă temperatura de fixare a tronsoanelor sudate. Fixarea
definitivă a tronsoanelor sudate trebuie să se efectueze în intervalul de 17-27 oC
numit interval prescris de fixare definitivă. În dreptul sudurilor în cale, în cazul
în care nu sunt desfăcute zonele de respiraţie din tronsonul introdus anterior, se
formează zone cu vârfuri de eforturi axiale a căror lungime şi mărime depind de
gradul de stabilizare al prismei de balast, de starea prinderilor şi de temperatura
minimă şi maximă între cele două închideri de linie. Pentru cazurile când nu se
desfac aceste zone de respiraţie este necesar să se cunoască în afară de
temperatura de fixare şi temperatura minima şi maximă dintre închideri.
Pentru cunoaşterea stării de eforturi axiale în tronsoanele sudate sunt
măsurate rosturile de dilataţie anual şi ori de câte ori se execută lucrări care
destabilizează prisma de balast.
Din foile de măsurare a rosturilor de dilataţie rezultă poziţia kilometrică a
joantelor, poziţia kilometrică a punctelor caracteristice, tipul şinei, lungimea
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panoului, felul prinderii, mărimile rosturilor, data măsurării, ora, firul de şină,
sensul de circulaţie.
Pentru întocmirea diagramei de eforturi axiale pentru o temperatură de +
5oC, se calculează „V”-urile ce apar ca vârfuri de tensiuni în dreptul sudurilor,
astfel:
2.1. Analiza stării de eforturi axiale a tronsonului sudat de la km 49 +
860 la km 49 + 540 Stg./ Dr.
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Diagrama de eforturi axiale rezultată prezintă o situaţie clară a vârfurilor
de eforturi şi a stării de fapt a căii sudate pentru o temperatură de + 5oC.
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3. CONCLUZII
Toate tronsoanele au fixarea în intervalul prescris de fixare (+17÷+27 oC),
deci sunt fixate definitiv şi nu mai necesită detensionare.
În zonele sudurilor unde datorită faptului că nu s-au desfăcut prinderile
din tronsonul anterior, au apărut în diagrama de eforturi axiale nişte „V„-uri,
acestea vor fi eliminate prin procedeul de uniformizare a eforturilor. Acest
24
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procedeu este posibil doar atunci când în tronsonul respectiv există întindere şi
nu compresiune, şi presupune desfacerea prinderilor pe o lungime stabilită din
calcul astfel încât saltul de efort să corespundă unei diferenţe de temperatură de
maxim 2oC după care se ridică tronsonul în cablurile macaralelor, se aşează
înapoi pe traverse şi se refac prinderile. Procedeul nu presupune secţionarea
şinelor.
Eliminarea „V„-urilor este obligatorie deoarece ele constituie puncte
periculoase în situaţia în care există temperaturi ridicate în şine. Neeliminarea
lor poate conduce la apariţia şerpuirii căii în zonele respective.
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FOLOSIREA TEHNICII INFORMAŢIONALE ÎN
DOMENIUL INGINERIEI DE TRAFIC
Cherţ Lucian, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Master Ingineria Infrastructurii
Transporturilor, anul II, e-mail: chert.lucian@yahoo.com
Îndrumător: Anton Valentin, Conferenţiar Universitar Doctor Inginer, Facultatea de Căi Ferate,
Drumuri şi Poduri, e-mail: vali@cfdp.utcb.ro

Rezumat
Lucrarea abordează în linii mari disciplina de inginerie de trafic, aplicată în domeniul
traficului urban. În cadrul părţii teoretice a lucrării sunt prezentate noţiuni generale de
urbanism, inginerie de trafic, tipuri de oraşe, tipuri de străzi ce se regăsesc în mediul urban,
tipuri de intersecţii, tipuri de autovehicule, generalităţi despre organizarea şi optimizarea
circulaţiei în mediul urban.
Partea practică se tratează sub forma unui studiu de trafic asupra unei părţi din reţeaua
de drumuri a Municipiului Piteşti şi se concentrează în special pe remedierea neregulilor
observate în intersecţia formată de Calea Bascovului şi Calea Bucureşti. Totuşi, în remedierea
problemelor s-a ţinut cont de impactul pe care intersecţia îl are asupra întregului model.
Studiul de trafic analizează în primă fază situaţia existentă la acest moment în teren, şi
anume circulaţia dirijată printr-o insulă centrală, pentru ca mai apoi să analizeze şi o variantă
îmbunătăţită a intersecţiei, cu circulaţia desfăşurată în sistem giratoriu.
Pentru efectuarea studiului de trafic au fost evaluate deplasările vehiculelor şi ale
pietonilor în intersecţie, prin investigaţii de tip „sondaj de trafic”, realizate în intersecţia
analizată. Pe baza acestor investigaţii au fost create modele şi simulări ale traficului.
Analizarea circulaţiei rutiere în intersecţie, reprezintă o cerinţă a administraţiei
municipale în vederea asigurării unor condiţii de circulaţie care să ofere condiţii superioare de
deplasare atât pentru autovehicule cât şi pentru pietoni. În egală măsură, în cadrul studiului de
trafic au fost luate în considerare cerinţele pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă rutieră
pentru participanţii la trafic.
În finalul lucrării sunt formulate concluzii şi recomandări pe baza analizei modelelor
şi simulărilor de trafic, cât şi a comparaţiei între situaţia actuală din teren şi varianta
optimizată propusă.
Cuvinte cheie: Piteşti, studiu, analiză, simulare
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1. TIPURI DE AŞEZĂRI URBANE
Una dintre cele mai semnificative clasificări ale oraşelor din punct de
vedere urbanistic este clasificarea în funcţie de forma fizică.
Forma fizică a unui oraş se defineşte ca aspectul său vizibil, având în
vedere ansamblul tuturor părţilor sale fizice, precum reţeaua de străzi, pieţe,
clădiri izolate, suprafeţe deschise(parcuri, grădini, curţi interioare, etc.),
elemente naturale sau artificiale definite geometric(şanţuri, ziduri, etc.).
Astfel, putem clasifica oraşele după cum urmează:
- oraşe radial-concentrice;
- oraşe semicirculare;
- oraşe rectangulare;
- oraşe liniare;
- oraşe polinucleare;
2. ARTERE DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ ÎN MEDIUL URBAN
Conform ordinului numărul 49 emis de Ministerului Transporturilor în 27
ianuarie 1998 şi publicat în numărul 138 din Monitorul Oficial în data de 6
aprilie 1998, străzile din localităţile urbane se clasifică în raport de intensitatea
traficului şi de funcţiile pe care le îndeplinesc, astfel:
- străzi de categoria I – magistrale;
- străzi de categoria a II-a – de legătură;
- străzi de categoria a III-a – colectoare;
- străzi de categoria a IV-a – de folosinţă locală;
Magistralele asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia
drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principală de legătură cu
acest drum, având minimum 6 benzi de circulaţie, inclusiv liniile de tramvai.
Străzile de legătură asigura circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de
locuit, având 4 benzi de circulaţie, inclusiv liniile de tramvai.
Străzile colectoare preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le
dirijează spre străzile de legătura sau magistrale, având 2 benzi de circulaţie.
Străzile de folosinţă locală asigură accesul la locuinţe şi servicii curente
sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.
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3. INTERSECŢII
Intersecţiile reprezintă spaţiile deschise, amenajate, în care se întâlnesc
diferite străzi şi artere de circulaţie ale unui oraş sau ale unei aşezări şi prin care
este realizată continuitatea funcţionării străzilor sau a drumurilor şi anume
asigurarea circulaţiei fluente a vehiculelor dintr-o direcţie în alta.
Intersecţiile cuprind accesele carosabile precum şi facilităţi ca :
indicatoare rutiere, marcaje, panouri avertizoare, pentru dirijarea şi controlul
circulaţiei.
Intersecţiile sunt părţi importante ale drumurilor, deoarece eficienţa,
siguranţa circulaţiei, viteza de circulaţie, costul în exploatare şi capacitatea de
circulaţie depind foarte mult de modul de amenajare.
Din punct de vedere al poziţionării pe verticală, intersecţiile pot fi:
- la acelaşi nivel – fluxurile de trafic se întretaie;
- denivelate – fluxurile de circulaţie vor fi denivelate;
4. INTRODUCERE ÎN INGINERIA DE TRAFIC
Ingineria de trafic este disciplina care se ocupă cu planificarea,
determinarea elementelor geometrice ale străzilor şi drumurilor şi cu
desfăşurarea în condiţii de siguranţă, confort şi economicitate în transportul
persoanelor şi bunurilor.
Ingineria de trafic este o disciplină înrudită specialităţii de drumuri şi a
devenit totodată o disciplină de sine stătătoare, de strictă specialitate, odată cu
creşterea impetuoasă a traficului rutier în a doua jumătate a secolului nostru.
Sarcinile acestei discipline de specialitate decurg din necesitatea
fundamentării ştiinţifice a planificării transporturilor, a organizării desfăşurării
traficului, a justificării planurilor de circulaţie din schiţele de sistematizare
urbană şi teritorială.
Ingineria de trafic a fost recunoscută pentru prima dată ca disciplină de
studiu în anul 1920 cu ocazia primei conferinţe a inginerilor de Trafic din
Statele Unite ale Americii.
În Europa, cercetări de trafic rutier şi organizarea de servicii de trafic în
administraţia drumurilor au căpătat o largă răspândire după al doilea război
mondial.
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5. FLUXURI DE CIRCULAŢIE
Fluxurile de circulaţie se împart în două categorii: fluxuri de circulaţie cu
trafic neîntrerupt şi fluxuri de circulaţie cu trafic întrerupt.
Traficul neîntrerupt – circulaţia vehiculelor şi a pietonilor în şir, fără
opriri cauzate de condiţii de circulaţie.
Conceptele de bază pentru caracterizarea traficului (fluxului) neîntrerupt
sunt:
- intensitatea şi rata traficului;
- viteza;
- densitatea;
Traficul întrerupt – circulaţia vehiculelor şi a pietonilor este influenţată de
opriri şi întârzieri cauzate de condiţii de circulaţie.
Conceptele de bază pentru caracterizarea traficului (fluxului) întrerupt
sunt:
- dirijarea circulaţiei în intersecţii;
- timpul pierdut;
- rata de saturaţie a traficului;
- şirurile de aşteptare;
6. CARACTERISTICI ALE TRAFICULUI
Caracteristicile traficului rutier sunt:
- intensitatea;
- viteza;
- densitatea;
Intensitatea (debitul) – reprezintă numărul de vehicule care trec într-o
unitate de timp (cel puţin o oră) printr-o secţiune de drum.
Intensitatea se notează cu litera „Q”, şi este variabilă în timp şi spaţiu.
Viteza – reprezintă spaţiul parcurs într-un interval de timp considerat şi
poate fi de mai multe tipuri:
- viteză de proiectare;
- viteză de mers;
- viteză de parcurs;
- viteză instantanee;
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- viteză posibilă;
Densitatea – reprezintă numărul de vehicule existente la un moment dat
pe lungimea de drum.
Densitatea traficului se foloseşte pentru studiul circulaţiei în intersecţii de
drumuri şi pentru studiul capacităţii de circulaţie. Aceasta se exprimă şi in
funcţie de gradul de ocupare a drumului (sau intersecţiei). Gradul de ocupare
este definit prin raportul între durata totală de trecere a vehiculelor şi durata
măsurătorilor.
Caracteristici ale traficului urban:
- traficul urban se desfăşoară în mediul locuit şi este parte componentă a vieţii
comunităţii;
- satisface necesităţile zilnice de transport ale comunităţii (transport de persoane
şi 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(generează locuri de muncă şi serveşte aproape
toate domeniile de activitate ale societăţii);
- costurile transportului 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;
7. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI RUTIERE ÎN MEDIUL URBAN
Una dintre cele mai importante funcţiuni ale ingineriei de trafic este
organizarea desfăşurării traficului.
Organizarea desfăşurării traficului reprezintă activitatea care, folosind
legile şi dispoziţiile oficiale, dispozitivele de reglementare a circulaţiei şi legile
mişcării vehiculelor, asigură controlul asupra desfăşurării fluxurilor de circulaţie
pentru a obţine cel mai bun grad de folosire în deplină siguranţă a reţelei
existente de drumuri şi străzi.
Beneficiul maxim al organizării desfăşurării traficului se obţine atunci
când tehnicile folosite sunt cât mai multilaterale şi cuprind suprafeţe mari,
funcţional legate.
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Tehnicile cele mai importante, curent folosite, pentru organizarea
desfăşurării traficului sunt:
- controlul şi organizarea staţionărilor şi parcajelor;
- folosirea sensului unic;
- interzicerea mişcărilor la stânga în intersecţii;
- asigurarea şi ajustarea funcţionării semafoarelor;
- controlul zonelor de trafic;
- folosirea benzilor reversibile;
8. CAPACITATEA DE CIRCULAŢIE A UNUI SECTOR DE DRUM
Capacitatea de circulaţie de bază, limită sau ideală, este numărul maxim
de vehicule care pot circula pe o bandă sau pe un drum, într-un sens sau în
ambele sensuri atunci când traficul se desfăşoară în următoarele condiţii ideale:
- fluxul de circulaţie este neîntrerupt(continuu), respectiv nu este intersectat la
nivel de alte fluxuri;
- traficul este alcătuit numai din turisme;
- lăţimea benzilor de circulaţie este de 3,50 m, acostamentele cu o lăţime
minimă de 1,50 m, fără obstrucţii laterale;
- elementele geometrice ale traseului corespund vitezei de 100 km/h sau mai
mare;
- declivităţile în profil longitudinal sunt sub 2%;
- distanţa de vizibilitate pentru depăşire este de minimum 400m;
- suprafaţa îmbrăcăminţii nu prezintă neregularităţi;
Prin capacitatea de circulaţie practică se înţelege capacitatea de circulaţie
stabilită în condiţii reale de trafic şi elemente geometrice, astfel încât drumul
respectiv satisface debite de circulaţie mai mici decât capacitatea posibilă, la
viteze mai mari decât cele corespunzătoare capacităţii posibile.
9. CAPACITATEA DE CIRCULAŢIE A UNEI INTERSECŢII
Intersection Capacity Utilization ( ICU) este o metoda simplă dar
puternică pentru a permite măsurarea capacitaţii unei intersecţii. ICU poate fi
calculat folosind o singură pagină de lucru care este simplă precum şi uşor de
interpretat. ICU este o unealtă perfectă pentru aplicaţii de genul proiectare de
drumuri şi studii de impact.
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ICU ne oferă informaţii referitoare la rezerva de capacitate disponibilă
precum şi cu cât este depăşită capacitatea intersecţiei. ICU nu oferă date asupra
întârzierilor produse în intersecţii, dar poate prezice cât de des într-o intersecţie
se vor produce blocaje. Principala informaţie oferită de ICU este similară cu
raportul dintre Volum si Capacitate.
Unele dintre avantajele folosirii ICU faţă de metodele bazate pe întârzieri,
este faptul că prezintă o acurateţe mai mare şi oferă o imagine foarte clară
asupra raportului dintre Volum si Capacitate.
Nivelul de Serviciu ICU oferă date faţă de cum funcţionează o intersecţie
şi câtă capacitate mai este disponibilă în intersecţie pentru a prelua fluctuaţiile
din trafic şi incidente. ICU nu este o valoare care poate fi măsurata, dar acordă o
bună imagine asupra situaţiilor care pot fi aşteptate să se întâmple într-o
intersecţie.
ICU reprezintă suma timpilor necesari pentru a acomoda toate relaţiile de
mişcare la saturaţie, pentru o anumită lungime a ciclului, împărţită la ciclul de
referinţă.
10. CONCEPTUL DE MODEL
Modelarea fluxurilor de trafic urban reprezintă o componentă importantă
a managementului traficului care se realizează, de obicei, cu ajutorul
programelor informatice.
Analiza ar trebui să aibă ca rezultate evaluarea capacităţii intersecţiilor, a
reţelelor de drumuri şi determinarea punctelor în care apar congestii. Soluţiile
propuse vizează modificarea timpilor de semaforizare sau schimbări în
geometria drumurilor.
Modelele sunt create pe baza reţelei existente de drumuri şi a datelor reale
de trafic. Reţeaua de drumuri poate fi desenată manual, preluată de la alte
programe specializate sau extrasă din fişiere de tip imagine. Datele de trafic sunt
obţinute fie prin numărare manuală sau, acolo unde se poate, cu ajutorul
detectorilor de trafic.
Analizele pot fi efectuate pentru a evalua starea actuală a reţelei de
drumuri, a încerca găsirea unor soluţii sau a evidenţia defectele pe care le pot
avea potenţiale modificări ale semafoarelor sau ale geometriei drumului (prin
schimbarea parametrilor de intrare ai programelor de modelare/simulare).
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11. SOFTWARE PENTRU MODELARE ŞI SIMULARE A TRAFICULUI
Principalele caracteristici ale softurilor de analiză sunt:
- reprezentarea grafică a intersecţiilor;
- stabilirea fluxurilor de vehicule;
- stabilirea timpilor de semaforizare;
- calculul întârzierilor;
- calculul nivelului de serviciu(LOS);
- calculul fazelor de semaforizare;
- calculul timpilor de semaforizare;
Dintre programele pentru modelare a traficului le vom numi pe cele mai
importante:
- ARCADY – Assessment of Roundabout Capacity and Delay;
- OSCADY – Optimized Signal Capacity and Delay;
- TRANSYT – Traffic Network Study Tool;
- Synchro;
- Paramics;
Cele mai importante caracteristici ale software-ului de simulare a
traficului sunt:
- se bazează pe modelarea unei reţele de drumuri;
- permite realizarea de operaţii diverse – traversări, parcări, întoarceri, treceri
pentru pietoni, etc.
- permite vizualizarea reţelei de drumuri in 2D sau 3D;
- permite estimări de mediu – emisii CO2, consum de combustibil, nivel de
zgomot, etc;
- permite urmărirea vehiculelor;
Dintre programele folosite la simulări de trafic, putem aminti:
- AIMSUN – Advanced Interactive Micro-Simulation for Urban and Non-Urban
Networks;
- SimTraffic;
- VISSIM;
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Studiul anallizează atâât situaţia iniţială, undde circulaţţia se realizzează dirijat
ijloc (Figuura 1), câtt şi situaţia
printr-o insulă triiunghiularăă poziţionnată în mij
c
a fost înlocuuită de douuă giraţii alăturate cu
c
optimizaată, în carre insula centrala
accesul blocat întrre ele (Figuura 2).

Figura 1.. Schiţă inttersecţie vaarianta iniţială
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M
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- Str. Duumbravei - Str. Trivaale - Str. M
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mand Călineescu;
- Bd. Reepublicii - Str. Materrnităţii;
- Str. Maternităţii
M
- Bd. I.C. Brătianu
B
- Str. Ion Câmpineanuu;
- Str. Ionn Câmpineeanu - Caleea Bascovuului;
- Calea Bascovuluui - Calea Bucureşti
B
- Str. Gheorghe Şincaai.

Figu
ura 3. Plann general inntersecţii
3
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12.2. MĂSURĂTORI DE DEBITE DE TRAFIC
Programul de măsurători s-a realizat pe baza planului de situaţie al zonei
urbane analizate.
În teren au fost realizate investigaţii rutiere de tipul „sondaje de trafic”, ce
au urmărit înregistrarea debitelor de trafic pe categorii de vehicule.
Datele preluate din teren au fost transformate în trafic exprimat în
vehicule etalon turisme.
12.3. ETAPE DE STUDIU
Etapa 1 – analizarea situaţiei circulaţiei rutiere existente în teren
Pentru realizarea modelului au fost introduse în program particularităţile
tramei stradale existente pe teren şi anume:
- numărul de benzi identificate pe teren şi direcţiile de deplasare pentru fiecare
acces;
- caracteristicile geometrice ale acceselor;
- organizarea ciclului de semaforizare;
- prezenţa traficului pietonal.
Pe baza datelor introduse a fost analizată calitatea deplasării în intersecţii.
Calitatea desfăşurării traficului a fost definită prin mai mulţi parametri:
- nivelul de serviciu al intersecţiei (L.O.S);
- indicele de utilizare a capacităţii (I.C.U.);
- întârzierile medii calculate pe fiecare acces în intersecţie (Delays);
- lungimea şirurilor de aşteptare pe accese (Queues).
După examinarea datelor rezultate în urma simulării iniţiale s-a constatat
că există probleme în desfăşurarea traficului în această intersecţie, având loc
blocaje dese, întârzieri şi formându-se cozi de lungimi mari.
Etapa 2 – analizarea variantei de îmbunătăţire a condiţiilor de
circulaţie în intersecţie
Principala prioritate în elaborarea unei variante optimizate a fost păstrarea
intersecţiei în limitele spaţiului public pentru a nu se ajunge la exproprieri sau
extinderi.
Pentru soluţia optimizată s-a propus desfiinţarea insulei triunghiulare din
centrul intersecţiei şi organizarea circulaţiei prin două sensuri giratorii cu
accesul interzis între ele.
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Pentru aplicarea acestei soluţii trebuie să se desfiinţeze locurile de parcare
existente şi staţia de taxiuri, pentru a câştiga spaţiu necesar pentru 3 benzi de
circulaţie pe fiecare sens.
De asemenea intersecţia a fost prevăzută cu o banda specială pentru
vehiculele care vor vira strict la dreapta de pe Calea Bascovului pe Calea
Bucureşti pentru a degaja cât mai mult traficul din sensurile giratorii.
În urma realizării unui nou model al intersecţiei şi rularea unei noi
simulări s-a constatat o îmbunătăţire semnificativă a calităţii desfăşurării
traficului, scăzând semnificativ întârzierile şi cozile formate anterior.
13. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Cele două modele de trafic realizate pun în evidenţă următoarele aspecte
ale calităţii desfăşurării circulaţiei rutiere în intersecţia studiată:
- desfăşurarea deplasărilor vehiculelor pe actuala configuraţie a reţelei rutiere se
face în condiţii necorespunzătoare;
- cozile şi întârzierile afectează şi celelalte intersecţii din model;
- traficul de pietoni estimat este de circa 300 persoane/oră;
Analiza simulărilor de trafic realizate pe modelele variantelor de
organizare a intersecţiei indică întârzieri şi lungimi diferite ale şirurilor de
aşteptare. Pentru optimizare a fost aleasă varianta din care au rezultat cele mai
mici întârzieri şi cozi.
Analiza rezultatelor studiului de trafic reprezintă o abordare tehnică care
trebuie corelată cu condiţiile specifice, particulare, ale situaţiei reţelei rutiere în
intersecţie.
Analiza desfăşurării traficului de vehicule într-o intersecţie reprezintă o
abordare punctuală care oferă numai informaţii cu caracter local.
Intersecţia analizată în acest studiu reprezintă o componentă a unui model
extins alcătuit din mai multe intersecţii. De asemenea, soluţia de optimizare a
fost aleasă considerând efectele pe care le poate genera asupra întregului model
de trafic.
Pentru a fi puse în aplicare prezentele recomandări, este necesar să se
întocmească documentaţii tehnice de specialitate.
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Rezumat
Studiul de caz care va fi prezentat , constă într o analiză comparativă între
desfăşurarea circulaţiei în ambele sensuri şi cea în sens unic. Pentru această prezentare, a fost
aleasă ca şi exemplu, zona cuprinsă între străzile Polona şi Dorobanţi,cuprinzând bd. Stefan
cel Mare şi bd.ul Dacia, străzi pe care se înregistrează cele mai mari volume de trafic.În
prezent, circulaţia pe aceste artere, se desfăşoară în ambele sensuri. S - au cules date privind:
reţeaua stradală (profilul străzilor), volume de trafic. S - a determinat intensitatea traficului şi
graful reţea.
Prin amenajarea parcărilor în vecinătatea părţii carosabile, capacitatea arterei Ştefan
cel Mare a fost diminuată cu aproximativ cu aprox. 30%. O situaţie similară este prezentă în
perimetrul zonei studiate pe strada Polonă, capacitatea arterei fiind redusă, deoarece banda 1
de circulaţie are rol de parcare longitudinală. Pentru a avea o analiză cât mai precisă, s - a avut
în vedere respectarea geometriei din punct de vedere al numărului de benzi de pe fiecare braţ.
În urma acestei analize, s - a constatat că în unele zone, amenajarea actuală nu permite o
circulaţie fluentă a autovehiculelor – se produc blocaje.
Traficul din aceste zone este caracterizat de următoarele elemente: cozi de aşteptare
foarte lungi (delays), întârzieri mari, nivel de serviciu şi viteze de circulaţie scăzute, precum
şi capacitate de circulaţie a intersecţiilor diminuată. Pe baza situaţiei iniţiale, s - au realizat
câteva variante îmbunătăţite, precum: varianta în sens unic, pe trama stradală existentă,
varianta cu sens unic cu restricţii pe anumite direcţii, varianta în sens unic cu pasaj denivelat.
S-a realizat o analiză microscopică, alcătuindu - se microsimularea desfăşurării
traficului în intersecţii cu ajutorul programului Synchro Sim Traffic.
Cuvinte cheie:trafic, sens unic, capacitate de circulaţie, nivel de serviciu

1. NOŢIUNI DESPRE URBANISM
1.1. Analiza şi dezvoltarea conceptului de urbanism
Urbanismul este arta de a ordona de o manieră armonioasă şi raţională,
viaţa unei populaţii, într un spaţiu geografic determinat. Urbanismul a apărut şi
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s-a afirmat bazându - se pe arhitectură, integrând contribuţii din diverse domenii
(sociologie, drept, psihologie) şi urmăreşte amenajarea optimă a spaţiului
geografic disponibil, în funcţie de necesităţile localităţii şi dezvoltarea
comunităţii umane. Principalele preocupări ale urbanismului contemporan au
fost:
9 Proporţia între suprafaţa construită şi zonele nelocuite (indicele
suprafeţei construite);
9 Armonizarea necesităţilor pietonilor cu exigenţele circulaţiei
automobilelor de creştere a densităţii;
1.2. Mobilitatea în oraş
Mobilitatea este definită ca fiind capacitatea fiecărei persoane de a se
deplasa între punctele dintr - o comunitate cu autoturismul personal, sau cu
mijloace publice de transport. O caracterizare a unui oraş, constă în activităţi
care îndeplinesc funcţii discrete - zonele rezidenţiale sunt separate de zonele
locurilor de muncă, centrele de cumpărături sunt concentrate în zone separate,
iar zonele de relaxare sau de divertisment sunt amplasate în locaţii specifice.
Pornind de la acest aspect, vreau să scot în evidenţă schimbarea pe care a
adus - o automobilul în societatea globală, ducând la dispariţia caracterului
public şi social al spaţiilor de circulaţie, acestea transformându - se doar în nişte
spaţii de tranzit. Deoarece oraşele au fost modelate şi dezvoltate, având în
vedere satisfacerea nevoilor locuitorilor, există 3 tipuri de oraşe: oraşul
pietonului, oraşul de tranzit şi oraşul automobilului. Realitatea de azi, este că
majoritatea oraşelor au elemente prezente din toate cele 3 tipuri. Astfel, avem
de a face cu o continuă mobilitate a populaţiei, din cartiere de tip ‘dormitor, spre
locul de munca, aflat de obicei în cealaltă parte a oraşului sau în afara lui. În
Bucureşti, oraşul pietonului este prezent doar în Centrul Vechi, şi foarte puţine
alte zone, restul oraşului, în schimb este cel al automobilului [1].
1.3. Generarea călătoriilor
Acest capitol oferă o privire de ansamblu şi exemple de analiză a cererii
de transport, de la specificaţiile caracteristicilor din zona urbană în care este
localizat proiectul, la estimarea volumului de autovehicule pe legăturile reţelei.
Principalele puncte ale fazelor de activitate urbană şi de analiză a cererii de
transport sunt următoarele:
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• Activitatea urbană-demografia ariilor urbane, activitatea economică
şi facilităţile de transport;
• Analiza cererii de transport - generarea şi distribuţia călătoriilor,
alocarea traficului (rute de tranzit pe care se efectuează călătoriile).
Generarea călătoriilor este procesul de estimare a numărului de sfârşituri
de călătorii, pentru fiecare zonă de studiu, aceste estimări fiind bazate pe
măsurarea activităţilor urbane, relaţionate prin legături matematice prin rata în
care fiecare călătorie este facută de diversele categorii de călători.

Călătoriile pot fi de asemenea definite, prin călătorii de persoane şi
călătorii de vehicule. Majoritatea călătoriilor interne şi interne-externe sunt
iniţial estimate prin călătorii de vehicule.
2. INGINERIA DE TRAFIC ÎN MEDIUL URBAN
2.1 Caracteristici ale traficului urban
Consideraţii generale:
o Traficul urban, se desfăşoară în mediul locuit, fiind parte componentă a
vieţii comunităţii;
o Distanţele de transport sunt relativ reduse, cuprinse între 5-15km;
o Are efecte sociale complexe:generează locuri de muncă şi serveşte
aproape toate domeniile de activitate ale societăţii.
Aglomerările urbane: zone comerciale, zone de birouri, zone istorice, zone
de agreement.
2.2. Elemente de ingineria traficului
Facilităţile sunt clasificate în 2 categorii: de flux neintrerupt şi de flux
întrerupt.
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Trei elemente de bază - debit, viteză şi densitate, pot fi folosite pentru a
descrie traficul pe orice drum. Traficul este un parametru comun pentru ambele
facilităţi, dar viteza şi densitatea se aplică, în principal pentru fluxul neîntrerupt.
Viteza este o măsură a nivelului de eficacitate exprimată ca distanţa/ unitatea de
timp (km/h). Densitatea reprezintă numărul de vehicule care ocupă o anumită
lungime a unei benzi, fiind exprimată în vehicule/ km.
Parametrii microscopici: spacing - distanţa dintre vehicule successive
într - un flux de trafic; headway - este timpul între vehicule successive când
acestea trec un punct de pe o bandă sau drum.
Nivele de serviciu este o caracteristică a desfăşurării traficului care
exprimă condiţiile de circulaţie pentru un sector de drum, la un moment dat. Se
notează de la A…F. Este o măsură de calitate care descrie condiţiile de
exploatare într - un flux de trafic, precum viteza, timpul de deplasare, întreruperi
de trafic. În analiza unei intersecţii semaforizate se iau în considerare mişcările
individuale sau grupuri de mişcări. Analiza unui sector de stradă poate include
pietoni, biciclete şi modurile de tranzit.
2.3. Intersecţii
Intersecţia este suprafaţa pe care două sau mai multe căi de comunicaţie
terestre rutiere, se alătură sau se încrucişează, incluzând toate facilităţile de
amenajare a acestei suprafeţe, în vederea asigurării traficului. Printre factorii
care determină alcătuirea unei intersecţii sunt: factorii umani, factorii de trafic,
factorii fizici şi factorii economici. Intersecţiile pot fi la nivel sau denivelate [2].
3. STUDIU DE CAZ
În cadrul acestei lucrări, am ales ca temă realizarea unui studiu de
circulaţie în sectorul 2. Proiectul este structurat pe 2 etape:
¾ Etapa I –încadrarea reţelei stradale majore;
¾ Etapa II - studiu de circulaţie, analiza şi prognoza traficului.
Morfostructural, municipiul Bucureşti face parte din categoria oraşelor de
tip radial-concentric, care s - au dezvoltat spaţial în jurul unui centru principal
sau a mai multor puncte de atracţie dispuse divergent faţă de nucleul central.
Din punct de vedere al circulaţiei şi sistematizării rutiere, rezultatele
studiului de circulaţie vor fi evidenţiate atât în ceea ce priveşte etapa de analiză,
cât şi pentru etapa de prognoză şi propuneri. În acest scop se va crea un model
de trafic care va avea la bază o împărţire a teritoriului analizat în zone de trafic.
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Datorită volumului imens de date care ar fi necesare, se va construi un model
simplificat, general acceptat, bazat pe următoarele elemente:
¾ Zone de trafic - părţi mici alte teritoriului studiat, care generează sau atrag
călătorii; se presupune că toate călătoriile încep şi se termină într - un punct
fictiv al fiecărei zone de trafic, numit centroid;
Volumul de faţă, include planul de organizare a circulaţiei şi propuneri de
îmbunătăţire a acesteia în 5 intersecţii.
Zona studiată este reprezentată de intersecţiile dintre Strada Polonă,
Bd.Ştefan cel Mare, Calea Dorobanţi şi Bd Dacia.
În prezent, pe aceste străzi, circulaţia se desfăşoară în ambele sensuri iar
scopul lucrării este de a face o analiză comparativă cu propunerea de
reorganizare a circulaţiei cu sens unic pe strada Polonă şi Calea Dorobanţi. Cu
ajutorul programului Synchro 6, se va realiza un model de trafic complex, pe
baza căruia se va face analiza situaţiei actuale, estimarea elementelor de
prognoză, determinarea fluenţei şi siguranţei circulaţiei.
S - au cules date privind:
¾ Reţeaua stradală (profilul străzilor, reglementări de circulaţie, traseele
liniilor de transport public de călători, parcări);
¾ Volume de trafic.
Cea mai bună măsură a mobilităţii populaţiei într - o localitate, este dată
de indicele de motorizare, oferind o informaţie globală asupra capacităţii
populaţiei de a participa activ la dinamica traficului rutier.
Pentru modelarea traficului, este obligatoriu să se aibă în vedere
următoarele tipuri de informaţii:
- informaţii despre reţeaua de drumuri, desene, planuri şi hărţi digitizate şi
moduri de prezentare a intersecţiei cu elemente de semnalizare din teren;
- informaţii de trafic - volume de trafic, fluxuri pietonale, măsurători de
trafic în intersecţii şi capacitatea acestora, lumgimi ale cozilor exprimate ca
fluxuri de vehicule, în matrici origine-destinaţie în segmente de maxim 15
minute;
-date privind performanţa - durata călătorie/ tranzit - necesare pentru
calibrare şi validare a sistemului de optimizare a traficului;
3.1 SITUAŢIA INIŢIALĂ
Datele de trafic culese în vederea realizării acestei etape a studiului sunt:
recensăminte în secţiuni de străzi şi bulevarde, măsurători de trafic în
interesecţii, anchete origine-destinaţie.
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Volumul de faţă, include planul de organizare a circulaţiei şi propuneri de
îmbunătăţire a acesteia în 5 intersecţii.
Străzile studiate fac parte din inelul central care delimitează zona centrală
a oraşului, fiind alcătuit din 8 benzi de circulaţie (cu zona de tramvai în axul
arterei) şi se desfăşoară pe Şos. Ştefan cel Mare. În situaţia actuală, circulaţia se
desfaşoară în ambele sensuri, cele mai mari debite de circulaţie înregistrându-se
pe bd-ul Dacia şi pe şos. Ştefan cel Mare. Aceste măsurători s-au desfăşurat în
timpul dimineţii între orele 7-9 şi după amiaza între orele 17-19 determinânduse intensitatea traficului (vehicule fizice/ora) şi fluxurile pe sensuri şi pe direcţii
de mers. Prin colectarea şi prelucrarea acestor tipuri de date,s - au putut
determina valorile maxime orare ale fluxurilor de trafic, valori care constituie
baza de dimensionare a capacităţii intersecţiilor.

Figura 1. Profil transversal
Prin amenajarea parcărilor, în vecinătatea părţii carosabile, capacitatea
arterei a fost diminuată contrar faptului că volumul de circulaţie a crescut în
ultimii ani, parcările în unghi de 45 grade reducând capacitatea de circulaţie a
benzii cu aprox.30%. O situaţie similară, aflată în perimetrul zonei studiate este
surprinsă pe Strada Polonă, zona în care de asemenea, capacitatea de circulaţie
este redusă, deoarece banda întâi de circulaţie (nemarcată) are rol de parcare
longitudinală.
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Figura 2. Profil transversal

Figura 3. Strada Polona

Pentru a avea o analiză cât mai precisă s - a avut în vedere respectarea
geometriei din punct de vedere al numărului de benzi de pe fiecare braţ,
fluxurile de trafic pentru fiecare relaţie ce se execută în intersecţie. În urma
acestei analize, s - a constatat că în unele zone, amenajarea actuală nu permite o
circulaţie fluentă a autovehiculelor. Aceste zone produc blocaje în trafic,
infuenţând negative zonele alăturate.
Traficul din aceste zone este caracterizat de următoarele elemente:
-cozi de aşteptare foarte lungi, care influenţează negativ intersecţiile precedente;
-întârzieri mari;
-nivel de serviciu şi viteze de circulaţie scăzute, precum şi capacitate de
circulaţie a intersecţiilor diminuate [3].

Figura 4 .Delays

Figura 5.Queues
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Figura 6. ICU

Figura 7. LOS

3.1 Propuneri de amenajare a intersecţiilor
Pentru creşterea capacităţii (fluenţa) precum şi ridicarea gradului de
siguranţă, la amenajarea străzilor şi a intersecţiilor, am găsit ca solutie tehnică
introducerea sensurilor unice, pe Strada Polonă şi pe Calea Dorobanţi.

Figura 8.Varianta sens unic
Implicit, reamenajarea acestor sectoare de străzi a condus la redistribuirea
valorilor de trafic şi astfel la necesitatea reproiectării intersecţiilor din arealul
curprins între Strada Polonă şi Calea Dorobanţi.
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Astfel, s-a realizat o analiză microscopică alcătuindu - se microsimularea
desfăşurării traficului în intersecţie.

Figura 9.Delays

Figura 11. ICU

Figura 10.Queues

Figura 12.LOS
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4. CONCLUZII
În urma simulării cu ajutorul programului Synchro Sim Traffic, s-a ajuns
la următoarele concluzii:
o Comparativ cu situaţia existentă, propunerea de organizare a circulaţiei în
sens unic, are un efect pozitiv asupra circulaţiei din sectorul studiat prin
următoarele aspecte:
9 Se observă ca lungimea cozilor de aşteptare (queues) şi a
întârzierilor s-a diminuat semnificativ, crescând capacitatea
intersecţiei;
9 Nivelul de serviciu (LOS) a scăzut de la valori maxime (E sau F), la
valori de trafic acceptabile (A,B,C), asigurându - se fluenţa şi
sporindu - se siguranţa în intersecţiile respective;
9 Procentul de ocupare al intersecţiilor a scăzut de asemenea;
9 Implicit, reamanajarea acestor sectoare de străzi, a condus la
redistribuirea valorilor de trafic.
o Dintre toate variantele propuse, soluţia optimă o reprezintă realizarea unui
pasaj la intersecţia Bd - ul Dacia - Strada M.Eminescu - Calea Dorobanţi
pe direcţia Bd - ului Dacia. Acesta variantă ar diminua semnificativ cozile
de aşteptare şi întârzierile de pe Calea Dorobanţi şi Bd - ul Dacia.
Totodată, se observă că nivelul de serviciu s-a schimbat de la F la C,
precum şi procentul de ocupare a intersecţiei de la valoarea de 147% la
63%.
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Rezumat
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.
Aceasta lucrare reprezintă o prezentare a conceptului de siguranta a circulatiei rutiere in care
sunt incluse punctele negre existente pe retelele rutiere, precum si masurile adoptate pentru
reglementarea lor.
În lucrare se realizează un studiu de caz privind analiza cost-beneficiu a unui punct
negru situat pe DN 1C, in judetul Cluj.
Studiul de caz analizează posibilitatea reducerii accidentelor in acel punct negru prin
propunerea a doua solutii si anume: prima solutie consta in realizarea unui parapet metalic si a
doua solutie consta in realizarea unui parapet din beton, ambele amplasate pe zona mediana a
drumului.
Obiectivul studiului a fost acela de a evalua metodele alternative de siguranta a
benzilor de circulatie pe acea portiune de drum, cat si de a dezvolta garanţii şi directive
inclusiv cele care iau în calcul nivelurile de performanta ale caracteristicilor de siguranţă.
Cuvinte cheie: accident, puncte negre, siguranta circulatiei

1. CONCEPTUL DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ
Siguranţa rutieră reprezintă un ansamblu de măsuri rezultate din
conlucrarea şi coordonarea bună a agenţilor implicaţi direct sau indirect in trafic
din cadrul unui sistem de transport.
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3. FACTORI DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ
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.

Figura 2.Conducerea unui vehicul
Controlul se regăseşte în toate activităţile de interfaţă între conducător şi
vehiculul său: acţiunea asupra comenzilor, citirea cadranelor.
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 repere geografice şi citirea semnalizării de direcţie). Aceste
activităţi sunt de natură cognitivă şi mentală.
3.1. FACTORUL MEDIU ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI
RUTIERE
În 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.
Dacă suprafaţa părţii carosabile nu este corespunzatoare, acest fapt va
influenţa negativ asupra capacitaţii utilizatorului de a conduce autovehiculul in
condiţii de siguranţă si confort. Astfel pot fi considerate ca elemente
determinante ale suprafeţei părţii carosabile privind riscul de producere a unui
accident rutier:
¾ natura suprafeţei: bituminoasă, betonată, pavaj din piatră, balastată sau
neamenajată
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¾ parte carosabilă umedă, cu zapadă sau cu gheaţă, murdară cu noroi, cu
nisip sau pietriş
¾ defecţiuni ale parţii carosabile: fisuri, faiaţări, gropi, tasări ale
sistemului rutier datorat fenomenului de îngheţ-dezgheţ.
3.2. FACTORUL OM-MEDIU-VEHICUL
Sistemul om-mediu-vehicul (HEV) constituie un cadru conceptual
propice analizei accidentelor şi factorilor asupra cărora se poate acţiona.
Este nevoie de timp pentru modificarea comportării omeneşti şi aceste
schimbări nu se pot produce decât progresiv. Mediul rutier, din contră, poate fi
modificat rapid, cu rezultate imediate. Diagrama lui Venn din figura 3 ilustrează
că se pot obţine câştiguri semnificative, pe planul siguranţei, intervenind asupra
interfeţei om-mediu rutier.

Figura 3. Factorii care contribuie la accidente
4. PUNCTELE NEGRE PE RETELELE EXISTENTE
‘’Punctul negru” indică un sector de drum public, în care accidentele
grave de circulaţie se concentrează într-o anumită perioadă de timp, care au o
cauză comună în majoritatea situaţiilor.
Identificarea, localizarea pe hartă şi mediatizarea prin orice mijloace de
către poliţia rutieră şi administratorul drumului a “punctelor negre” este utilă şi
de natură să informeze conducatorii de vehicule, care tranzitează o zonă în
cauză, cu privire la pericolele la care se expun şi să ia măsuri în consecinţă
(creşterea atenţiei, reducerea vitezei, efectuarea unor pauze pentru odihnă, etc).
Pentru a putea face o analiză a punctelor negre trebuie să avem
următoarele date:
• Cel puţin 10 accidente
• 5 ani consecutivi
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• Lungimea segmentului de drum analizat de 1000 m
• Numărul minim de morţi/ răniţi grav să fie de 10
5. MĂSURI PENTRU REMEDIEREA PUNCTELOR NEGRE
5.1 RESTRICTIILE DE VITEZĂ
Pe drumurile pe care se circulă cu viteză mare, la intrarea in localităţi,
orase sau comune, indicatorul cu numele localităţii (Indicator de circulaţie
99/100 in STAS 1848/1-86) semnifică şi intrarea intr-o zonă unde limita de
viteză este de 50 km/h. In alte locuri unde este necesară o limită de viteză
redusă, indicatoarele rutiere sunt fie prea mici, fie nu se văd, tot datorită
motivelor menţionate anterior. In astfel de situaţii, mai ales pe drumurile cu
circulaţie rapidă, ar trebui instalată o zonă intermediară, reducand limita de
viteză treptat, incepand de la 70 km/h cu 200 m inainte de intrarea in localitate.
5.2. INDEPĂRTAREA OBIECTELOR ADIACENTE AMPRIZEI
DRUMULUI
O cauză foarte frecventă a accidentelor este existenţa obstacolelor de-a
lungul drumului. Un obstacol care contribuie direct la producerea de accidente
grave îl constituie plantaţiile de copaci de-a lungul drumurilor din ţara noastră.
Pe sectoarele de drumuri naţionale, europene şi unde se circulă cu viteză
mare nu ar trebui să existe copaci de-a lungul drumului.
Alte obstacole specifice de-a lungul drumurilor sunt şanţurile adânci de
drenare.
Acestea reduc existenţa unui "spaţiu de redresare" pentru vehicule care
părăsesc involuntar carosabilul.
5.3.APLICAREA MARCAJELOR REZONATOARE
Marcajele rezonatoare vibrează şi fac zgomot atunci când un vehicul
trece peste ele, alertând conducătorul auto la potenţialul pericol de accident pe
care îl implică schimbarea benzilor.
Un tip special de benzi rezonatoare il constituie cel format din elemente
mici montate in drum, retro-reflectorizante, plasate intre liniile continue de
marcaj longitudinal median pentru a face manevra de depăşire mai putin
confortabilă, pe zonele unde depăşirea este interzisă.
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Figura 4. Benzi rezonatoare
5.4.INSTALAREA PARAPETILOR DE PROTECTIE
Parapeţii nu trebuie folosiţi la întâmplare, ci numai acolo unde este
necesar, întrucât acestea însele pot deveni obstacole.
Diversele tipuri de dispozitive se clasifică astfel:
a) dispozitive de protecţie a vehiculelor:
- parapeti de siguranţă, parapeti de siguranţă pentru lucrări de artă, atenuatori de
şoc,
- extremităţi/racordări,
- paturi de oprire.
b) dispozitive de protecţie pentru pietoni:
- parapeti pietonali.
Dispozitivele suplimentare ale sistemelor de protecţie a autovehiculelor
sunt:
- balustrade, dispozitive de protecţie împotriva orbirii,
- stâlpii indicatoarelor, dispozitive rutiere, etc.
5.5. MONTAREA SEPARATORILOR DE SENS DIN MATERIALE
LESTABILE
Pentru prevenirea executării manevrei de întoarcere pe drumurile
naţionale cu trafic intens, au fost instalate pe axul median dispozitive lestabile
(tip bidon din plastic) de culoare albă şi roşie, prezenţa acestora pe partea
carosabilă fiind semnalizată corespunzător cu indicatoare si marcaje rutiere.
Pot fi umpluti cu apa sau nisip pentru a le asigura stabilitatea pe
sol.Parapetii se fixeaza unul de altul prin intermediul unor elemente din acelasi
material, prevazute cu elemente reflectorizante.
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Figura 5.Separator de sens din material lestabil
5.6. REALIZAREA GIRATIILOR
Sensurile giratorii au ca scop reducerea vitezei la intersecţii şi evitarea
coliziunilor laterale şi frontale. Sensurile giratorii au de asemenea o mai mare
capacitate decât intersecţiile normale cu acordarea priorităţii sau intersecţiile
dirijate.
Un conducător auto care se apropie de un sens giratoriu este obligat să
reducă viteza la intrare, ceea ce reduce gravitatea accidentelor. Practica
internaţională a dovedit faptul că prin transformarea unei intersecţii obişnuite
într-un sens giratoriu, numărul accidentelor cu victime scade cu 32% pentru o
intersecţie cu trei ramificaţii şi cu 41% pentru o intersecţie cu patru ramificaţii.
6. STUDIU DE CAZ: ANALIZA COST BENEFICIU A UNUI PUNCT
NEGRU CU AJUTORUL PROGRAMULUI ROADSIDE SAFETY
ANALYSIS PROGRAM (RSAPv3)
6.1. PRIVIRE GENERALA ASUPRA PROGRAMULUI
Versiunea RSAP 3.0.0 (RSAPv3) este un update major al Roadside Safety
Analysis Program (RSAP), care este distribuit cu Roadside Design Guide.
Roadside Safety Analysis Program (RSAP) a fost iniţial lansat în 2003 şi
documentat în raport NCHRP 492.
Acesta noua versiune, RSAPv3, urmăreşte să îmbunătăţească experienţa
utilizatorului prin actualizarea software-ului; face software-ul mai uşor de
accesat şi de inteles si îmbunătăţeste datele şi algoritmii care au fost dezvoltati
în cei 10 de ani de cand RSAP a fost lansat.
6.2. INTERFATA PROGRAMULUI RSAPv3
Caracteristicile proiectului sunt introduse în cinci ecrane de lucru cu
asistenţă din partea RSAPv3.
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Ecranul TRAFFIC INFORMATION ofera informatii despre numarul total
de vehicule care circula, pe zi, pe traseul de drum analizat, factorul anual de
crestere al traficului, diferitele tipuri de vehicule si distributiile de severitate de
accidente( sunt reprezentate in principal de autoturisme).
Ecranul HIGHWAY oferă intrări privind lăţimea benzii de rulare,
numărul de benzi ,factorul de ajustare a ratei de abuz şi de alte caracteristici de
autostradă legate de proiect. Factorul de ajustare a ratei de abuz are ca scop
utilizarea în situaţii speciale, în care este de aşteptat ca rata de abuz să difere
mult de medie. Valoarea iniţială este de 1.0, adică fără ajustare. O valoare mai
mare de 1.0 este utilizată când este de aşteptat ca rata de abuz să fie mai mare
decât media, adică în locaţii unde numărul de accidente a fost peste medie.
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.
În cazul unui drum divizat, trebuie să existe întotdeauna o mediană.
Lăţimea medianei este definită de distanţa de la o margine a drumului la alta. În
cazul drumurilor nedivizate, sunt oferite trei scenarii diferite: fără mediană,
mediană vopsită, sau două benzi, bandă de întoarcere la stânga.
In ecranul ALTERNATIVE datele sunt introduse pentru compararea
diferitelor alternative de design de pe drum. RSAPv3 permite compararea a până
la cinci variante diferite de pe drum. Numărul de alternative de luat în
considerare, costul pentru fiecare alternativă, precum şi amplasarea şi tipul de
pericole pe marginea drumului specifice fiecărei alternative sunt înscrise in acest
ecran.
La finalizarea procesului de iteraţii, programul va afişa RAPOARTELE.
6.3. ETAPE DE STUDIU
In cadrul studiului de caz s-a analizat un punct negru situat pe DN 1 C, in
judetul Cluj.
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Figura 100. Introduccerea dateloor in progrram
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(diferenţe mari la costurile datorate accidentelor, 25.975 $, faţă de 41.347 $,
costurile de execuţie, 11.154 $, faţă de 46.583 $;
Analizand costurile marginale echivalente anuale reiese ca varianta
optima este cea cu parapet metalic
Concluzionând, se poate afirma că, varianta 1 (cu parapet metalic), este
mai avantajoasă faţă de varianta 2 (cu parapet din beton).
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TERMINAL INTERMODAL OTOPENI
Ciupercă Ioana, Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri, Master Ingineria Infrastructurii
Transporturilor, anul II, e-mail: ciupi_ioana@yahoo.com.
Îndrumător: Stoicescu George, Profesor Universitar Doctor Inginer, Universitatea Tehnică
de Construcţii Bucureşti, e-mail: gstoicescu@cfdp.utcb.ro.
Rezumat
Unul dintre principalele servicii oferite populaţiei de către municipalităţi este
transportul în comun organizat de către un ansamblu de competenţe şi resurse structurate
pentru realizarea şi exploatarea unei reţelele şi în scopul asigurării unui serviciu de transport
în comun. Un serviciu de transport în comun eficient are nevoie de o infrastructură bine pusă
la punct.
Prezenta lucrare are ca obiectiv planificarea unui terminal intermodal în localitatea
Otopeni.
Un terminal intermodal deserveşte transportul intermodal şi presupune utilizarea în
mod succesiv a cel puţin două moduri de transport.
Terminalul intermodal Otopeni se justifică prin urmatoarele:
necesitatea unei conexiuni directe între Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni;
tendinţa de creştere social-economică a părţii de nord a Bucureştiului ce trebuie
susţinută prin lucrări de dezvoltare a infrastructurii;
evitarea congestiei pe şoselele capitalei, reducând numărul autovehiculelor ce intră în
oraş prin partea de nord;
În primul capitol se defineşte terminalul intermodal, se definesc reţelele de transport
colective şi individuale şi se justifică oportunitatea unui terminal intermodal în localitatea
Otopeni.
Capitolul doi descrie metodologia de proiectare a unei reţele ideale, luând în
considerare atât sistemele colective (reţeaua de transport în comun), cât şi sistemele
individuale (infrastructura).
Capitolul trei conţine concluziile şi recomandările pentru terminalul intermodal,
aducând propuneri pentru dezvoltarea şi modificarea ulterioară
a funcţionalităţilor
terminalului. La sfârşitul capitolului este exemplificată printr-un desen, propunerea proiectării
terminalului şi posibilitatea amplasării acestuia.
Cuvinte cheie: Terminal intermodal, Reţeaua de transport colectivă şi reţeaua de
transport individuală, Conceptul de park & ride, Dezvoltare social-economică
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1. INTRODUCERE
1.1 Definiţii şi caracteristici ale transportului intermodal
Transportul intermodal reprezintă acel sistem de transport care presupune
utilizarea în mod succesiv a cel puţin două moduri de transport şi în care
unitatea de transport intermodal nu se divizează la schimbarea modurilor de
transport. De asemenea, transportul intermodal este definit ca sistemul de
transport “din poartă în poartă” care utilizează integrat cel puţin două moduri de
transport.
Terminalul este o componentă cheie a lanţului de transport intermodal,
deoarece trebuie să se asigure un schimb eficient şi în condiţii de siguranţă între
modurile de transport rutier, feroviar şi alte moduri de transport (căi navigabile
interioare, transportul maritim pe distanţe scurte, transportul aerian etc.).
Structura generală a sistemului intermodal de transport se bazează pe 3
elemente:
1.
un sistem de transport al călătorilor pe distanţe relativ scurte (la care
participă modurile de transport feroviar şi rutier);
2.
terminale de transport care asigură transferul eficient al utilizatorilor de pe
un sistem modal de transport pe altul;
3.
un sistem de colectare şi distribuţie a fluxurilor de călători în punctele de
origine, respectiv destinaţie al lanţului de transport [1].

Figura 1. Elementele de bază ale transportului intermodal [1]
1.2. Reţeaua de transport colectivă şi individuală
Se disting două tipuri diferite de organizare: reţele de transport
individuale sau colective. Aproximativ vorbind, termenul de sisteme individuale
se referă la reţelele rutiere şi termenul de sisteme colective se referă la reţelele
de transport public. Accesul la sistemele de transport colective este mult mai
greoi decât accesul la transportul individual, şi situaţia punctelor de acces a
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sistemului colectiv (opririle transportului public) necesită o analiză mai atentă
decât situaţia punctelor de acces ale reţelelor individuale (cum ar fi autostrada şi
punctele libere de intrare în autostradă). Acest lucru se întâmplă pentru că, în
cazul transportului colectiv, spre deosebire de transportul individual, accesul şi
ieşirea către un nivel de transport inferior, implică fie transferul fizic de la un
mijloc de transport la altul, fie are loc pe jos. Prin urmare, nodurile importante
ale transportului public sunt situate la o distanţă scurtă de originea principală şi
de punctele destinaţie [2].
1.3. Oportunitatea unui terminal intermodal la Otopeni
Partea de nord a oraşului Bucureşti, inclusiv localităţile situate în partea
de nord a capitalei, este zona cu cel mai mare potenţial de dezvoltare socialeconomică. Se construiesc aici din ce în ce mai multe ansambluri rezidenţiale şi
clădiri de birouri. Însă pentru dezvoltarea urbană este necesară şi dezvoltarea
infrastructurii şi îmbunătăţirea sistemului de transport în comun.
În Otopeni este situat cel mai mare aeroport din România, Aeroportul
Henri Coandă, şi singurul din apropierea Bucureştiului. În prezent, Bucureştiul
este printre putinele capitale europene care nu au o legatură directă între
principala gară şi aeroport. Trenurile ce pleacă de la Gara de Nord către Otopeni
opresc în staţia Punct Oprire Aeroport Henri Coandă, staţie aflată la o distanţă
de aproximativ 4 km de aeroport, de unde pasagerii sunt transportaţi în
microbuze către terminalul de sosiri al aeroportului. Linia de cale ferată este mai
rapidă faţă de celelalte mijloace de transport de suprafaţă cu care se poate ajunge
în Otopeni, respectiv la Aeroportul Henri Coandă, dar al căror cost de călătorie
este mai redus faţă de cel al unui bilet de tren, însă mijloacele de transport în
comun se supun traficului aglomerat care ridică durata unei călătorii, ce se poate
face din centrul Bucureştiului sau de la Gara de Nord până în Otopeni. În ciuda
acestui inconvenient, călătorii optează pentru autobuze fiindcă mersul cu trenul,
deşi durează mai puţin, costă mai mult, implicând şi schimbul către un microbuz
care îi transferă la aeroport.
În scopul realizării legăturii între Aeroportul Otopeni Henri Coandă şi
Gara de Nord este prevazută o magistrală de metrou care porneşte de la Gara de
Nord spre 1 Mai, urmând apoi traseul nou 1 Mai-Otopeni, Aeroportul Otopeni
fiind staţia finală din cele 12 staţii care vor fi construite. Cele 12 staţii nou
construite ale magistralei ating zonele importante locuite sau comerciale şi
traseul Drumului National 1 până la Aeroportul Otopeni.[3] Deşi metroul nu
acoperă toate zonele importante ale Bucureştiului, este cel mai eficient mijloc de
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transport datorită sporului de viteză, mai mare decât al celorlalte moduri de
transport de suprafaţă, ce duce la scurtarea timpului de călătorie comparativ cu
al celorlalte mijloace de transport de suprafaţă şi oferă un grad de securitate
rutieră mult mai mare. În acelaşi timp, apariţia unei magistrale de metrou în
afara capitalei, şi deci, a staţiilor de metrou, poate duce la îmbunătăţirea
nivelului de viaţă a populaţiei din împrejurimea acestora şi totodată la
dezvoltarea unor poli administrativi, comerciali şi culturali de interes local.
În localitatea Otopeni, transportul de suprafaţă este format din:
linii express (linii ale căror vehicule circulă fără oprire sau cu un număr
foarte limitat de opriri în scopul asigurării unei creşteri semnificative a vitezei de
circulaţie) ce fac legătura între aeroport şi gară, respectiv centrul oraşului;
linii preorăşeneşti de autobuz.
Transportul în comun de suprafaţă pe ruta Bucureşti - Otopeni în prezent,
este modul de transport cel mai utilizat de către călători. Deşi durata călătoriei
cu autobuzul depăşeşte cu mult cea a trenurilor de cale ferată, datorită implicării
în traficul aglomerat al capitalei, este preferat călătorilor deoarece costul unui
bilet de călătorie este de aproximativ 4 lei, comparativ cu cel al unui bilet de tren
de aproximativ 8 lei. În plus, staţia mijloacelor de transport în comun este în
apropierea aeroportului, în timp ce trenul necesită transferul către un autobuz
pentru a se putea ajunge în aeroport.
Dupa implementarea soluţiei magistralei de metrou pe ruta Bucureşti Otopeni, liniile de transport în comun de suprafaţă s-ar putea confrunta cu o
scădere a numărului de utilizatori, care vor prefera un mijloc de transport mai
rapid şi mai sigur.
Odată cu prelungirea magistralei de metrou se poate amplasa la capătul
magistralei un terminal intermodal care va lega transportul în comun de
suprafaţă cu cel subteran şi cu linia de cale ferată, linie care va trebui prelungită.
Acest terminal va servi atât pasagerilor aeroportului, cât şi locuitorilor
localităţii Otopeni şi a celorlalte localităţi din apropiere pentru un acces rapid,
comod şi cu posibilităţi de alegere a mijlocului de transport către capitală.
O facilitate park & ride este gândită ca o parcare în care oamenii îşi pot
lăsa forma lor de transport (maşina personală, motocicleta, bicicleta) şi îşi pot
continua călătoria cu un mijloc de transport aflat în imediata apropiere.
Terminalul intermodal Otopeni va beneficia şi de o facilitate park & ride, atât în
ideea de a urma exemplul celorlalte capitale europene, care au reuşit să
implementeze cu succes acest sistem şi chiar să formeze comportamentul
călătorului astfel încât obiectivele politice precum contribuţia la reducerea
utilizării autovehiculului şi a kilometrajului maşinii, la reducerea parcărilor în
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centrul oraşelor, la îmbunătăţirea calităţii vieţii sau durabilităţii şi la
îmbunătăţirea siguranţei în trafic, să fie atinse, dar şi din necesitatea unei noi
abordări a politicilor de infrastructură, care să fluidizeze cât mai mult traficul pe
şoselele capitalei, pornind de la reducerea numărului de autoturisme ce intră în
oraş prin partea de nord. În prezent, în România nu există nicio astfel de
facilitate implementată; există o singură parcare de 700 de locuri în locul fostei
autogare Militari, lângă staţia de metrou Păcii, care momentan nu este
funcţională şi se mai construieşte o facilitate de tipul park & ride în incinta
terminalului Pantelimon care va fi dată în folosinţă la sfârşitul acestui an.
2. PROIECTAREA REŢELEI: METODA DE PROIECTARE PAS CU
PAS [4]
Metoda se referă la aplicarea rezultatelor metodei de proiectare la reţelele
colective şi individuale pentru fiecare nivel de scară distins şi punctele de
transfer în cazul în care reţelele sunt conectate. Deoarece situaţia punctelor de
acces pentru sistemele colective este mult mai importantă decât pentru sistemele
individuale, reţeaua colectivă pentru un nivel de scară este întotdeauna
proiectată înaintea reţelei individuale.
Pasul 1: Distincţia nivelurilor de urbanizare (urban/rural).
Marginile
zonelor urbane oferă locuri bune pentru puncte de transfer intermodale, astfel
încât graniţa dintre mediul urban şi rural trebuie să fie indicată pe hartă pentru o
utilizare ulterioară.
Pasul 2: Definirea ierarhiei municipiilor si oraşelor. În acest pas, regula
principală pentru numărul şi dimensiunea nodurilor (municipiilor şi oraşelor),
(Figura 2.1.) pe care reţeaua trebuie să le conecteze, este utilizată pentru a defini
ce oraşe ar trebui să fie accesibile prin intermediul reţelei, şi în ce ordine a
importanţei. În acest sens (pentru nivelul de scară considerat), sunt selectate şi
indicate pe hartă nodurile de primul, al doilea, şi al treilea nivel. Oraşele mari
sunt împărţite în cateva unităţi mai mici .
Pasul 3: Proiectarea Conexiunilor dorite. Conexiunile dorite (de la inimă
la inimă) sunt stabilite pe hartă (Figura 2.2.), având următoarele reguli:
• Mai întâi se conectează nodurile de la primul nivel;
• Adăugarea conexiunilor la nodurile de nivelul doi;
• Includerea nodurilor de nivelul trei, atunci când acestea sunt aproape de o
conexiune deja inclusă. La reglarea unei conexiuni pentru a include un nod de al
treilea nivel, ar trebui să se verifice că acest lucru nu duce la ocoluri
inacceptabile în reţea.
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Pasul 4: Proiectarea reţelei ideale. Aceasta este etapa cea mai dificilă
şi intuitivă a metodei de proiectare. Situaţia existentă trebuie să fie ignorată.
Conexiunile dorite trebuie să fie traduse într-o reţea eficientă cu densitate
corectă. Punctele de acces trebuie puse în locul potrivit. Pas cu pas, această
etapă implică, pentru reţeaua individuală:
1. Pentru nivelurile scară super-regionale: Desenarea cercurilor în jurul
concentraţiilor nivelului primar şi secundar pentru a indica distanţa dorită între
suprafaţa construită şi drum;
2. Identificarea principalelor direcţii de flux care trec prin concentraţii de primul
nivel (prin care parte a oraşului ar trebui să treaca drumul);
3. Definirea rutelor optime ce trec prin concentraţii (accesibilitatea structurilor);
4. Conectarea concentraţiilor selectate;
5. Se verifică dacă densitatea reţelei este corectă şi ocolurile în reţea sunt
acceptabile; dacă nu, se adaugă (sau se elimină) conexiuni.

Figura 2.1. Definiţia ierarhiei nodurilor

Figura 2.2. Elaborarea conexiunilor inimă-la-inimă
Rezultatul sub-paşilor 1-3 este ilustrat în figura 2.3. Sub-etapele 4 şi 5
rezultă dintr-o reţea ideală I3 aşa cum este descris în figura 2.4.
Procesul este mai puţin complicat pentru reţeaua colectivă deoarece stopurile ar trebui să fie cât mai mult posibil în centrul intravilanului.
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Pasul 5 : Evaluarea reţelei actuale. Reţeaua ideală va diferi de reţeaua
existentă în mai multe aspecte:
• Conexiunile care au fost incluse;
• Fluxurile de trafic majore (care au implicaţii în aspectul nodurilor de drumuri).

Figura 2.3. Sub-etapele 1-3 din proiectarea reţelei ideale

Figura 2.4. Proiectarea finală a reţelei ideale I3
Cerinţele de proiectare includ:
• Distanţa dintre punctele de acces;
• Vitezele de proiectare;
• Cerinţele cu privire la un aspect logic al reţelei.
Acest pas rezultă dintr-o hartă cu conexiuni la, peste, sau sub nivelul dorit
de servicii şi de puncte ilogice în reţea.
Pasul 6: Proiectarea reţelei reale. Având acum o reţea ideală şi o
evaluare în care reţeaua existentă se încadrează scurt într-o reţea ideală, trebuie
să se deciă ceea se numeşte o sumă acceptabilă de noi infrastructuri. De
asemenea, reţelele individuale şi colective trebuie să fie conectate între ele. La
fel si reţelele de diferite niveluri de scară trebuie să fie conectate între ele.
Aceasta înseamnă:
• Selectarea rutelor: din reţeaua ideală sau existentă;
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• Alegerea direcţiilor principale de flux (vor fi evitate punctele ilogice);
• Selectarea punctelor de acces pentru reţelele colective şi individuale de la toate
nivelurile de scară şi pentru conectarea reţelelor colective şi individuale.
3. CONCLUZII
Regiunea Bucureşti-Ilfov nu beneficiază de o distribuire uniformă a
locurilor de muncă şi a serviciilor, majoritatea întreprinderilor concentrându-se
pe suprafaţa Bucureştiului. Nordul Bucureştiului, Băneasa şi Otopeni, sunt
zonele cu cel mai puternic caracter de dezvoltare din punct de vedere imobiliar
(imobile de birouri dar şi ansambluri rezidenţiale), ele reprezentând un mare
potenţial pentru investitori. Însă ritmul dezvoltării acestei regiuni este
condiţionat de dezvoltarea infrastructurii.
Modurile de transport din România au rămas în aceeaşi poziţie relativă de
separare în moduri de transport distincte aflate în competiţie, ceea ce conduce la
existenţa unui sistem de transport segmentat şi neintegrat, fiecare mod de
transport căutând să exploateze propriile avantaje în termeni de cost, serviciu,
fiabilitate şi siguranţă.
În scopul de a echilibra utilităţile maşinii personale şi cele ale facilităţii
park & ride, pot fi urmărite două linii de acţiune. Pe de-o parte, creşterea
costurilor maşinii personale – nu numai costurile operaţionale, dar şi costurile
parcării sau costuri legate de utilizarea infrastructurii precum stabilirea preţurilor
pentru drumuri. În acest sens, o politică activă în vederea reducerii parcării
ilegale în centrul Bucureştiului va fi un aspect major cu potenţial de creştere a
cererilor pentru facilităţi de tipul park & ride. Dacă atitudinea permisivă actuală
cu privire la parcarea ilegală în centrul oraşului Bucureşti continuă, se vor
reduce drastic potenţialele îmbunătăţiri ale transportului public sau ale park &
ride -urilor. Pe de altă parte, creşterea facilităţilor de tipul park & ride şi a
transportului public prin investiţii de infrastructură, îmbunătăţiri ale vitezei
comerciale, creşteri ale siguranţei şi confortului în facilităţile de tipul park &
ride, tarifarea şi integrarea tichetelor. [5]
Impactul asupra mediului devine un element cheie al acestei strategii
asigurând un transport de suprafaţă durabil care să permită creşterea economică
şi coeziunea socială, dar să reducă sau să elimine congestia şi poluarea. Pe
termen lung, este necesar ca atât transportul rutier cât şi cel aerian să-şi reducă
intensitatea, iar transportul public si feroviar să crească în volum.
Utilizarea liniei feroviare pentru transportul mărfurilor. O dată cu
prelungirea linei feroviare până în interiorul terminalului, este posibil ca şi
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trenurile de marfă să poată circula pe această linie, astfel încât să se realizeze un
punct de transfer intermodal de mărfuri.
Din prognoza traficului rutier pentru anul 2015 [6] rezultă că vor circula
mai mult de 16.000 vehicule fizice/24 ore pe drumurile publice din zonele
aferente marilor oraşe, ducând la apariţia de blocaje şi întârzieri în traficul rutier
de marfă şi pasageri. Unul dintre segmentele de drum ce vor depăşi capacitatea
este segmentul de drum Bucuresti-Ploiesti (Drumul National 1).
Asta înseamnă că linia feroviară din interiorul terminalului poate deservi
atât pasagerii care merg către Bucureşti, cât şi cei care vor circula către Ploieşti,
respectiv staţiunile montane, reducând astfel numărul mare de autovehicule pe
drumurile naţionale şi aglomeraţia.
Pentru ca linia de tren să deservească transportul intermodal al mărfurilor
naţionale, este nevoie de un studiu amplu al transportului intermodal al
mărfurilor pe căile ferate, rutiere şi aeriene în nodul Otopeni, însă daca se
justifică, pe viitor se poate adopta şi această soluţie.
Utilizarea în scopuri multiple a park & ride-ului. Fiind un serviciu al
transportului în comun relativ nou ca şi aparitie în Bucureşti şi în România,
pentru succesul facilităţii de tipul park & ride, dezvoltarea viitoare a acesteia
trebuie privită printr-o perspectiva mai amplă.
În primul rand din perspectiva călătorului; o reţea de facilităţi park & ride
va fi eficientă doar în eliberarea presiunii din reţeaua drumului dacă facilităţile
se potrivesc cu nevoile şi dorinţele călătorului. Dar în special, când se ia în
considerare dezvoltarea facilităţilor unei park & ride de dimensiune mare,
perspectiva dezvoltării social-economice devine la fel de importantă. Ca o
consecinţă, instituţiile publice şi private, ar trebui să se implice în primele etape
ale procesului de decizie. Pentru că doar în anumite circumstanţe, unde
iniţiativele publice şi private sunt combinate, dezvoltate, planificate şi
implementate în direcţia bună, în corespondenţă cu transportul, managementul
mobilităţii şi planificarea urbană combinate cu investiţia partenerilor privaţi,
există şanse de succes. [7]
Facilitatea park & ride poate fi utilizată în alte scopuri precum: o parcare
locală pentru locuitorii din cartierele apropiate sau ca parcare de scurtă durată.
Acest lucru însă, nu trebuie să împiedice fiabilitatea parcării disponibile pentru
utilizatorii de park & ride, fiindcă va duce la pierderea utilizatorilor, atât a park
& ride –ului, cât şi a transportului public.
Propunerea pentru terminalul intermodal Otopeni este exemplificată în
figura 3.1. Acesta include cele trei moduri de transport: metroul, trenul şi
autobuzele, dar şi facilitatea park & ride. Poate fi amplasat în faţa Terminalului
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de Plecări Internaţionale al Aeroportului Henri Coandă, în locul celor două
parcări existente (vezi figura 3.2).

Figura 3.1. Propunere terminal intermodal Otopeni

Figura 3.2. Terminale Aeroport Henri Coandă [8]
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Rezumat
Prezenta lucrare reprezintă o prezentare a conceptului de inginerie de trafic în mediul
urban. Aceasta acoperă atât elemente de urbanism cât şi de mobilitate urbană. De asemenea,
se prezintă caracteristici de trafic urban, intersecţii şi influenţa pietonilor asupra traficului.
În lucrare se realizează un studiu de caz sub forma unui studiu de trafic în intersecţia
Str. Maternităţii - Bd. I.C. Brătianu - Str. Ion Câmpineanu, aceasta făcând parte dintr-un
model mai amplu de trafic al municipiului Piteşti. Întreaga amenajare a ţinut cont de efectele
pe care intersecţia analizată le are asupra întregului model, astfel putându-se formula
concluzii sau recomandări asupra ansamblului deplasărilor în zona extinsă.
Studiul de trafic analizează posibilitatea organizării circulaţiei rutiere în intersecţie în
sistem giratoriu precum şi în variantă semaforizată. Analizarea circulaţiei rutiere în
intersecţie, reprezintă o cerinţă a administraţiei municipale în vederea asigurării unor condiţii
de circulaţie care să ofere condiţii superioare de deplasare atât pentru autovehicule cât şi
pentru pietoni. În egală măsură, în cadrul studiului de trafic au fost luate în considerare
cerinţele pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă rutieră pentru participanţii la trafic.
În vederea efectuării studiului de trafic au fost evaluate condiţiile specifice ale
deplasării vehiculelor şi ale pietonilor în intersecţie. În acest scop, în cadrul lucrării, au fost
dezvoltate modele de trafic care au la bază investigaţii de tip “sondaj de trafic” realizate în
intersecţia analizată.
Cuvinte cheie: urbanism, intersecţii, trafic, Piteşti

1. SCOPUL INGINERIEI DE TRAFIC
Ingineria de trafic este disciplina inginerească care se ocupă cu
planificarea, determinarea elementelor geometrice ale străzilor şi drumurilor şi
cu desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă, confort şi economicitate în
transportul persoanelor şi bunurilor.
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Prin trafic se înţelege totalitatea mijloacelor de transport, împreună cu
încărcătura lor, considerate fie ca unitate fie în totalitatea lor, când utilizează
orice drum pentru a efectua un transport sau o călătorie, inclusiv pietonii.
Ingineria de trafic este studiată în cadrul următoarelor secţiuni: studii şi
analize de trafic, organizarea desfăşurării traficului, proiectarea elementelor
geometrice ale drumurilor şi străzilor, planificarea transporturilor şi parcarea şi
staţionarea.
2. ELEMENTE DE URBANISM
Activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului are un puternic impact
asupra dezvoltării economice prin realizarea la nivel naţional a unei organizări
spaţiale echilibrate care să conducă nemijlocit la îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă în localităţile urbane şi rurale precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale
la nivel regional, naţional şi european.
Există numeroase situaţii în care anumite amenajări ale teritoriului
orăsenesc presupun ocuparea unor suprafeţe mari şi pot fi amplasate la distanţe
apreciabile faţă de zonele de locuinţe, cum ar fi: unităţi industriale producătoare
de noxe, complexe agro-zootehnice, gospodărire comunală etc. În acest fel, se
constituie zona periurbană sau preorăşenească ce alcătuieşte o parte
complementară a organismului urban.
3. 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 au dus la:
¾ mărirea speranţei de viaţă a populaţiei;
¾ repartizarea neuniformă a populaţiei globului;
¾ 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;
¾ dezechilibrul manifestat în ceea priveşte echiparea complexă a marilor
întinderi ale zonei planetară care oferă condiţii geo-climatice favorabile vieţii
umane.
Aglomerarea populaţiei şi a funcţiilor urbane generează, prin dimensiunile
atinse, un adevărat nomadism motorizat cu caracter de masă, ale cărui fluxuri
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sunt orientate cu precădere dinspre zonele de domiciliu spre zonele de muncă şi
dinspre zonele de domiciliu spre zonele de recreere.
Pentru oraşele mici sunt recomandate următoarele rezolvări:
¾ centrele istorice să fie accesibile numai traficului pietonal;
¾ instituirea de restricţii de circulaţie în zonele centrale şi orientarea acesteia pe
liniile de centură;
¾ stabilirea unor rute fixe pentru mijloacele de transport.
Oraşelor mari le sunt propuse următoarele soluţii:
¾ facilitarea transportului public de persoane prin redistribuirea activităţilor, de
la locurile de muncă până la spaţiile comerciale şi de recreere;
¾ folosirea, în zonele centrale, numai a autobuzelor şi a taxiurilor, accesul
automobilelor fiind permis numai în zonele periferice.
4. ELEMENTE ALE TRAFICULUI
Traficul rutier reprezintă totalitatea vehiculelor, persoanelor şi animalelor
conduse, care utilizează la un moment dat un drum.
Analizele operaţionale sunt, în general, orientate pentru soluţii curente sau
prognoze pe termen scurt. Scopul lor este de a produce informaţii pentru decizii,
dacă este nevoie, de îmbunătăţiri minore ale circulaţiei cu costuri reduse care pot
fi implementate rapid.
Analizele de proiectare stabilesc trăsăturile fizice detaliate ale circulaţiei
şi permit modificări care determină nivele de operare superioară (LOS). De
obicei, au ca scop implementări de soluţii pe termen mediu sau lung.
Analizele de planificare sunt direcţionate spre strategii de dezvoltare a
politicii de transport. Implicaţiile deciziilor rezultate din analize de planificare
sunt efecte pe termen lung.
4.1. Flux întrerupt
Fluxul întrerupt reprezintă circulaţia vehiculelor (pietonilor) influenţată de opriri
şi întârzieri cauzate de condiţii de circulaţie.
Conceptele de bază pentru caracterizarea traficului fluxului întrerupt
(discontinuu):
¾ Dirijarea circulaţiei în intersecţii;
¾ Timpul pierdut;
¾ Rata de saturaţie a traficului;
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¾ Şirurile de aşteptare (cozile).
4.2. Flux neîntrerupt
Fluxul neîntrerupt reprezintă circulaţia vehiculelor (pietonilor) în şir, fără opriri
cauzate de condiţii de circulaţie.
Conceptele care stau la bază pentru caracterizarea traficului (fluxului)
neîntrerupt:
¾ Intensitatea şi rata traficului;
¾ Viteza;
¾ Densitatea.
Rata traficului determină posibilitatea folosirii şi a unor parametri
suplimentari:
¾ Spaţiul între vehicule (spacing);
¾ Intervalul de timp între vehicule (headway).

Figura 1. Desfăşurarea circulaţiei în apropierea intersecţiilor

Figura 2. Saturaţia fluxului de circulaţie şi timpul pierdut
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Traficul urban are caracteristic faptul că volumele de trafic şi direcţiile de
parcurs sunt practic de formă regulată. De aceea, dacă variabilele care afectează
traficul urban pot fi puse explicit în evidenţă, pot fi stabilite modele pentru
estimarea traficului în orice moment.
4.3. Caracteristicile călătoriilor
Cele mai importante caracteristici de distribuţie modală sunt de tip social
– economic:
¾ cea mai importantă caracteristică este venitul net/familie;
¾ în zonele de locuit cu densitate mare, majoritatea populaţiei foloseşte
mijloacele de transport în comun, în timp ce în zonele cu densităţi mici se
folosesc cu precădere mijloacele de transport individuale;
¾ în funcţie de venit, apare posibilitatea de a opta pentru mijlocul de transport în
comun sau pentru mijlocul de transport individual.
5. INTERSECŢII
Intersecţiile reprezintă spaţiile deschise, amenajate, în care se întâlnesc
diferite străzi şi artere de circulaţie ale unui oraş sau ale unei aşezări şi prin care
este realizată continuitatea funcţionării străzilor sau a drumurilor şi anume
asigurarea circulaţiei fluente a vehiculelor dintr-o direcţie într-alta.
Intersecţiile cuprind accesele carosabile precum şi facilităţi ca: indicatoare
rutiere, marcaje, panouri avertizoare, pentru dirijarea şi controlul circulaţiei.
Fiecare intersecţie de drumuri implică deplasări înainte, la dreapta sau la
stânga ale curenţilor de trafic. Aceste deplasări pot fi controlate, dirijate prin
diverse mijloace, în funcţie de tipul de intersecţie, de volumele curenţilor de
trafic şi de gradul de amenajare al intersecţiilor.

Figura 3. Necesităţile de mişcare ale participanţilor la trafic in intersecţie
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Realizarea etapizată a unei intersecţii:
¾ Etapa I: Intersecţia este la nivel cu circulaţie liberă (se aplică regula priorităţii
de dreapta);
¾ Etapa II: Intersecţia este la nivel cu circulaţie semnalizată;
¾ Etapa III: Intersecţia este la nivel cu circulaţie semaforizată;
¾ Etapa IV: Intersecţia este denivelată.
Sensurile giratorii sunt intersecţii formate dintr-o cale circulară
unidirecţională în jurul unei insule centrale. Autovehiculele care parcurg calea
inelară au prioritate de trecere faţă de cele ce doresc sa intre în intersecţie.

Figura 4. Elementele intersecţiei giratorii
6. PIETONII
Orice persoană care se deplasează pe jos se numeste pieton şi este
implicat în multe probleme de trafic. Astfel de probleme apar cu precădere în
mediul urban; odată cu dezvoltarea urbana şi cresterea traficului auto, se
dezvoltă la fel de spectaculos traficul pietonal.
În raport cu conducătorii auto, pietonii prezintă câteva caracteristici
esenţiale:
¾ sunt mai eterogeni ca vârstă şi educaţie a circulaţiei;
¾ sunt mai numeroşi ;
¾ subapreciază efectele pe care le pot produce în desfăşurarea traficului auto;
¾ sunt mai greu de constrâns şi de urmărit pentru încălcarea regulilor şi
semnelor de circulaţie;
77

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2014
ediţia a IV-a
Bucureşti, 17Iunie2014

¾ vârsta este un factor mai important în producerea accidentelor (pietonii foarte
tineri, din cauza ignoranţei, iar cei vârstnici din cauza neatenţiei).
Datorită acestor caracteristici, comportarea pietonilor este mai puţin
previzibilă decât cea a conducătorilor auto, iar măsurile de protecţie si de
organizare disciplinată, comodă şi sigură a circulaţiei lor sunt mult mai dificile
de realizat.
7. ACCIDENTE DE TRAFIC RUTIER
Studii efectuate, în mod special, în acest domeniu au pus în evidenţă
următoarele:
¾ Un accident de trafic este o defecţiune ce apare în sistemul drum-maşinăconducător când se efectuează una sau mai multe manevre necesare
desfăşurării călătoriei fără pericol şi când aceste manevre se efectuează
necorespunzător datorită unor factori cauzali ce vor fi descoperiti la locul
accidentului;
¾ Cauza necesară şi suficientă pentru producerea unui accident este o
combinaţie de factori simultani şi secvenţiali care, fiecare în parte, este
necesar dar nu şi suficient.
8. MODELAREA TRAFICULUI ÎN MEDIUL URBAN
Modelul de trafic pentru simulare joacă un rol vital în care se permite
inginerului de transport evaluarea unor situaţii complexe de trafic care nu pot fi
analizate direct cu alte mijloace. Modelele oferă posibilitatea de a evalua, de a
controla traficul şi impunera unor amenajări fără a consuma resurse costisitoare
consumatoare de timp.
Synchro este un program pentru dezvoltarea capacităţii de anliză de retea
şi software-ul de semnal dezvoltat de Trafficware. Software-ul se bazeaza pe
metodologia de la cea mai recenta versiune a Highway Capacity Manual. Este
un pachet complet de software pentru modelarea şi optimizarea timpilor de
semnal de trafic cu posibilitatea de calcul pentru a anticipa formarea cozilor ce
blochează intersecţia şi crează întârzieri. Acesta optimizează lungimile ciclurilor
de semaforizare, eliminând multiple încercări în procesul de semaforizare.
SimTraffic este un instrument de microsimulare direct legat de Synchro şi
este, de asemenea, dezvoltat de Trafficware. Un transfer direct de la Synchro
importă toate datele relevante în modelul SimTraffic. Modelul SimTraffic este
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de tip time-based, simularea realizându-se pe vehicule individuale. Măsuri
cuprinzătoare a eficacităţii sunt calculate pentru fiecare vehicul în model pentru
fiecare pas de timp de simulare.
Intersection Capacity Utilization (ICU) este o metoda simplă dar
puternică pentru a permite măsurarea capacităţii unei intersecţii. ICU oferă
informaţii referitoare la rezerva de capacitate disponibilă precum şi cu cât este
depaşită capacitatea intersectiei. ICU nu oferă date asupra întârzierilor produse
în intersecţii, dar poate prezice cât de des într-o intersecţie se vor produce
blocaje.
Nivelul de serviciu este o caracteristică a desfăşurării traficului care
exprima condiţiile de circulaţie pentru un sector de drum, la un moment dat.
Nivelul de Serviciu LOS oferă date faţă de cum funcţionează o intersecţie
şi câtă capacitate mai este disponibilă în intersecţie pentru a prelua fluctuaţiile
din trafic şi incidente. LOS nu este o valoare care poate fi măsurată, dar acordă o
bună imagine a situaţiilor care pot fi aşteptate să se întămple într-o intersecţie.
9. STUDIU DE CAZ: SOLUŢII PENTRU REORGANIZAREA
CIRCULAŢIEI RUTIERE ÎN INTERSECŢIA STR. MATERNITĂŢII BD. I. C. BRĂTIANU - STR. ION CÂMPINEANU, MUNICIPIUL
PITEŞTI
În prezenta lucrare se realizează un studiu de trafic în intersecţia
menţionată mai sus, aceasta făcând parte dintr-un model mai amplu de trafic al
municipiului Piteşti. Întreaga amenajare a ţinut cont de efectele pe care
intersecţia analizată le are asupra întregului model.
Studiul de trafic analizează posibilitatea organizării circulaţiei rutiere în
intersecţie în sistem giratoriu precum şi în variantă semaforizată în condiţii de
siguranţă pentru participanţii la trafic.
Etape de studiu:
¾ Analiza releveului reţelei rutiere;
¾ Investigaţii asupra desfăşurării traficului de vehicule în intersecţie;
¾ Construirea modelului de trafic al circulaţiei existente;
¾ Realizarea variatelor de organizare a ddesfăşurării traficului în intersecţie;
¾ Recomandări asupra remodelării circulaţiei rutiere în intersecţie.
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9.1. Delimitarea zonei de studiu
Modelul de trafic din care face parte intersecţia studiată cuprinde
următoarele intersecţii principale:
¾ Str. Dumbravei - Str. Trivale - Str. Maternităţii - Str. Armand Călinescu;
¾ Bd. Republicii - Str. Maternităţii;
¾ Str. Maternităţii - Bd. I.C. Brătianu - Str. Ion Câmpineanu;
¾ Str. Ion Câmpineanu - Calea Bascovului;
¾ Calea Bascovului - Calea Bucureşti - Str. Gheorghe Şincai.
Intersecţia propusă pentru analiză în cadrul prezentului studiu de trafic
este amplasată în zona centrală a municipiului, între arterele: Str. Maternităţii,
Bd. I.C. Brătianu şi Str. Ion Câmpineanu (Figura 5).

Figura 5. Plan de încadrare - Municipiul Piteşti
9.2. Măsurători de debite de trafic
Programul de măsurători s-a realizat pe baza planului de situaţie al zonei
urbane analizate. În vederea modelării reţelei rutiere s-au întocmit releveele
alcătuirii geometrice a intersecţiei.
Investigatiile de trafic realizate sunt de tipul “sondaje de trafic”. Ele au
urmărit înregistrarea debitelor de trafic pe categorii de vehicule.
Prelucrarea datelor înregistrate s-a facut prin transformarea traficului
recenzat pe categorii de vehicule, în trafic exprimat în vehicule etalon turisme.
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9.3. Etape de studiu
Etapa 1 - situaţia circulaţiei rutiere existentă în intersecţia studiată
La realizarea modelului numeric au fost introduse ca date de calcul
particularităţile tramei stradale existente pe teren.
¾ număr de benzi identificate pe teren şi direcţiile de deplasare pe fiecare acces;
¾ caracteristicile geometrice ale acceselor;
¾ organizarea ciclului de semaforizare;
¾ prezenţa traficului pietonal.
Analiza calităţii deplasărilor în intersecţii s-a realizat pe baza rezultatelor
obţinute din calculul numeric. Parametrii de analiză a calităţii desfăşurării
traficului în intersecţiile analizate sunt:
¾ Nivelul de serviciu al intersecţiei (L.O.S);
¾ Indicele de utilizare a capacităţii (I.C.U.);
¾ Întârzierile medii calculate pe fiecare acces în intersecţie (Delays);
¾ Lungimea şirurilor de aşteptare pe accese (Queues).
Din examinarea rezultatelor prezentate grafic rezultă că circulaţia rutieră
se desfăşoară în condiţii necorespunzătoare (nivelul U). Nivelul U (LOS U)
indică un nivel al intârzierilor mai mari de 80 s/vehicul. Această situaţie are loc
atunci când rata fluxului de sosire depăşeşte capacitatea grupurilor de benzi de
circulaţie. În cadrul acestui nivel de serviciu viteza de deplasare a vehiculelor
este redusă şi adesea se observă opriri în flux.

Figura 6. Situaţia iniţială de amenajare a intersecţiei
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Etapa 2 – variante de îmbunătăţire a condiţiilor de circulaţie în
intersecţie
Varianta studiată a avut în vedere, în primul rând, păstrarea interseţiei în
limitele spaţiului public fără extinderi şi expropieri care să implice eforturi
financiare mari din partea administratorului.
În cadrul acestei soluţii s-a propus să se renunţe la organizarea circulaţiei
in intersecţie în sistem giratoriu şi introducerea sistemului de semaforizare
electrică. De asemenea, s-a mai introdus o bandă suplimentară de stocare, cu o
lungime de 50m, pe Bd. I. C. Brătianu pentru vehiculele ce virează la stânga pe
Str. Maternităţii.

Figura 7. Soluţia optimizată de amenajare a intersecţiei
Din rezultatele obţinute în urma simulării numerice se constată o situaţie
bună a condiţiilor de circulaţie. Nivelul de serviciu a capătat valoarea A, iar
indicele de utilizare a capacităţii este de 86.1% (rezervă de capacitate de
circulaţie în intersecţie de circa 13.9%).
10. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Modelele de trafic realizate evidenţiază următoarele aspecte ale
desfăşurării circulaţiei rutiere în intersecţia analizată:
¾ Desfăşurarea deplasărilor vehiculelor pe actuala configuraţie a reţelei rutiere
se face în condiţii necorespunzătoare;
¾ Traficul de pietoni estimat este de circa 300 persoane/oră;
¾ Analiza comparativă a parametrilor care caracterizează calitatea deplasărilor
în intersecţie se prezintă în tabelul 1:
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Tabelul 1. Comparaţie între principalii indicatori de performanţă ai intersecţiei
Soluţia iniţială
Soluţia optimizată
Indicator de analiză
Intersecţie cu circulaţie Intersecţie cu circulaţie
în sens giratoriu
semaforizată
Nivelul de serviciu (L.O.S.)
Indicele de utilizare a
capacităţii (I.C.U.)
Rezerva de capacitate de
circulaţie

U

A

98.10%

86.10%

1.90%

13.90%

Analiza simulărilor de trafic realizate pe modelele variantelor de
organizare a intersecţiei indică întârzieri şi lungimi diferite ale şirurilor de
aşteptare.
Analiza rezultatelor studiului de trafic reprezintă o abordare tehnică care
trebuie corelată cu condiţiile specifice, particulare, ale situaţiei reţelei rutiere în
intersecţie.
Analiza desfăşurării traficului de vehicule într-o intersecţie reprezintă o
abordare punctuală care oferă informaţii doar cu caracter local. Intersecţia
analizată în acest studiu reprezintă o componentă a unui model extins alcatuit
din mai multe intersecţii. De asemenea, soluţia de optimizare a fost aleasă
considerând efectele pe care le poate genera asupra întregului model de trafic.
Pentru a fi puse în aplicare prezentele recomandări, este necesar să se
întocmească documentaţii tehnice de specialitate.
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Rezumat
In prezenta lucrare s-a avut in vedere stabilirea unei metode de compactare în
laborator care sa scoata in evidenţa caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
compactate în teren.
Astfel, pentru a atinge acest scop s-a confectionat un numar de noua probe cu ajutorul
presei Marshall, noua probe cu Girocompactorul, noua probe carotate din plăci confecţionate
cu ruloul compactor şi s-au prelevat patru carote din teren.
Pe probele confectionate in laborator, dar şi pe carote, s-au afectuat incercări in
laborator dupa cum urmeaza:
- densitatea aparentă, pentru toate probele confecţionate in laborator şi carotele extrase
din teren;
- modulul de rigiditate, pentru patru probe pentru fiecare din cele trei metode de
compactare in laborator şi toate carotele;
- absorbţia de apă, pentru două probe din fiecare metoda de compactare in laborator şi
două carote;
- incercarea Marshall (stabilitate şi fluaj), pe câte trei probe realizate cu metodele de
compactare in laborator şi pe doua carote prelevate din teren.
Urmare a efectuarii încercarilor în laborator şi a prelucrarii datelor obţinute, a rezultat,
că probele compactate cu ajutorul ciocanului Marshall au fost cele mai apropiate, ca şi
caracteristici fizico-mecanice, de compactarea mixturilor asfaltice din teren.
Cuvinte cheie: compactare, densitate, modul de rigiditate, absorbţie, Marshall.

1. GENERALITAŢI
În zilele noastre este cunoscut faptul că, majoritatea drumurilor din
România şi nu numai, au în alcătuirea lor mixtură asfaltică. Pentru execuţia
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drumurilor cu structura rutiera elastica şi structura rutieră mixtă, cea mai
importantă operaţie tehnologică care se execută, este compactarea.
Mixturile asfaltice se folosesc pentru realizarea straturilor de bază,
straturilor de legatură şi straturi asfaltice de uzură. Mixtura aşternută trebuie
compactată la un asemenea grad astfel încat să se obtină o creştere a densitaţii
sau o reducere a porozotaţii în stratul asfaltic. Referitor la volumul de goluri,
trebuie să se asigure că se obtine gradul de compactare necesar astfel încat să se
respecte valorile limita ale continutului de goluri de aer. Rezultă astfel o mai
mare stabilitate a straturilor şi, ca urmare, o mai mare rezistenta la deformare. O
bună compactare are, de asemenea un efect pozitiv asupra rezistenţei la trafic a
straturilor din structura rutiera.
Compactarea reprezintă procesul de reducere a procentului de goluri din
mixtura asfaltică sau operaţia de îndesare a mixturii asfaltice din stratul rutier.
Ea presupune comprimarea şi orientarea particulelor solide în interiorul
mediului vascoelastic, astfel încat să rezulte o structură mai densă, cu particule
bine aranjate, adică o structură compactă, etanşă, impermeabilă, capabila sa
preia incarcarile.
Factorii care influenţează compactarea.
Compozitia mixturilor asfaltice variaza semnificativ în functie de
încarcarile preconizate din trafic şi de vreme. Astfel, aceasta compozitie are şi
proprietaţi diferite de compactare. Compactabilitatea mixturii asfaltice depinde
de compoziţia mineralelor, de calitatea şi vascozitatea bitumului utilizat, precum
şi de temperatura mixturii.
Mixturile asfaltice pentru drumuri cu mari incarcari din trafic au
rezistenta mare la deformare. Se caracterizează printr-o structură - schelet
mineral compact , adică cu conţinut ridicat de cribluri, o proporţie ridicata de
granule concasate de tipul nisipurilor (nisip concasat) şi din mortar bituminos
rigid. Aceste mixturi sunt greu de compactat şi necesită efort ridicat la
compactare. Mixturile asfaltice pentru drumuri cu volum mic de trafic au în
compozitia lor o proporţie mai mica de criblura, o cantitate mult mai mare de
nisip natural şi mortar bituminos fin. Aceste mixturi se compacteaza relativ usor
şi nu necesita efort la compactare însă, datorită lipsei de stabilitate la cald
imediat dupa aşternere, pot fi foarte sensibile daca se utilizeaza echipament de
compactare greu sau daca procesul de compactare incepe prea curand. Daca
acest lucru se intamplă, pot apărea dislocari in material şi formarea valuririlor.
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Temperatura mixturii în timpul compactării este de mare insemnatate
pentru efortul necesar la compactare. Dacă mixtura are o temperatură prea
ridicată, compactarea cu cilindru este susţinuta de vascozitatea redusă a
bitumului. Bitumul actionează ca un lubrifiant si reduce frecarea interna în
amestecul de minerale. Ca urmare a întaririi progresive a bitumului datorită
răcirii, efortul de compactare creşte considerabil la temperaturi scazute.
De aceea, ca o regulă generala, compactarea trebuie sa inceapă cât mai
repede. Temperaturile de compactare intre 100 şi 140oC s-au dovedit a fi cele
mai favorabile pentru tipurile conventionale de bitum. Compactarea trebuie
finalizată când temperatura a scăzut intre 80-100oC.
Agregatele. Pentru a obţine o densitate corespunzatoare a mixturii
asfaltice, o mare importanţă o au proprietaţile agregatelor cum ar fi : coeficientul
de forma, textură şi absorţia
O buna comportare la deformaţii permanente se datoreaza frecarii interne
între particule. În condiţii cu temperaturi ridicate, încărcari lente si de lunga
durata este esenţiala frecarea între particule pentru stabilitatea mixturii. Un
procent mare de liant sau o compactare efectuată necorespunzător reduce
implicit frecarea internă între particule, fapt ce conduce implicit la dezvoltarea
deformaţiilor permanente.
Bitumul, influenteaza rigiditatea unei mixturi asfaltice şi compactarea ei
prin vascozitatea sa. Daca vascozitatea liantului este prea mica, particulele se
misca usor in timpul compactarii, iar vascozitatea nu dezvolta suficienta
coeziune pentru compactarea mixturii.
2. MATERIALE UTILIZATE SI REŢETA
Mixturile asfaltice reprezintă amestecuri atent constituite din agregate
minerale, naturale sau artificiale, aglomerate cu un liant bituminos.
Agregatele naturale utilizate la lucrarile de drumuri provin din sfaramarea
naturala sau artificiala a rocilor obtinute din cariere sau balastiere. Cele mai
utilizate la prepararea mixturilor asfaltice sunt: criblurile, nisipul natural, nisipul
de concasaj, pietrisul şi pietrisul concasat şi balastul.
Filerul reprezintă o pulbere minerala, inerta din punct de vedere chimic,
cu granule, de regula, sub 0,63 mm (cu min. 80% granule sub 0,09 mm),
obtinuta practic prin macinarea fina a rocilor calcaroase, a cretei brute sau prin
stingerea in pulbere a varului nestins, in bulgari.
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Bitumul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice are o importanţă
hotărâtoare în comportarea acestora, tipul de bitum alegându-se în funcţie de
mixtura asfaltică pe care dorim să o preparăm, mai precis de caracteristicile
fizico-mecanice avute în vedere pentru mixtura asfaltică. Se poate utiliza bitum
pur, bitum modificat, bitum aditivat, derivaţi ai bitumului (emulsie bituminoasă,
bitum tăiat).
Confecţionarea epruvetelor s-a realizat cu o reteta de mixtura asfaltica
care a fost stabilita de Laboratorul de gradul II S.C. ORSA ASFALT S.R.L. care
a avut in vedere selectarea unui amestec potrivit de agregate i a unui procent
optim de liant bituminos, astfel ca mixtura rezultată sa fie cât mai durabilă
posibil.
Având în vedere cele mai sus menţionate, s-a stabilit urmatoarea retetă de
fabricaţie O-BAD25-09 conform tabelului 1. :
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabel 1. Tabel centralizator pentru reteta de mixtura asfaltica
Dozaj
Procente
Material
Sort/tip
(kg)/1000 kg
%
Nisip
9.5%
0 – 4 Branişca
95
natural
Nisip
19.1%
0 – 4 Branişca
191
concasat
Criblura
4 – 8 Branişca
172
17.2%
Criblura
8 – 16 Branişca
239
23,9%
Criblura
16 – 25 Branişca
210
21,0%
Filer
Lafarge - Hoghiz
48
4,8%
Bitum D
MOL aditivat cu 0.3%
4,3%
43
50/70
iterlene IN 400 S
0,2%
Polimer
Superplast 4.6 %
2
Total:

1000

100%

3. METODE DE COMPACTARE ÎN TEREN ŞI LABORATOR
Compactarea statică - mixtura desfacută se pune în tiparul de formă i
dimensiunea dorită
i se comprimă sub aplicarea gradată a unei încărcări
statice.
Compactarea prin impact - mixtura este compactată într-un tipar prin
aplicarea repetată a încărcării tip impact, folosind un ciocan de greutate specifică
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ce cade de la o anumită înăl ime. Incercarea se poate efectua cu ajutorul unor
sonete manuale sau mecanice care permit exercitarea unui numar de 50 sau 75
de lovituri de berbec pe fiecare fata a epruvetei, conform SR EN 12697-30.
Compactarea prin frământare - se realizează prin încarcarea repetată prin
intermediul unui picior de compactare, mai mic ca dimensiune decât proba ce
urmează a fi compactată. În timpul fiecărei aplicări, încărcarea este marită
treptat, men inând-o un interval mic de timp.
Compactarea giratorie - folosind un efort de forfecare giratoriu, mixtura
este compactată, supunând proba cilindrică unei mi cări de gira ie în timp ce
presiunea este men inută la fiecare cap al probei, prin intermediul unor pistoane
din o el cu fe e paralele. Realizarea epruvetelor se efectueaza conform SR EN
12697-31.
Compactarea cu ajutorul compactorului cu role - se realizează
compactarea mixturii folosind un cilindru, pe o suprafa ă mare, care poate da o
presiune de compactare similară cu cea care apare in situ. De asemenea, la scară
redusă, compactarea se poate face folosind un cilindru de o el sau o anvelopă
pneumatică. Realizarea epruvetelor se efectueaza conform SR EN 12697-33.
Compactarea in teren – moduri de compactare
Compactarea initială cu finisorul - pentru pre-compactare cu finisorul,
utilizarea unui cilindru compresor usor care sa preseze mixtura consituie o
decizie foarte delicata, intrucat un cilindru compresor prea greu poate afecta
negativ uniformitatea stratului şi in functie de stabilitatea mixturii fierbinti, pot
aparea dislocari in material.
In acest caz, cilindrul compresor tandem cu vibratie trebuie sa parcurga
primele doua treceri fara a pune in functiune vibratia. O compactare initiala
puternica cu finisorul are un efect favorabil asupra uniformitatii stratului si, in
acelasi timp, permite inceperea compactarii intr-un timp scurt, cat temperatura
mixturii este inca ridicata. Rezulta o compactare favorabila cu cilindrul,
compactarea finala putand fi obtinuta doar dupa cateva treceri.
Compactarea statica - se obtine prin greutatea proprie a compactorului.
Compactoarele cu cilindru compresor tandem şi compactoarele cu pneuri se
utilizeaza in acest scop. In comparatie cu compactarea prin vibratie, efectul de
compactare este relativ scazut. Cu cilindrul compresor tandem (2 tavalugi),
compactarea este influentata de incarcarea statica liniara (kg/cm) a tamburului,
iar in cazul compactoarelor cu pneuri este influentata de incarcarea pe roata (t) şi
de presiunea de umflare a pneului (Mpa). Compactarea statica cu cilindrul
compresor tandem are rost daca compactarea initiala cu finisorul a fost prea
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scazuta, daca mixtura este usor de compactat, in cazul asfaltului poros şi al
straturilor subtiri si atunci cand straturile de uzura se calca.
Compactarea cu vibratie - compactoarele cu vibraţie sunt foarte
puternice, versatile şi necesita mult mai putine treceri decat compactoarele
statice. Vibraţiile reduc frecarea internă in amestecul de minerale, astfel încat
interactiunea dintre greutatea proprie şi incarcarea dinamica creste densitatea. Pe
lângă încărcarea statică liniară, există şi alţi factori decisivi pentru obţinerea
efectului de compactare, precum masa vibratoare, frecvenţă şi amplitudinea.
Pentru o compactare optimă a straturilor de grosimi diferite, sunt necesari
cilindrii compresori tandem de dimensiuni mai mari, in cele mai multe cazuri cu
doua amplitudini şi doua frecvente.
Compactarea controlată cu ajutorul ASPHALT MANAGER – datorită
controlului avut in aceasta situatie, compactarea este determinata şi adaptata
automat. In modul automat, soferul nu trebuie sa faca ajustari. Compactoarele
care au ASPHALT MANAGER lucreaza cu un sistem de oscilatie directionat
care se regleaza automat. In timpul compactarii, amplitudinea efectiva se
adapteaza optim şi continuu la conditiile reale. Deteriorarile de granulatie şi
dislocarile sunt efectiv prevenite. Pe langa faptul ca lucreaza in modul automat,
soferul poate pre-selecta o anumita directie de vibrare (in modul manual). Exista
6 directii disponibile, de la orizontal la vertical (similar oscilatiilor). Datorita
adaptabilitatii lor excelente, compactoarele cu ASPHALT MANAGER sunt
foarte potrivite pentru intregul spectru al aplicatiilor pe asfalt. Modul manual, cu
vibratii orizontale, se recomanda pentru compactarea pe poduri, in parcarile cu
mai multe nivele sau in vecinatatea structurilor, zone ce pot fi sensibile la
vibratii.
Beneficiile compactoarelor cu ASPHALT MANAGER
-utilizare universala
-performanta mai mare de compactare prin adaptare permanenta a
energiei de compactare
-uniformitate mai ridicata şi structura mai uniforma in straturile asfaltice
-comportament fara probleme la compactarea de-a lungul marginilor şi
rosturilor
-potrivit pentru straturile de pe poduri şi in vecinatatea constructiilor care
pot fi sensibile la vibratii (similar oscilatiilor)
-echipat cu sisteme de masurare a compactarii si temperaturii
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4. ÎNCERCĂRI ÎN LABORATOR
Pentru evaluarea caracteristicilor fizico mecanice ale mixturilor asfaltice
se pot efectua o serie de incercari de laborator printre care:
Densitatea aparenta a mixturilor asfaltice reprezinta raportul dintre masa
unitatii de volum a mixturii asfaltice compactate, inclusiv golurile umplute cu
aer şi volumul acesteia, exprimata in g/cm3 sau kg/m3.
Determinarea densitatii aparente a mixturilor asfaltice se poate face pe
epruvete cubice şi cilindrice tip Marshall, pe epruvete preparate in laborator sau
pe carote extrase din stratul de mixtura asfaltica pusa in opera.
Stabilitate şi fluaj Marshall
- stabilitatea reprezinta rezistenta maxima sub sarcina a epruvetei
Marshall la temperatura de 60°C
- fluajul sau indicele de curgere reprezinta deformatia corespunzatoare a
epruvetei in timpul incercarii de stabilitate
Determinarea stabilitatii Marshall se efectueaza pe epruvete cilindrice tip
Marshall.
Volumul de goluri - determinarea se efectuează pe epruvete sub formă de
cilindri Marshall confectionate in laborator, precum şi pe probe prismatice, sau
carote prelevate din imbrăcămintea bituminoasă.
Modul de rigiditate - determinarea se efectuează pe epruvete sub formă
de cilindri Marshall confectionate in laborator, precum şi pe plăcute sau carote
prelevate din imbrăcămintea bituminoasă.
Absorbtia de apă este cantitatea de apă absorbită de golurile accesibile din
exterior ale unei epruvete din mixtură asfaltică, la mentinerea in apă sub vid şi
se exprimă in procente din masa sau volumul initial al epruvetei.
5. REZULTATE OBŢINUTE
Urmare a incercarilor efectuate in laborator, au rezultat urmatoarele date,
dupa cum urmeaza:
Densitate aparenta, Figura 1.:
-pentru probele confectionate tip Marshall a rezultat,
ρap, mediu=2.290g/cm3
-pentru epruvetele confectionate cu ajutorul compactorului cu role (placi
din care apoi s-au extras carote), a rezultat,
ρap, mediu=2.380g/cm3
-pentru epruvetele confectionate cu ajutorul Girocompactorului, a rezultat,
ρap, mediu=2.340g/cm3
91

Ses
siunea Ştiinţţifică Studen
nţească
“ING
GINERIA IN
NFRASTRU
UCTURII TR
RANSPORT
TURILOR”

I.I..T. 2014
ediţţia a IV-a
Bucureşti, 17Iunie20
014

-p
pentru caro
otele prelevvate din terren, a rezu
ultat,
ρap, mediu=
=2.240g/cm
m3
2,4
2,35
2,3

Densittate aparenta

2,25
2,2
2,15
Marshalll

Pllaca

Girocompactor

Teren

Figura 1. Densităăţi aparentee pentru probele conffecţionate iin laboratoor cu diferitte
metode de
d compacctare şi caroote prelevaate
•
•
•
•

Volumul de
V
d goluri, Figura
F
2:
-penttru probelee confecţioonate tip M
Marshall a rezultat,
r
Vg=7.287%
=
-penttru epruvettele confeccîionate cuu ajutorul compactoruului cu rolee (placi dinn
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Figuraa 4. Stabilittate şi fluajj pentru prrobe
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E4=58832 MPa; Em=6745 M
MPa;
E5=6621 MPa;
M
E6=65520 MPa; Em=6571 M
MPa;
E7=5012 MPa;
M
E8=56619 MPa; Em=5316 M
MPa;
Em=64485 MPa;
-p
pentru epru
uvetele connfecţionatee cu ajutoruul compacttorului cu role
r (plăci
din caree apoi s-au extras caroote), a rezuultat,
E1=4994 MPa;
M
E1’=53317 MPa; Em=5156 M
MPa;
E2=4628 MPa;
M
E2’=4891 MPa; Em=4760 M
MPa;
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E3=5050 MPa;
M
E3’=4610 MPa; Em=4830 M
MPa;
E4=4581 MPa;
M
E4’=4174 MPa; Em=4378 M
MPa;
Em=4781 MPa;
-p
pentru epru
uvetele connfecţionatee cu ajutoruul Girocom
mpactoruluui, a rezultaat,
E1=8444 MPa;
M
E1’=88778 MPa; Em=8611M
MPa;
E2=11766
=
MP
Pa; E2’=111327 MPa; Em=115466 MPa;
E3=12473
=
MP
Pa; E3’=133636 MPa; Em=130555 MPa;
E4=12925
=
MP
Pa; E4’=133352 MPa; Em=131399 MPa;
Em=111588 MPa;
-p
pentru caro
otele prelevvate din terren, a rezu
ultat,
E1=3441 MPa;
M
E1’=34437 MPa; Em=3439 M
MPa;
E2=2169 MPa;
M
E2’=2105 MPa; Em=2137 M
MPa;
E3=2690 MPa;
M
E3’=2609 MPa; Em=2650 M
MPa;
E4=2521 MPa;
M
E4’=25567 MPa; Em=2544 MPa;
Em=2693 MPa;
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6. CONCLUZII
Urmare a interpretarii rezultatelor obtinute pe testele efectuate in laborator
pe epruvetele confectionate şi pe probele prelevate din teren s-au constatat
urmatoarele:
-epruvetele tip Marshall au avut caracteristici fizico-mecanice mult
asemanatoare cu probele prelevate din teren;
-pentru o buna comportare a structurilor rutiere flexibile, este necesar ca
studiile efectuate in laborator sa reprezinte cu succes proprietatile influentate de
compactarea realizata in teren;
-operatie tehnologica de compactare are un rol determinant pentru
imbunatatirea caracteristicilor mixturilor asfaltice.
BIBLIOGRAFIE
[1] “Proiectarea moderna a retetei mixturii asfaltice” – Carmen Racanel, Bucuresti 2004
[2]

“SR EN 12697 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 30: ConfecŃionarea epruvetelor cu compactorul cu impact.”

[3] “SR EN 12697-31 − Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 31: ConfecŃionarea epruvetelor cu presa de compactare
giratorie.”
[4] “SR EN 12697-33 − Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 33: ConfecŃionarea epruvetelor cu compactorul cu placă.”
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ANALIZA ASPECTELOR LEGATE DE SIGURANŢA
CIRCULAŢIEI ÎN MEDIUL URBAN
Gârdu George Eduard, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Master Ingineria
Infrastructurii Transporturilor, anul II, e-mail: e-mail:(eduard_gardu@yahoo.com)
Îndrumător: Anton Valentin, Conferenţiar Universitar Doctor Inginer, Facultatea de Căi
Ferate, Drumuri şi Poduri, e-mail: vali@cfdp.utcb.ro
Rezumat
Lucrarea cu numele Analiza Aspectelor legate de Siguranta Circulaţiei în Mediul
Urban cuprinde 4 capitole, unde mi-am propus studiul conceptului de siguranţă rutieră şi
măsurile care trebuiesc luate pentru prevenirea accidentelor din trafic. În primele capitole am
studiat care sunt principalele motivele pentru care se produc accidentele, evoluţia numărului
de accidente, cât si a răniţilor, la nivel mondial si la nivelul ţării noastre. Si nu în ultimul rând,
principalele măsuri care ar trebui luate pentru a reduce pe cât posibil numărul accidentelor si
al urmarilor grave ale acestora.
Cuvinte cheie:conceptul de siguranţă rutieră, măsuri pentru asigurarea siguranţei
circulaţiei rutiere, procesul de îmbunătăţire a siguranţei rutiere.

1. INTRODUCERE
Primul capitol prezintă, siguranţa deplasărilor, care constituie un obiectiv
de mare importanţă pentru preocupările administratorilor reţelei rutiere,
constructorilor, cercetătorilor şi celor implicaţi în exploatarea drumurilor, în
scopul reducerii semnificative a numărului de accidente şi implicit a costurilor
pe care acestea le induc la nivelul societăţii. Eforturile noastre se alătură celor
ale organizaţiilor internaţionale, marcate de deceniul O.N.U. pentru siguranţa
circulaţiei. În ziua de azi, mijloacele de transport devin tot mai rapide şi tot mai
inteligente. Într-o lume a vitezei şi pe o infrastructură (străzi, autostrăzi) care nu
s-a dezvoltat în acelaşi ritm, având pe fond şi eroarea umană, iminent apar
accidentele şi ambuteaje în trafic.
Transportul în oraşele mari este influenţat de mai mulţi factori: este
influenţat de numărul de maşini, de infrastructura existentă şi depinde de
transportul public.
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Îmbunătăţirea infrastructurii (lărgirea străzilor, construirea de noi autostrăzi
şi pasaje) necesită costuri prohibitive iar autorităţile preferă să amâne cât mai
mult acest lucru.
2. CONCEPTUL DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ
Conceptul de accident rutier este definit ca un eveniment produs pe
drumurile publice, constând din coliziunea a două sau mai multe vehicule, ori a
unui vehicul cu un alt obstacol, lovirea sau călcarea pietonilor, bicicliștilor sau
altor participanți la trafic și având ca rezultat vătămarea integritătii corporale ori
moartea unor persoane, pagube materiale, precum si stânjenirea circulatiei.
Criteri de clasificare a accidentelor:
a. Clasificarea după gravitatea vătămării persoanelor:
accidente grave;
accidente ușoare;
b. Clasificarea după tipul coliziunii.
Accidentele rutiere sunt clasificate după tipul partenerilor de coliziune în
accidente de tip:
vehicul – vehicul;
vehicul – mediu înconjurător;
vehicul – pieton;
vehicul – alt participant la traficul rutier;
c. Clasificarea după configurația impactului.
Accidentele specifice impactului de tip vehicul-vehicul și pot fi:
cu impact frontal;
cu impact lateral;
cu impact din spate;
cu impact oblic;
d. Clasificarea după factorul determinant în producerea accidentului.
Ca factor determinant al producerii accidentelor rutiere pot fi considerati:
factorul uman;
autovehicul;
factorii de mediu
O statistică a deceselor în lume arată sub forma următoare:
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Figgura 1. Stattistica deceeselor in luume
Se estimeazză că la sccară mondială, număărul anual de răniţi în
î accidentte
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În 2012 au murit 2.040 de persoane în urma accidentelor rutiere produse
pe şoselele ţării, numarul fiind puţin mai mare decât în 2011, însă cu mult mai
mic decât în anul de maxim 2008, arată datele prezentate de Poliţia Rutieră la o
conferinţă organziată de AAA Auto. În statisticile poliţiei au fost înregistrate în
total 27.000 de accidente rutiere, în 10% dintre acestea fiind implicate maşini
înmatriculate în străinatate.

Figura 3.Cauzele accidentelor înregistrate în 2012
Ameliorarea infrastructurii rutiere, cu impacturi bugetare foarte diferite se
poate realiza prin:
•îmbunătăţiri vizând modernizarea reţelei: ele se referă la construirea
de noi lucrări de infrastructură de concepţie mai sigură (aplicarea
normelor recente, realizarea auditurilor de siguranţă etc.), ceea ce
necesită investiţii considerabile;
•îmbunătăţiri ale reţelei existente sugerate de studii de siguranţă şi
efectuate în locaţiile periculoase. Măsurile de corectare sunt atunci localizate –
îmbunătăţirea unei intersecţii, corectarea unei curbe, eliminarea unui obstacol la
marginea drumului – şi investiţiile necesare sunt mai puţin importante. Dar,
pentru a fi într-adevăr eficace, aceste măsuri trebuie uneori să fie însoţite de
operaţii asemănătoare în altă parte a sectorului, pentru a se evita posibila
migraţie a accidentelor.
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Tabelul 1. Procesul de îmbunătăţire a siguranţei
SARCINI
CUNOAŞTEREA
FACTORILOR
ELEMENTARI

DIAGNOSTIC DE
SIGURANŢĂ

Colectarea şi
gestiunea datelor
(accidente, trafic,
caracteristicile
drumului)
Observaţii ale
comportamentului
utilizatorilor drumului
Evaluarea
utilizatorilor şi a
caracteristicilor
drumului
Analiză cantitativă
Analiză calitativă

STUDII DE
AMELIORARE

Planificare

Ameliorare specifică
de prevenire sau
corectare

EVALUARE

Evaluare înaintea
intervenţiei
Evaluare după
intervenţie

MĂSURI PERTINENTE
FACTORI NECESARI UNEI ACŢIUNI
EFICIENTE
- accidente: localizare, circumstanţe, profilul
victimelor
- volume de trafic pe categorii de utilizatori,
pe perioade şi pe motiv de deplasare
- caracteristicile drumului
- măsurători de viteză
- statistici poliţieneşti referitoare la
infracţiuni
- supraveghere video
- măsurări ale uniformităţii şi aderenţei
suprafeţei
- sondaje printre utilizatori şi riverani
- planificare urbană
- statistici: indici şi rata accidentelor
- compararea cu valori de referinţă
- identificarea punctelor negre
- analiza detaliată a accidentelor
- analiza secvenţială a accidentelor
- audituri de siguranţă
- tipologia reţelei
- elaborarea unui sistem de clasificare rutieră
- coordonarea planificării transportului şi al
ocupării terenurilor
- modificarea elementelor asupra cărora
poate acţiona administraţia rutieră:
• caracteristici geometrice
• echipament de siguranţă
• gestiunea traficului
• semnalizare, informare
- evaluarea situaţiei actuale şi stabilirea
obiectivelor de siguranţă pentru proiectele
viitoare (risc acceptat, risc ţintă)
- urmărire după deschidere
• la deschidere: identificarea lacunelor
• sub un an de la deschidere: verificarea
dacă obiectivele prevăzute au fost atinse
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3. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE
STRUCTURA RUTIERĂ
Participantul la trafic reprezintă prima verigă în lanțul siguranței
rutiere.Oricare ar fi măsurile tehnice adoptate, eficacitatea politicii în domeniul
siguranței rutiere depinde în cele din urmă de comportamentul participantului la
trafic. De aceea, educația, instruirea și aplicarearegulilor sunt esențiale.
Oricum, sistemul de siguranță rutieră trebuie de asemenea să țină cont de
eroarea umană și de comportamentul necorespunzător și să îl corecteze pe cât
posibil, având în vedere că nu există un risc zero. Prin urmare, toate
componentele implicate, în special vehiculele și infrastructura, trebuie să fie
„tolerante” astfel încât să poată preveni și limita consecințele acestor deficiențe
pentru utilizatori, în special pentru cei mai vulnerabili.
3.1.O infrastructura rutieră mai sigură
Cel mai mare număr de accidente mortale survin pe drumurile urbane și
rurale (44% și, respectiv, 56% în 2008, în comparație cu 6% pe autostrăzi).Prin
urmare, trebuie găsite soluții pentru extinderea treptată a principiilor gestionării
siguranței infrastructurii la rețelele de drumuri secundare din statele membre,
având în vedere principiul subsidiarității.
Comisia se va asigura că cererile de finanțare din fonduri UE pentru
infrastructura rutieră a statelor membre vizează și normele de siguranță. Se va
analiza, de asemenea, posibilitatea extinderii acestui principiu la ajutoarele
externe.
3.2. Acţiuni:
Comisia va acţiona în următoarele direcţii:
1. Se va asigura că vor fi acordate fonduri europene pentru infrastructură doar în
condițiile respectării directivelor privind siguranța rutieră și siguranța
tunelurilor rutiere.
2. Va promova aplicarea tuturor principiilor pertinente privind gestionarea
siguranței infrastructurii la rețelele de drumuri secundare ale statelor membre, în
special prin schimbul de bune practici.
În România, unde nu exista o reţea dezvoltată de autostrăzi şi unde
educaţia rutieră a utilizatorilor drumului nu este foarte bine definită,
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implementarea unor măsuri foarte restrictive de siguranţa traficului este
anevoioasă, generând îndelungi discuţii cu autorităţile locale şi nu în ultimul
rând cu participanţii la trafic. Rolul specialiştilor în siguranţa circulaţiei este de a
identifica locaţiile cu potenţial criminogen, de a stabili care sunt măsurile cele
mai potrivite a fi implementate, de a le explica şi susţine, şi nu în ultimul rând de
a adapta respectivele măsuri la condiţiile locale ale mediului de trafic.
Pentru siguranţa rutieră tronsoanele de drum cu o concentraţie mare de
accidente permite clasificarea siguranţei rutiere după cum urmează:
1. Identificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente;
Identificarea tronsoanelor cu o concentraţie ridicată a accidentelor ia în
considerare cel puţin numărul accidentelor rutiere din anii anteriori, soldate cu
persoane decedate pe unitatea de distanţă, raportat la fluxul de trafic şi în cazul
intersecţiilor, numărul de astfel de accidente raportat la tipul intersecţiei.
2. Identificarea tronsoanelor de drum cu o concentraţie mai mare de
accidente în vederea analizei pentru clarificarea nivelului siguranţei reţelei
rutiere
4.STUDIU DE CAZ
Pentru realizarea lui am utilizat PROGRAMUL DE ANALIZA DE
SIGURANŢĂ A SIGURANŢEI DRUMURILOR (ROADSIDE SAFETY
ANALYSIS PROGRAM-R.S.A.P.)
4.1.Obiectul studiului
Constă în realizarea unui îmbunătăţiri a micro-calculatorului bazat pe
procedura de analiză cost-eficienţă pentru a putea fi utilizat în:
• Analiza unei utilizări diferite a unor îmbracăminţi bituminoase în
aceleaşi punct de pe traseul unui drum sau în aceeaşi secţiune
transversală;
• Dezvoltarea unor garanţii şi directive care să ia în calcul nivelurile de
performanţă ale siguranţei rutiere.
Programul Roadside Safety Analysis Program (RSAP) a fost realizat pe
baza unui studio, fiind alcătuit din două component separate, dar integrate în
acelaşi program: Interfaţa de Utilizator şi Programul Principal de Analiză.
Programul Principal de Analiză conţine procedurile de cost-eficienţa prin
intermediul carora se produc toate calculele necesare. Acest program este
realizat în limbajul FORTRAN datorită eficienţei sale în efectuarea unor calcule
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ştiinţifice performante. Dar cu toate aceste avantaje limbajul FORTRAN este
foarte slab din punct de vedere al interfeţei cu utilizatorul şi de aceea s-a realizat
un program diferit astfel încât să existe o uşurinţă pentru utilizarea lui pentru toti
utilizatorii. Programul Interfaţa de Utilizator a fost dezvoltat în limbajul
Microsoft C++, care a permis realizarea unor medii mai pritenesti pentru
utilizator, prin intermediul ferestrelor , ecranelor şi meniurilor.
Acest program permite utilizatorului o variantă simplă şi structurată de a
introduce date în programul RASP. Programul va genera fişiere de date de
intrare, care vor servi ca date de intrare pentru Programul Principal de Analiza.
După prelucrarea datelor prin Programul Principal de Analiză, programul
Interfaţa de Utilizator va prelua datele de ieşire şi va prezenta rezultatele
obţinute utilizatorului.
4.2 Interfaţa programului RSAP
În acest subcapitol se va face prezentarea modului general de lucru cu
programul RASP, cât şi prezentarea mai detaliată a modului de lucru cu mediul
de lucru în special ecranul principal, meniurile, icoanele, butoanele de comandă
şi căsuţele de dialog.
Termenul “ecran”, nu se referă la orice fereastră sau căsuţă de dialog care
ţine de introducerea datelor, procesarea lor şi a datelor de ieşire folosite de acest
program. Ferestrele şi căsuţele de dialog sunt specifice fiecărei aplicaţii
WINDOWS, permiţând utilizatorului o serie de opţiuni precum: OPEN, FILE,
CLOSE FILE, PRINT SETUP etc.
4.2.1 Ecranul Cost (Costuri)
Oferă posibilitatea de introducerea de date privind costurile: durata de
viaţă a proiectului (în ani), cota de reducere (în %), costul total de instalare (în
$) şi costul anual de intreţinere (în $).
4.2.2 Ecranul HIGHWAY (Drum)
Acest ecran oferă posibilitatea de a alege o gamă foarte mare de obţiuni
privind datele generale ale autostrăzii, inclusiv tipul de zonă, clasa funcţional,
tipul de autostradă, numărul de benzi, lăţimea benzii, lăţimea acostamentului,
factorul de creştere şi factorul de ajustare a ratei de abuz.
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4.2.3 Ecranul SEGMENTS (Segmente)
Acest ecran oferă intrări de date privind segmentele omogene individuale,
incluzând lungimea segmentelor, tipul median şi lăţimea, gradul de procent,
direcţia şi raza pentru curba orizontală.
4.2.4 Ecranul FEATURES
Ecranul FEATURES, oferă posibilitatea utilizatorului să introducă
caracteristicile drumului, inclusiv categoria caracteristică şi tipul, lungimea,
lăţimea, localizarea, decalarea, rata de coborâre, distanţa de la începutul
primului segement şi pentru caracteristicile de natură repetitită (ex. linia de
stâlpi electrici), numărul de repetări şi spaţierea.
După introducerea datelor de intrare pentru prima variantă, cea de
referinţă, se introduc datele pentru a doua variantă. Trebuie menţionat faptul că
la introducerea datelor unei noi variante , intrările de date din prima variantă vor
fi copiate automat în a doua variantă, deoarece multe date de intrare se vor
păstra aceleaşi. Procesul este repetat până când sunt finalizate datele de intrare
pentru toate variantele.
După finaliazarea introducerii de date se poate trece la afişarea
Rapoartelor.
Unul dintre cel mai importante dintre acestea este raportul B/C
RATIOcare înseamnă raportul beneficiu/cost. (Figura 4)

Figura 4. Rapoartul Beneficiu/Cost
Rapoartele de tipul B/C pot fi pozitive sau negative. Dacă beneficiile sunt
pozitive, adică dacă avem o reducere a costurilor accidentelor, raportul va fi
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pozitiv; invers adică dacă vom avea o creştere a costurilor accidentelor, raportul
va deveni negativ. Un raport negativ, nu va reprezenta o alternativă optimă de
implementare.
Studiul de caz analizeaza Strada Nicolae G. Caramfil, prevăzută cu 4
benzi de circulaţie, câte 2 benzi pe sens, cu o lungime a benzii de circulatie de
3.50m si o lungime de acostament de 1.50m. In studiul de caza se urmareste
tratarea unei portiuni de drum ce s-a dovedit a fi periculoasa din punct de vedere
al formarii accidentelor. (Figura 5)
S-a trecut la analiza celor 3 situaţii,prima situatiefiind cea existentă, iar
celelalte două reprezentând propunerile pentru reducerea accidentelor.A doua
situaţie areprezentat dispunerea unui parapet de tip ‘’New Jersey’’între cele 2
sensuri de circulaţie, astfel incât să se interzica virajul la stanga si evitarea
producerii de accidente.
A treia situaţie a impus insulele de dirijare a fluxurilor de circulaţie,
dovedindu-se o situatie mai dificila din punct de vedere al costurilor si executiei.

Figura 5.Strada Nicolae Caramfil
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5.CONCLUZII:
Analizând rezultatele obtinute pentru fiecare varinată (alternativa)
propusă se pot detalia urmatoarele concluzii:
- din punct de vedere al sigurantei rutiere, respective probabilitatea de
producere al accidentelor anuale rezultă căsituatia a treia este mai
avantajoasă fata de situatia a doua cu parapet, intrucât rata de producere a
accidentelor anuale este de 6.64% fata de 8.89%.
- din punct de vedere economic analizând costurile anuale datorate
accidentelor, costurile anuale de executie si costurile anuale de intrerinere
rezultă căsituatia a doua cu parapet este mai rentabila fată de situatia a
treiacu insule de dirijare. Ca si costuri de constructie si intretinere situatia
a doua este mult mai avantajoasă. Constructia insulelor de dirijare
necesită o perioada mai lungă de timp de executie implicând unele
restrictionari rutiere si posibilitatea de aparitie a ambuteiajelor.
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Rezumat
Creşterea concurenţei la nivelul pieţei de construcţii şi societatea aflată într-o contiună
schimbare, sunt două dintre elementele capabile să genereze nevoia stabilirii unei noi abordări
de dezvoltare a firmelor din domeniul construcţiilor.
În vederea stabilirii unei strategii de dezvoltare eficiente, care să asigure avantajul
competitiv necesar supravieţuirii în contextul economic actual, este necesară realizarea unei
analize diagnostic anterioare, capabile să ofere informaţii preţioase referitoare la starea
economică şi managerială a firmei.
În prezenta lucrare sunt evidenţaite aspecte teoretice referitoare la analiza şi elaborarea
strategiei de dezvoltare a unei societăţi de construcţii.
Cuvinte cheie: diagnosticare, întreprindere, strategie, avantaj competitiv

1. ASPECTE GENERALE
SOCIETĂŢI COMERCIALE

PRIVITOARE

LA

ANALIZA

UNEI

1.1. Analiza mediului intern al firmei
Mediul intern al firmei consta în ansamblul de resurse materiale şi umane,
utilizate pentru desfăşurarea activităţilor specifice firmei şi atingerea
obiectivelor prestabilite, şi relaţii de condiţionare dintre acestea.
Analiza mediului intern al firmei permite obţinerea unei imagine de
ansamblu în ceea ce priveşte situaţia actuală a organizaţiei şi o posibilă evoluţie
viitoare, în condiţiile apariţiei unor stimuli interiori sau exteriori, şi presupune:
a. analizarea poziţiei financiare - oferă informaţii pertinente legate de
capacitatea companiei de a-şi asigura echilibrul financiar pe termen mediu şi
lung, s-au într-o viziune mai largă, de a fi caracterizată prin solvabilitate şi
lichiditate.
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b. analizarea funcţiei comerciale - urmăreşte identificarea categoriilor de
consumatori şi care sunt nevoile satisfăcute de produsele realizate de firmă.
c. analizarea funcţiei de aprovizionare
Resursele materiale deţin în costul de producţie o pondere mare (în
general peste 50% şi de obicei 70-80%) de aceea este foarte important să
urmărim atent procesul de aprovizionare şi ofertele principalilor furnizori.
d. analizarea funcţiei de personal – presupune analizarea unor elemente legate de
numărul salariaţilor din întreprinderea studiată şi clasificarea acestora pe
categorii, calculul şi analiza ulterioară a productivităţii fizice şi sociale a muncii
etc.
e. analizarea funcţiei de producţie
Denumită în literatura de specialitate şi diagnosticul tehnic/operaţional,
analiza funcţiei de producţie are ca scop analiza factorilor tehnici ,de producţie
,a tehnologiilor de fabricaţie a produselor ,pentru a putea evalua impactul
schimbărilor tehnologice asupra strategiilor firmei.
În cadrul analizei tehnologice se urmăreşte determinarea capacităţii de
producţie şi gradul de utilizare a acesteia ,structura mijloacelor fixe pe categorii.
f. analizarea funcţiei de cercetare-dezvoltare
Analiza acestei funcţii vizează capacitatea ei de inovare ,de propulsarea
propriilor produse dincolo de limitele lor existente constructive şi funcţionale.
Se analizează potenţialul inovaţional al firmei ,rezultatele activităţilor de
cercetare –dezvoltare şi inovare (produsele noi realizate de firmă ,numărul de
brevede acordate firmei, numărul de invenţii realizate etc.)
g. analizarea sistemului de management
În orice organizaţiei, mică sau mare, economică sau non-profit, sistemul de
management, este definit ca un ansamblul elementelor decizionale,
organizatorice, informaţionale, motivaţionale, metodologice din cadrul
organizaţiei, prin intermediul căruia se exercită procesele şi relaţiile de
conducere în scopul obţinerii unei eficiente cât mai mari. Este unitatea a cel
puţin patru componente, care se comportă ca subsisteme ce au funcţii, principii
şi reguli specifice, ceea ce impune tratarea lor de către ştiinţa managementului
ca sisteme de sine stătătoare şi anume:
- sistemului informaţional
- sistemului decizional
- sistemului organizatoric
- sistemului metodologic
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1.2. Analiza mediului concurenţial al firmei
Cunoscut şi sub denumirea de mediu extern, mediul concurenţial al
firmei, este format din : furnizori, clienţi, produse de substituţie şi noii veniţi pe
piaţă.
Cunoaşterea mediului concurenţial oferă firmei o imagine de ansamblu
asupra caracteristicilor principale ale mediului în care îşi desfăşoară activitatea
şi care va fi consecinţa manifestării lor asupra firmei. Analiza mediului extern al
firmei ajută la identificarea oportunităţilor şi amenintăţilor care pot influenţa
activitatea viiitoare a societăţii analizate.

Figura 1. Mediul concurenţial al firmei după modelul Porter
Astfel, la nivelul mediului extern se vor analiza :
a. Firmele concurente
Analiza concurenţilor urmăreşte să furnizeze o înţelegere cât mai deplină
a propriilor avantaje şi/sau dezavantaje competitive,în raport cu poziţiile
deţinute pe piaţă de către concurenţi şi să ofere o bază fundamentată de
informaţii utile în dezvoltarea srategii destinare creeării unor avantaje
competitive.
b. Noii veniţi sau concurenţii potenţiali
Firmele nou venite pe o piaţă pot determina scăderea preţurilor de vânzare
sau creşterea costurilor de producţie a firmelor existente datorită tehnologiilor
folosite care de cele mai multe ori sunt noi şi care au o capacitate de producţie
mai mare. O consecinţă a acestui fapt va fi reducerea rentabilităţii de ansamblu a
domeniului de activitate respectiv.
Gradul de atractivitate a domeniului este foarte important în creşterea
numărului de competitor. Astfel dacă mediul este atractiv creşte numărul de
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potenţiali concurenţi şi invers, dacă mediul nu este atractiv scade numărul noilor
intraţi.
c. Clienţii
Analiza clienţilor este importantă dat fiind forţa de negociere a acestora.
Cu cât raportul de putere inclină mai mult în favoarea clientului importanţa
analizării acestuia creştere.
Clienţii pot ajuta o firmă să îşi depăşescă concurenţa, iar acest lucru este
perfect realizabil printr-o mai bună cunoaştere şi satisfacere a nevoilor
consumatorilor.
d. Furnizorii
Analiza furnizorilor, ca etapă preliminară elaborării strategiei de
dezvoltare este importantă din mai multe puncte de vedere. Acestă importanţă
este dată de:
- Ponderea ridicată a resurselor materiale în costul de producţie (peste 50%)
- Necesitatea respectării condiţiilor de calitate a materiilor prime ce vor
intra în procesul de producţie
- Necesitatea respectării termenelor contractuale referitoare la timpul de
livrare a materiilor prime achiziţionate
Prin diagnosticarea furnizorilor se urmăreşte identificarea materiilor
prime şi materialelor care corespund cererii de consum ale organizaţiei.
În acestă etapă se urmăreşte descrierea produselor de care o firmă are
nevoie, calitatea acestora, tehnologia folosită pentru obţinerea resursei, timpul
de livrare care contribuie la modificarea mărimii stocurilor, cantitatea necesară
de materie primă care influenţează raportul de putere furnizor –cumpărător.
e. Produse de substituţie
Produsele de substituţie, definite ca produse ce pot înlocui perfect
produsul analizat, pot reprezenta un pericol semnificativ pentru întreprinderile
existente.
Firmele care oferă pe piaţă astfel de produse influenţează mediul
concurenţial al întreprinderii, putând fi analizate atât ca firme concurente, în
cazul produselor substituibile existente pe piaţă cât şi ca potenţiali concurenţi în
cazul produselor viitoare.
Identificarea produselor de substituţie constă în cercetarea produselor care
pot îndeplini aceeşi funcţie cu produsul analizat.
Aşadar ,orice firmă trebuie să ia în calcul ,că la un moment dat,produsele
sale pot fi ameninţate de produsele de substituţie ,care satisfac aceleaşi
necesităţi.
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2. MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI ÎN ECONOMIA
CONCURENŢIAL
Managementul strategic constituie stadiul prezent şi reprezintă o formă de
conducere previzională axată pe anticiparea schimbărilor şi modificărilor ce
trebuie operate în cadrul firmei şi în interacţiunile acesteia cu mediul ei de
existenţă şi acţiune, pentru a împiedica producerea situaţiilor în care bunurile /
serviciile oferite de firmă, producţia şi vînzarea acestora, întraga activitate
desfăşurată să devină depăşite, neconcordante cronic cu schimbările produse.
Principalele avantaje ale managementului strategic sunt:
• Asigură unitatea de concepţie şi de acţiune la toate nivelurile ierarhice
Puţin întâlnită la firmele de dimensiuni reduse, structurarea pe
compartimente a firmelor poate avea implicaţii negative în ceea ce priveşte
dezvoltarea acestora. Existenţa unei strategii de dezvoltare unanim acceptată
oferă fiecărui compartiment o imagine clară referitoare la viitorul firmei şi
asigură alocarea resurselor către obiective clare, eficientizând procesele de lucru
la toate nivelurile.
• Permite anticiparea problemelor viitoare
Managementul strategic este recomandat tuturor firmelor care activează
într-un mediu turbulent şi nu numai deoarece această formă de management va
ajuta conducerea firmei să ia cele mai bune decizii vizavi de schimbările ce vor
interveni în mediul de afaceri, luându-se toate măsurile de prevedere în cazul
ameninţărilor şi valorificând toate oportunităţile oferite.
• Asigură cadrul necesar implicării tuturor conducătorilor din firmă
Pentru stabilirea unei strategii manageriale eficiente este necesară
implicarea personalului de la toate nivelurile ierarhice.
• Permite îmbunătăţirea rezultatelor economice ale firmei
• Asigură dezvoltarea şi consolidarea poziţiei pe piaţă a firmei
Strategia, ca instrument al managementului strategic, constă într-un plan
de acţiuni manageriale întreprinse în vederea îndeplinirii la termen a
obiectivelor fixate ale organizaţiei.
Componentele strategiei sunt:
a. Viziunea
Viziunea unei organizatii reprezinta o stare ideală proiectată în viitor şi
care configurează o posibilă şi dezirabilă dezvoltare a organizaţiei respective.
Viziunea presupune o gândire dinamică şi capabilă să evalueze pe termen
lung şansele reale de dezvoltare ale organizaţiei. Nu oricine are această
capacitate de a vedea în timp şi de a consemna în viitorul virtual al organizaţiei
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imaginea acesteia. De aceea, nu orice dorinţă personala sau speranţa împărtăşită
poate contribui la crearea unei viziuni.
b. Misiunea
Urmăreşte asigurarea cursului de acţiune în scopul realizării obiectivelor
prevazute în strategie, în contextul unor proceduri adecvate de alocare şi
utilizare a resurselor.
c. Obiectivele strategice
Privite ca rezultate finale ale strategiilor dezvoltate şi respectiv, ale
activităţilor planificate. Ele definesc ce trebuie realizat şi când evaluarea şi
cuantificarea lor devin posibile. Prin împlinirea acestor obiective strategice se
consideră împlinită şi misiunea organizaţiei pentru proiecţia de timp considerată
d. Modalităţi de acţiune
Modalităţile de realizare (acţiune) reprezintă acţiunile de realizare a
obiectivelor. Astfel de modalităţi pot fi: retehnologizarea, diversificarea
producţiei, asimilarea de noi produse, pătrunderea pe noi pieţe, specializarea în
producţie, modernizarea producţiei şi desfacerii, perfecţionarea pregătirii
personalului, informatizarea activităţilor. Aceste modalităţi strategice sunt
cunoscute sub denumirea de vectori de creştere ai firmei deoarece indică direcţia
în care firma evoluează. Adoptarea uneia sau alteia din modalităţile amintite
influenţează caracteristicile cantitative şi calitative ale activităţilor firmei. (De
exemplu: diversificarea producţiei implică între altele: completarea bazei
materiale prin noi investiţii, modificarea structurii profesionale a personalului,
noi activităţi, noi sarcini, noi responsabilităţi şi noi resurse).
e. Resursele
Sunt prevăzute în strategii, de regulă, global sau sub forma fondurilor de
investiţii. Se specifică provenienţa acestor fonduri: resurse proprii sau resurse
împrumutate.
f. Termenele
Principalul aspect cu privire la termene îl reprezintă sincronizarea
termenelor stabilite, ţinând cont de evoluţiile şi particularităţile specifice ale
celorlalte elemente ale strategiei (obiective, modalităţi de acţiune, resurse).
Stabilirea unei strategii de dezvoltare eficiente, care are la bază necesităţile
actuale şi viitoare ale firmei poate asigura obţinerea avantajului competitiv
(concurenţial).
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3. ANALIZA SOCIETĂŢII S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A.
3.1. Scurtă descriere a societăţii
S.C. DRUMURI ŞI PODURI SA este o societate pe acţiuni cu capital
integral de stat care funcţionează sub diferite denumiri încă din anii 1950.
Principalul obiect de activitate a firmei este ”Lucrări de construcţii a
drumurilor şi autostrăzilor” definit conform cod CAEN 4211.
Conform obiectului de activitate şi dotărilor tehnice de care dispune
societatea analizată execută umătoarele tipuri de lucrări:
• execuţia lucrărilor noi de drumuri şi străzi;
• reabilitarea şi modernizarea de drumuri şi străzi;
• întreţinerea şi repararea de drumuri şi străzi;
• efectuarea lucrărilor de deszăpezire şi combaterea poleiului;
• producerea pentru lucrări proprii şi comercializarea de mixturi asfaltice,
de diferite tipuri, betoane de ciment, de diferite clase, prefabricate din
beton de ciment (borduri, dale, pavele);
• închirieri de utilaje de construcţii specifice lucrărilor de drumuri;
• închirieri mijloace de transport specifice.
3.2. Diagnosticarea mediului intern
A. Diagnosticarea sistemului de management
Sistemul organizatoric al firmei este unul complex, organigrama
societăţii, de tip piramidal, fiind împărţită pe opt niveluri ierarhice.
Acest mod de organizare are consecinţe pozitive în ceea ce priveşte gradul
de corectitudine în luare deciziilor, determinând însă dificultăţi în
implementarea acestora.
Într-o astfel de organizare sistemul informaţional este caracterizat de
existenţa a numeroase bariere, pe canalul de transmitere a informaţiei putând
apărea în orice moment factori externi precum distorsiunea şi filtrajul.
B. Diagnosticul tehnic
Concepţia strategică a conducerii societăţii comerciale privind asigurarea
resurselor tehnice, porneşte de la rolul important pe care industrializarea
lucrărilor îl are în obţinerea calităţii, productivităţii şi eficienţei dorite, în
condiţiile asigurării protecţiei mediului.
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Potrivit acestei concepţii, tehnologiile de lucru aplicate în cadrul S.C.
DRUMURI ŞI PODURI S.A. acordă un rol prioritar preparării mixturilor
asfaltice şi betoanelor în instalaţii de înaltă productivitate, şi realizării lucrărilor
noi, modernizări, de întreţinere şi reparaţii de drumuri, preponderent mecanizat,
cu utilaje de randament corespunzator.
Firma dispune de un parc auto relativ nou şi de un sistem al aprovizionării
cu materii prime şi materiale foarte bine organizat, situaţiei care îi permite
atingerea standardelor de calitate impuse de client.
C. Diagnosticarea resurselor umane
• Analiza structurii personalului după pregătire
Această analiză furnizează informaţii legate de nivelul de calificare a
personalului direct sau indirect implicat în realizarea produselor/lucrărilor
solicitate de actualii şi potenţialii clienţi ai firmei studiate.

Figura 2. Structura personalului după pregătire
Din analiza graficului de mai sus se poate observa că o pondere
covârşitoare din totalul salariaţilor este specializată. Ponderea cea mai mică în
numărul total de salariaţi este asociată celor cu studii superioare, situaţie
normală având în vedere domeniul de activitate al firmei.
• Analiza productivităţii muncii
Scăderea numărului de salariaţi din perioada 2011-2013 a avut consecinţe
pozitive asupra productivităţii fizice şi productivităţii sociale a muncii, ambii
indicatori situându-se pe un trend ascendent.
Caracterizaţi de o creştere a valorii în perioada analizată, cei doi indicatori
înregistrează variaţii procentuale diferite. Astfel, dacă productivitatea fizică a
muncii creşte în 2012 comparativ cu 2011 cu aproximativ 32%, productivitatea
socială a muncii înregistrează o majorare de aproximativ 54%. Acestă situaţie se
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datorează realizării unor lucrări de o importanţă mai mare, pentru care au fost
încasate sume superioare celor din anul anterior.
Tabelul 1. Productivitatea individuală a muncii
REALIZARI
INDICATOR/AN
2011
2012
2013
Situaţia vânzărilor (ml lucrari)
28.326
36.222
29.890
Cifra de afaceri (lei)
12.329.000 18.420.000 15.386.000
Număr salariaţi (Ns)
87
84
67
Productivitatea fizică (Wn)
325,59
431,21
446,12
(ml lucrare)
Productivitatea socială a
141.712,64 219.285,71 229.641,79
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Figura 3. Evoluţia productivităţii fizice şi productivităţii sociale
• Analiza viabilităţii economice
Durata unei rotaţiei reprezintă timpul necesar realizării unei rotaţii
complete a stocurilor. Pentru eficientizarea activităţilor firmei şi reducerea
cheltuielilor asociate stocurilor strategia firmei trebuie să se orienteze către
reducerea pe cât posibil a acestei durate.
În cazul firmei analizate durata unei rotaţii este superioară valorilor
normale ale acestui indicator (30 zile) în primii doi ani de analiză, scăzând sub
pragul critic în cel de-al treilea an.
În ceea ce priveşte durata de recuperare a creanţelor, valorile ideale ale
acestui indicator se situează între 0 şi 30 zile. În cazul firmei analizate valorile
indicatorului sunt cu mult sub valorile normale , ea având capacitatea de a
transforma rapid creanţele în lichidităţi.
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Tabelul 2. Analiza eficienţei întreprinderii
REALIZARI
NR.
INDICATORI
CRT.
2011
2012
2013
1
Cifra de afaceri (lei)
12.329.000 18.420.000 15.386.000
3.085.511 1.564.864
974.430
2
Stocuri (lei)
4.143.271 4.341.881 4.677.049
3
Active circulante (lei)
74.981
87.282
801.188
4
Creante (lei)
1.057.186
553.374
427.792
5
Datorii pe termen scurt (lei)
6
Rotatia stocurilor (Nr. Rot.)
4,00
11,77
15,79
7
Durata unei rotatii (zile)
90
31
23
8
Durata recuperarii creantelor
2
2
19
9
Fondul de Rulment
3.086.085 3.788.507 4.249.257
10 Nevoia de Fond de Rulment
2.103.306 1.098.772 1.347.826
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Figura 4. Evoluţia duratei unei rotatii si duratei recuperarii stocurilor
Analizând evoluţia celor doi indicatori se observă o tendinţă pozitivă de
reducere a duratei unei rotaţii complete a stocurilor, situaţie ce trebuie menţinută
la nivelul firmei. În ceea ce priveşte durata recuperării crenţelor (conform figura
4.) este importantă stabilirea unei strategii de revenire la situaţiile înregistrate în
anii 2011 şi 2012 pentru a evita apariţia unor probleme legate de lipsa de
lichiditaţi.
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3. CONCLUZII
Analiza mediului intern şi extern al firmei oferă o imagine clară privind
potenţialul intern al întreprinderii şi posibilităţile de valorificare a acestuia.
Având la baza rezultatele analizei organizaţiei se pot stabili strategii de
dezvoltare eficiente cu rezultate notabile pe termen mediu şi lung. În lipsa unei
diagnosticări nu se pot contura strategii realiste, care să răspundă nevoilor
existente ale organizaţiei, iar fără o strategie nu există dezvoltare.
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Rezumat
Problema eliminării joantelor şi a trecerii la calea continuă, a fost pusă încă din secolul
trecut, ca urmare a cerinţelor sporite de trafic (viteze de circulaţie şi tonaje sporite), asigurării
confortului în timpul călătoriei şi exploatării economice. Avantajele căii fără joante, din punct
de vedere economic, sunt: mărirea duratei de serviciu a materialului de cale; micşorarea
consumului de combustibil necesar tracţiunii trenurilor; creşterea vitezelor de circulaţie şi a
gradului de comfort a călătorilor; micşorarea cheltuielilor de întreţinere a vagoanelor.
Calculul solicitărilor căii fără joante prezintă particularităţi faţă de acela al altor
construcţii, datorită faptului că deşi aceasta este supusă la eforturi importante în direcţii
diferite, în realitate, calea este alcătuită din cadrul “şine-traverse” rezemat, fără a fi fixat, pe
platforma căii prin intermediul unui pat elastic de balast. Variaţia temperaturii reprezintă
principalul factor care determină mărimea forţelor care acţionează ascupra căii. Rosturile de
dilataţie evoluează în mod diferit datorită temperaturii, frecării diferite a capetelor şinelor
între eclise, precum şi rezistenţei la deplasarea în lung a şinelor pe traverse. Eforturile care se
dezvoltă în şinele lungi sudate, datorită creşterii temperaturii peste temperatura de fixare,
neutră, au ca efect mărirea tensiunilor în şine şi afectarea stabilităţii căii, atunci când acestea
depăşesc anumite limite. Lucrarea prezintă o analiză a stării căii sudate pentru linia Bucureşti
– Olteniţa, km 31+420 – km 34+560. Aceasta conţine o parte aplicativă, concretizată sub
forma unui studiu de caz privitor la analiza stării de eforturi a căii sudate, pornind de la datele
concrete culese din teren, utilizând diagrama de eforturi pentru temperatura de 50C în şină, cu
notele de calcul aferente, precum şi evidenţierea măsurilor impuse pentru eliminarea V-urilor
periculoase, respectiv detensionarea şi uniformizarea eforturilor [1], [7], [8].
Cuvinte cheie: cale sudată, temperatură de fixare, fixare definitivă, fixare provizorie

1. INTRODUCERE
La nivelul Uniunii Europene, căile ferate se află într-un amplu proces de
transformare, pe baza principiilor economiei de piaţă, urmărindu-se crearea unei
zone unice de transport european, acestea fiind vitale pentru dezvoltarea
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economică a societăţii. Ministerul Transporturilor a Elaborat Master Planul
General de Transport, ce are ca obiectiv major crearea unui sistem de transport
eficient economic, sustenabil, sigur şi care să contribuie la dezvoltarea
economică naţională. Reuşita dezvoltării transportului feroviar din România,
trebuie să aibă la bază îmbunătăţirea stării reţelei feroviare, în condiţii de
eficienţă şi eficacitate şi de adaptare permanentă a nivelului de performanţă la
cerinţele transportului European.
O componentă esenţială a transportului feroviar, este reprezentată de
infrastructura de cale ferată, ce trebuie modernizată astfel încât să poată
răspunde solicitărilor în creştere a volumului de transport şi să ofere servicii de
calitate operatorilor feroviari. Beneficiind de contextul internaţional favorabil,
trebuie ca, în primul rând, să se urmărească dezvoltarea infrastructurii în
concordanţă cu evoluţia din transportul feroviar la nivelul Uniunii Europene, să
se asigure exploatarea în condiţii de siguranţă, astfel încât căile ferate să atragă
şi să susţină volume sporite de transport marfă şi călători. Transportul feroviar
prezintă o serie de avantaje majore, faţă de celelalte moduri de transport, cum ar
fi: costurile externe reduse, poluare minimă, număr redus de accidente şi blocaje
în trafic, precum şi siguranţă crescută a traficului şi nu în ultimul rând volumul
mare de transport.
Principalul avantaj al căii moderne sudate faţă de calea cu joante, clasică,
îl reprezintă creşterea vitezei de deplasare, a confortului călătorilor şi nu în
ultimul rând la scăderea volumului de resurse alocate pentru întreţinerea acesteia
[7], [12].
2. CULEGEREA DATELOR DE PE TEREN
Culegerea datelor iniiale de pe teren reprezintă prima etapă în întocmirea
lucrării. Datele culese, trebuie să fie complete şi să corespundă cu situaţia reală
de pe teren, pentru ca lucrarea să capete finalitatea dorită şi să conducă la
concluzii utile ce pot fi aplicate pentru îmbunătăţirea performanţelor căii.
Datele iniţiale urmează a fi extrase din următoarele evidenţe existente la
secţia linii: Fişa căii fără joante; Foaia de măsurare a rosturilor; Proces verbal de
predare – primire a liniei sudate (din punct de vedere al siguranţei circulaţiei);
Graficul de lucrări de linie (Reparaţie capitală şi reparaţie periodică), conform
Anexa 16 din Instrucţia Nr. 300 de întreţinere a liniilor ferate; Albumul curbelor
şi măsurătorilor de săgeţi; Evidenţa lucrărilor de artă; Schiţele staţiilor; Extras
din mersul trenurilor; Tonajul înregistrat; Evidenţa şinelor defecte; Carnet
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pentru măsurarea liniei; Carnet pentru revizia curbelor de cale ferată; Carnet
pentru măsurarea aparatelor de cale.
Linia 801 Bucureşti Titan Sud – Olteniţa este alcătuită din şine tip S49 cu
traverse de beton tip T13, cale fără joante neelectrificată. Viteza de circulaţie
este de 80 km/h. Traficul este de 3,43 mii tone/an. Poza traverselor este de 1728
buc/km [9], [10], [11].
3. ANALIZA STĂRII DE EFORTURI A CĂII SUDATE UTILIZÂND
DIAGRAMA DE EFORTURI AXIALE PENTRU TEMPERATURA DE
50C ÎN ŞINĂ. NOTE DE CALCUL. CALCULUL „V”-urilor.
Analiza diagramelor de eforturi axiale ne permit să determinăm mărimea
şi variaţia eforturilor axiale în lungul căii, deplasările capetelor libere ale căii
fără joante sau ale panourilor tampon precum şi variaţia rosturilor. În studiul
diagramelor de eforturi axiale, se consideră că rezistenţa p, opusă de prisma de
piatră spartă la deplasarea în lung a cadrului şine traverse, este constantă în
lungul căii. La calea fără joante sunt analizate în special zonele de respiraţie,
zone în care dilatarea sau contracţia căii sunt parţial împiedicate de rezistenţa
„p”.
În vederea efectuării calculelor pentru stabilirea diagramelor de eforturi
axiale în şină pentru o temperatură în şină de 50C, avem următoarele date
iniţiale: şină tip S49, având aria secţiunii: A = 62,5 cm2; rezistenţa longitudinală
opusă de prisma de balast: p = 7 daN/cm fir cale; rezistenţa din eclisaj:
R = 2500 daN; modulul de elasticitate al oţelului din şină: E = 2,1x106 daN/cm2;
coeficientul de dilatare termică liniară a oţelului: α=1,15x10-5 mm/mm0C;
diferenţa de temperatură între noapte şi zi: Δtn = 150C.
Pentru a realiza analiza stării de eforturi a tronsoanelor sudate a căii fără
joante, constatăm că tronsonul anterior a fost introdus în cale cu o zi înainte.
Cunoscând faptul că la capătul tronsonului anterior eclisarea s-a făcut cu două
şuruburi, în acest caz, rezistenţa din eclisaj are valoarea R = 2500 daN. În timpul
nopţii temperatura scade cu Δtn = 15 0C.
Efortul axial, N, din timpul nopţii, de pe capătul tronsonului anterior,
presupunând că pe capătul tronsonului avem o încastrare, se calculează cu
relaţia:
(3.1)
N = α × E × A × Δtn , [daN]
În realitate nu este o încastrare (cu blocaje), pe capătul tronsonului avem
rezistenţa din eclisaj dată de cele două şuruburi, R = 2500 daN.
Lungimea de respiraţie pe timpul nopţii, lrn, se calculează cu relaţia:
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N−R
, [cm]
p

lrn =

(3.2)

A doua zi, înainte de începerea lucrărilor, efortul axial din şină, N1, se
calculează cu relaţia:
(3.3)
N1 = α × E × A × (t f − t n ), [daN]
A doua zi, la începerea lucrărilor, se scoate eclisa de capăt, diagrama
revenind pe zero. Vârful rămas în diagramă este periculos la creşterea
temperaturii, deoarece duce la pierderea de stabilitate a căii (şerpuirea căii).
Lungimea de respiraţie, lr2, aferentă vârfului diagramei, faţă de sudura în
cale se calculează cu relaţia:
lr 2 =

N1 − R
, [cm]
2× p

(3.4)

Calculul V-urilor, se face cu relaţia:
V = lr 2 × p , [daN]
(3.5)
Sintetizând, datele obţinute în urma calculelor, ce caracterizează starea de
eforturi axiale din tronsoanele sudate, sunt prezentate în următorul Tabelul 1:

Nr.
tronson

Tabelul 1. Date despre starea de eforturi axiale din tronsoanele sudate
tf
N1,
lr2,
V,
tn
N,
lrn,
0
0
[ C] [ C]
[cm]
[daN]
[cm]
[daN]
[daN]

1.
2.
3.
4.
5.

CCJ
24
30
25
31

5
5
5
5
5

28678,1
37734,3
30187,5
39243,7

3739,7
5033,4
3955,3

CCJ
37734,3
2516,7
30187,5
1977,6
39243,7
2624,5
zonă necontrolată

17617,1
13843,7
18371,8

Pentru tronsoanele de mai sus, diagramele de eforturi axiale în şină la
temperatura de 5ºC după resudarea liniei sunt prezentate în Figura 1. Diagrama
de eforturi axiale a fost stabilită în vederea: stabilirii stării iniţiale de eforturi;
concentrării tuturor datelor pe o singură planşă; stabilirii lucrărilor necesare
pentru asigurarea regimului normal de funcţionare.
Tronsoanele de cale ce au diagrama de eforturi cuprinsă între limitele de
17°C şi 27°C se consideră ca fiind fixate definitiv. Celelalte tronsoane vor trebui
refixate pentru a evita şerpuirea căii sau ruperea şinelor [1], [2], [3], [5], [6].
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Figura 1. Diagrama de eforturi axiale la temperatura de 5ºC în şină.
4. ANALIZA COMPORTĂRII UNEI ÎNTRERUPERI CU UN PANOU
TAMPON
LA UN CICLU COMPLET DE VARIAŢIE A
TEMPERATURII
Între calea fără joante şi o porţiune care nu se sudează (schimbător de
cale, joantă izolantă, pod, tunel etc.) sau între două porţiuni de cale fară joante,
se montează panouri numite PANOURI TAMPON (PT), sau panouri de
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protecţie. Cele mai mari eforturi axiale la variaţii de temperatură sunt în zonele
întreruperilor şi trecerilor şi, mai exact, sunt pe capetele căii sudate din zonele
întreruperilor şi trecerilor. Pentru a evita ruperile de şină şi pierderea stabilităţii
(şerpuirea căii) în zonele respective se procedează la verificarea rosturilor. Al
doilea rost de la capătul căii sudate este rostul caracteristic. Prin mărimea
rosturilor şi prin numărul panourilor tampon este reglată mărimea eforturilor
axiale din zona activă.
Încadrarea unei zone active, ca fiind sau nefiind în regim normal de
funcţionare (RNF), în raport cu temperatura, poate fi făcută prin cunoaşterea
temperaturilor în şină corespunzătoare închiderii şi deschiderii la maxim a
rosturilor caracteristice. Pentru a avea RNF, rostul caracteristic nu trebuie să fie
închis la temperaturi mai mici decât temperatura caracteristică tc1 şi nu trebuie să
fie deschis la maxim la temperaturi mai mari decât temperatura caracteristică tc2.
Vor fi analizate diagramele de eforturi axiale (mărimea şi variaţia
eforturilor axiale în lungul căii), deplasările în lung ale capetelor libere ale C.F.J.
şi ale panoului tampon, precum şi variaţia rosturilor. Studiile de specialitate
admit pentru temperatura în şină variaţia: t f → t max → t min → t max
În zona de respiraţie, dilatarea sau contracţia căii fără joante sunt parţial
împiedicate de rezistenţa p opusă de prisma de piatră spartă la deplasarea în lung
a cadrului şine-traverse. Rezistenţa p este considerată constantă în lungul căii.
Exemplu de analiza:
Să se analizeze comportarea unei întreruperi cu un panou tampon la ciclul
complet de variaţie a temperaturii, cunoscând datele de la Cap. 3 precum şi:
ecartul de temperatură din România este considerat între: (+ 60 0C) şi (– 30 0C);
lungimea panoului tampon: lp = 20 m; rostul maxim de montaj: λmax = 20 mm = 2
cm; rostul de montaj: λ = 7 mm = 0,7 cm; temperatura de fixare a tronsoanelor de
cale fară joante, situate înainte şi după panoul tampon: tf = 20 0C.
În vederea analizării comportării unei întreruperi cu un panou tampon la
ciclul complet de variaţie a temperaturii, notele de calcul şi diagramele au fost
efectuate în 15 etape, ce vor fi prezentate parţial în articol, datorită limitarii
numărului de pagini, după cum urmează:
- etapele 1 – 5 corespund creşterii monotone a temperaturii de la tf la tmax;
- etapele 6 – 10 corespund scăderii temperaturii de la tmax la tmin;
- etapele 11 – 15corespund creşterii din nou a temperaturii de la tmin la tmax.
Etapa 1 - situaţia iniţială: în această primă etapă temperatura este aceeaşi
cu temperatura la care au fost fixate tronsoanele de CFJ situate înainte şi după
panoul tampon, rostul este egal cu cel de montaj, iar efortul axial este nul.
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Etapa 2 – mobilizarea rezistenţei din eclisaj R: este necesară în vederea
apariţiei deplasărilor la capetele panoului tampon.
Etapa 3 – mobilizarea rezistenţei longitudinale p pe toată lungimea
panoului tampon (Figura 2).

Figura 2. Mobilizarea rezistenţei longitudinale “p”
Etapa 4 – anularea rostului dintre capetele şinelor (Figura 3):
Temperatura în şină creşte până la o valoare t4, la care anulează rostul dintre
capetele şinelor.

Figura 3. Anularea rostului dintre capetele şinelor
Etapa 5 – creşterea temperaturii până la atingerea valorii maxime
tmax = 60 0 C : până la atingerea acestei temperaturi, dilatarea şinei este împiedicată,
iar rostul este nul.
Etapa 6 – la scăderea temperaturii de la 60 0C la 43,32 0C, se anulează
compresiunea datorată dilatării împiedicate aferentă creşterii temperaturii între
43,32 0C şi 60 0C; rostul rămâne în continuare nul.
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Etapa 7 – schimbarea sensului rezistenţei din eclisaj (Figura 4): odată cu
scăderea temperaturii de la valoarea anterioară t6 = 43,32 0C la t 7 = 36,7 0 C , are
loc schimbarea sensului rezistenţei din eclisaj R, rostul ramânând închis.

Figura 4. Schimbarea sensului rezistenţei din eclisaj
Etapa 8 – schimbarea sensului rezistenţelor liniare p (Figura 5):
temperatura scade continuu, de la valoarea anterioară t7 = 36,7 0C, când a avut
loc schimbarea sensului rezistenţei din eclisaj, la t 8 = 27,42 0 C .

Figura 5. Schimbarea sensului rezistenţelor liniare “p”
Etapa 9 – deschiderea rostului la valoarea maximă λmax = 20mm (Figura 6).
Etapa 10 – Scăderea temperaturii la valoarea minimă t min = −30 0 C : după
deschiderea rostului la 20 mm, la scăderea în continuare a temperaturii,
contractarea este împiedicată, iar prin joantă se transmit, prin solicitarea
buloanelor la forfecare, eforturi axiale de întindere.
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Etapa 11 – Creşterea temperaturii de la valoarea minimă t min = −30 0 C la 12,38 0C. În această etapă rostul are valoarea maximă de 2 cm.

Figura 6. Deschiderea rostului la valoarea maximă λmax = 20mm
Etapa 12 – Creşterea temperaturii până la schimbarea sensului rezistenţei
din eclisaj: în această etapă rostul are valoarea maximă, variaţia fiind nulă.
Etapa 13 – Creşterea temperaturii astfel încât rezistenţa longitudinal p să
se mobilizeze în sens contrar tendinţei de dilatare a şinei.
Etapa 14 – Închiderea rostului dintre capetele şinelor: temperatura în şină
creşte până la o valoare t14, unde, datorită dilatării, se închide rostul dintre
capetele căii fără joante şi panoul tampon ( λ14 = 0 ).
Etapa 15 – Temperatura în această etapă creşte continuu, până la
atingerea valorii maxime t max = 60 0 C , rostul fiind închis, variaţia fiind nulă.
4.1 CICLUL INTRERUPERE CU UN PANOU TAMPON. DIAGRAMA
ROSTURILOR
Pentru a ţine seama de existenţa variaţiilor sezoniere şi zilnice pentru
temperatura în şină, diagramele de eforturi axiale şi diagramele rosturilor s-au
întocmit pentru un ciclu complet t f → t max → t min → t max , privind variaţia
temperaturii în şină.
În Figura 7 este reprezentată diagrama rosturilor aferentă ciclului de
întrerupere cu un panou tampon analizat.
Încadrarea unei zone active, ca fiind sau nefiind în regim normal de
funcţionare (RNF), în raport cu temperatura, se face prin cunoaşterea
temperaturilor în şină corespunzătoare închiderii şi deschiderii la maxim a
rosturilor caracteristice. Pentru a avea RNF, rostul caracteristic nu trebuie să fie
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închis la temperaturi mai mici decât temperatura caracteristică tc1 şi nu trebuie să
fie deschis la maxim la temperaturi mai mari decât temperatura caracteristică tc2.
Conform reglementărilor în vigoare, în cazul întreruperii cu un panou tampon,
pentru tipul de şină S49, avem tc1 = + 35 0C şi tc2 = - 6 0C. În cazul analizat, în
urma calculelor, s-au obţinut pentru temperatura de închidere a rostului
caracteristic valoarea de (+ 43,37 0C), iar pentru temperatura de deschidere la
maxim a acestuia ( – 12,38 0C). Concluzionând, rezultă că zona activă, pentru
întreruperea cu un panou tampon analizată, este în regim normal de funcţionare
[1], [4], [5], [6], [10], [11].

Figura 7. Ciclul întrerupere cu un panou tampon
Diagrama rosturilor
4. CONCLUZII
Analiza diagramelor de eforturi axiale ne permit să determinăm mărimea
şi variaţia eforturilor axiale în lungul căii, deplasările capetelor libere ale căii
fără joante sau ale panourilor tampon precum şi variaţia rosturilor. În perioada
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de vară, cu temperaturi excesiv de ridicate, vârfurile din diagramele de eforturi
axiale devin periculoase, deoarece pot provoca deformaţii în plan ale căii fără
joante (pot conduce la şerpuire), datorită compresiunii mari concentrate în aceste
zone. Pentru uniformizarea eforturilor axiale în zonele vârfurilor din diagrame
se execută următoarele etape: pe lungimea prestabilită se desfac prinderile, fără
secţionarea căii, şinele se ridică de pe plăci, în vederea uniformizării eforturilor,
după care se refac prinderile. Astfel, fixarea pe acea zonă devine o fixare
definitivă. Zonele de cale cu joante rămase pe linie se vor elimina în mod
obligatoriu. Pentru eliminarea întreruperilor, determinate de acestea, se poate
proceda la reparaţia definitivă prin refacerea continuităţii căii fără joante, fie
folosind metoda de sudare aluminotermică, fie prin procedeul de execuţie a
sudurilor de încheiere “prin buclă”. Zonele pe care temperatura de fixare este în
afara intervalului prescris de fixare definitivă, curpins între 170C şi 270C, trebuie
detensionate. Detensionarea trebuie făcută înainte de scăderea excesivă a
temperaturii în şină, pentru tronsoanele la care temperatura de fixare este peste
27 0C. Pentru tronsoanele fixate la o temperatură mai mică de limita inferioară a
„tfd”, respectiv 17 0C, detensionarea trebuie făcută înainte de creşterea excesivă
a temperaturii din şină. Încadrarea unei zone active, ca fiind sau nefiind în regim
normal de funcţionare (RNF), în raport cu temperatura, se face prin cunoaşterea
temperaturilor în şină corespunzătoare închiderii şi deschiderii la maxim a
rosturilor caracteristice. Pentru a avea RNF, rostul caracteristic nu trebuie să fie
închis la temperaturi mai mici decât temperatura caracteristică tc1 şi nu trebuie să
fie deschis la maxim la temperaturi mai mari decât temperatura caracteristică tc2.
Conform reglementărilor în vigoare, în cazul întreruperii cu un panou tampon,
pentru tipul de şină S49, avem tc1 = + 35 0C şi tc2 = - 6 0C. În cazul analizat, în
urma calculelor, s-au obţinut pentru temperatura de închidere a rostului
caracteristic valoarea de + 43,37 0C, iar pentru temperatura de deschidere la
maxim a acestuia, – 12,38 0C. Concluzionând, rezultă că zona activă, pentru
întreruperea cu un panou tampon analizată, este în regim normal de funcţionare.
Reţeaua de linii a CFR trebuie adusă la parametrii de funcţionare calitativ
superiori, îndeosebi în ceea ce priveşte circulaţia cu viteze sporite în condiţii de
siguranţă, confort şi eficienţă economică. Problema actuală a CFR este
modernizarea, plecând de la starea existentă a reţelei de linii, astfel încât să
permită creşterea vitezelor de circulaţie pe liniile cu trafic mixt (marfă şi
călători) până la 160 km/h, iar pe liniile ce deservesc exclusive transportul de
călători, la peste 200 km/h [1], [2], [3], [4], [8], [11], [12].
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Rezumat
Lucrarea “Strategii de finanţare a proiectelor de investiţii în construcţii” este
structurată pe patru capitole, fiecare acoperind o problematică importantă în realizarea
demersului de cercetare asupra eficienţei strategiilor de finanţare, a investiţiilor cu
finanţare europeană cât şi impactul implementării acestora la nivelul economiei naţionale. În
continuare este prezentată structura studiului pe capitole.
Capitolul I, “Surse de finanţare”, tratează conceptul de finanţare din punctul de
vedere al unei definiri generale. Conceptul de finanţare este un concept complex, în acest
capitol fiind prezentate finaţările pe termen lung care se impart în două mari categorii, şi
anume: finanţări din fonduri proprii (Autofinanţarea, Creşteri de capital prin noi aporturi în
numerar şi în natură, Creşteri de capital prin încorporarea rezervelor, Creşteri de capital prin
conversiunea datoriilor) prin angajamente la termen: (împrumuturi obligatare, Împrumuturi de
la instituţii financiare specializate, Credite bancare pe termen mijlociu, Credit-bail).
Capitolul II, merge mai departe analizând finanţarea internaţională a proiectelor de
investiţii. Lucrarea tratează exclusiv o categorie restransă a investiţiilor şi anume investiţiile
cu finantare europeană, singura pârghie de relansare economică după perioada de criză
financiară prin care a trecut România.
Este pus în evidenţă conceptul de finanţare europeană, definind importanţa şi rolul
acestoreia, precum şi instrumentele structurale prin care aceasta işi atinge obiectivele. Analiza
se restrânge ulterior la cazul României, caz în care eficienţa fondurilor structurale poate fi
masurată prin gradul de absorbţie al acestora.
În Capitolul III sunt prezentate generalităţi privind contractual de concesiune,
drepturile şi obligaţiile concedentului şi ale concesionarului. Scopul concesiunii este nu numai
eficientizarea serviciului public în beneficiul celor ce se vor folosi de el, ci şi stimularea
competiţiei între particulari în vederea realizării unor lucrări publice calitativ superioare.
În capitolul IV, lucrarea face referire la strategiile şi politicile Uniunii Europene în
baza cărora sunt trasate cele mai importante programe operaţionale prin care se
incearcă impulsionarea dezvoltării economice a ţarii, şi la rezultatele pe care acestea le-au
inregistrat în special în perioada de pana în 2013.

Cuvinte cheie: Strategie de finanţare, investiţie, concesiune
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1. SURSE DE FINANŢARE
1.1. Introducere
Finanţarea întreprinderii reprezinta obtinerea şi punerea la dispoziţie a
unor sume de bani, drepturi şi bunuri productive. Politica de finanţare a
întreprinderii trebuie sa aleaga sursele de finanţare destinate întreprinderii pentru
a asigura buna sa functionare, inclusiv performanţele acesteia prezente şi
viitoare.
Mijloacele de finanţare trebuie să fie adaptate calitativ la nevoile firmei.
Din punct de vedere al apartenenţei fondurilor, sursele de finantare pot fi:
• Finanţări din fonduri proprii ( autofinanţarea, creşteri de capital);
• Finanţari prin angajamente la termen (împrumuturi obligatare, credite
bancare, credit-bail).
Din punct de vedere al efortului depus pentru obţtinerea lor, sursele de finanţare
pe termen lung cuprind:
• Finanţari interne (autofinanţarea);
• Finantari externe (creşteri de capital şi împrumuturi diverse).

Figură 1. Clasificarea finanţărilor pe termen lung
1.2. Finanţarea din fonduri proprii
1.2.1 Autofinanţarea
Autofinanţare reprezintă cea mai raspandită sursă de finanţare şi
presupune ca întreprinderea să îşi asigure dezvoltarea prin forţe proprii, folosind
drept surse o parte a profitului obţinut în exerciţiul expirat şi fondul de
amortizare, urmărind atât acoperirea necesarului de înlocuire a activelor
imobilizate cât şi creşterea activelor de exploatare.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Autofinanţarea globală are două componente:
Autofinanţarea de menţinere
Autofinanţarea netă
Principalele avantaje oferite de autofinanţare sunt:
autonomia financiară asigurată prin autofinanţare permite întreprinderii
independenţa de gestionare faţă de organismele financiare şi de credit;
asigură întreprinderii un mare grad de libertate privind dezvoltarea
investiţiilor, cu condiţia realizării unor investiţii utile, profitabile;
constituie un mijloc sigur de finanţare, o sursă independentă şi stabilă de
fonduri;
permite frânarea îndatorării şi implicit reducerea cheltuielilor financiare;
permite măsurarea randamentului capitalurilor proprii, respectiv a
rentabilităţii financiare;
reprezintă factorul hotărâtor in asigurarea accesului pe piaţa de capital si
atragerea de noi capitaluri din afara întreprinderii.

1.2.2. Creşteri de capital
Constituirea capitalului social reprezită prima fază de finanţare a unei
societăţi comerciale. Dintre societăţile de capital cea mai raspândită este
societatea anonimă pe acţiuni, care se caracterizează prin faptul că
responsabilitatea acţionarilor este limitată la suma participării lor la capitalul
social.
Creşterea capitalului social reprezintă o decizie financiară strategică şi
care este luată nu de serviciile financiare sau direcţiile financiare din
întreprinderi, ci de conducerea acestora: adunarea generală a acţionarilor sau
consiliul de administraţie.
1.2.3 Finanţări prin angajament la termen
Finanţările pe termen lung sunt îndatorare, în toate cazurile, finanţări
externe, în sensul ca sursele vin din afara entităţii împrumutate.
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Figură 2. Finanţări prin angajamente la termen
2. FINANŢAREA INTERNAŢIONALĂ
INVESTIŢII
2.1. Generalităţi

A

PROIECTELOR

DE

Într-o economie mondială puternic competitivă, o structura adecvată de
active şi pasive a companiei poate reprezenta cheia supravieţuirii şi chiar a
succesului. Astfel, investiţiile, ca promotor al inovaţiei şi progresului, devin o
componentă din ce în ce mai importantă în funcţionarea economiei de piaţă. O
axiomă prezentă în teoriile economice clasice şi dovedită de practică este aceea
că dezvoltarea economică depinde esenţial de consecvenţa şi amploarea
investiţiilor.
2.2. Finantările structurale din fonduri europene – cazul României Fonduri
ce au fost disponibile în perioada pre-aderare
Trebuie menţionat faptul că odată cu integrarea României în Uniunea
Europeană, aceasta a beneficiat de programe europene pre-aderare şi postaderare de finanţare structurală. Scopul a fost acela al depăşirii decalajului
existent între economia românească şi cea a statelor membre pe parcursul preaderarii, dar şi realizarea unor schimbări majore din punct de vedere legislative
şi organizatoric la nivel naţional în vederea integrării.
Sprijinul financiar primit de România din partea Uniunii Europene
se poate împărţi în trei categorii:
• fondurile din cadrul unor programe, la care au acces intreprinderi mici şi
mijlocii, diverse organizaţii, instituţii publice sau private;
• investiţiile publice în cadrul unor proiecte mari de infrastructură pentru
transport şi mediul înconjurător;
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• sprijin instituţional direct, format din oferirea de asistenţă tehnică şi
echipamente unor instituţii publice (ministere, agenţii);
2.3. Obiectivele strategice de investiţii propuse la nivel European
Planul naţional de dezvoltare 2014-2020
Până în prezent, în România s-au elaborat Planuri de Dezvoltare
Regională, pentru perioadele 2000-2004, 2004-2006 şi 2007-2013. Experienţa
procesului de planificare s-a îmbogăţit la nivelul regiunilor din România, fiind
puse în practică o varietate de mecanisme de parteneriat. În comparaţie cu
generaţia anterioară de planuri de dezvoltare regională, abordarea de formulare a
noilor planuri presupune o adaptare către o nouă generaţie de politici integrate
de dezvoltare.
2.4. Etapele ciclului de viaţă al proiectelor europene
Orice proiect de investiţii are un ciclu de viaţă determinat, compus din
mai multe etape obligatorii, ce trebuiesc parcurse pentru atingerea cu success a
obiectivului final. Etapele se referă în general la parcurgerea următorilor paşi:
identificarea, analiza, formularea proiectului, pregătirea acestuia, evaluarea
preliminară a proiectului, angajarea finanţării, implementarea, monitorizarea şi
evaluarea finală a rezultatelor.

Figură 3. Succesiunea fazelor ciclului de viaţă ale unui proiect
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2.5. Finanţarea proiectelor de investiţii (Project Finance - PF)
Reprezintă o tehnică de sine stătătoare de finanţare a proiectelor intensive
în capital, concept adeseori confundat cu finanţarea oricărui proiect de investiţii.
2.6. Mecanismul finanţării proiectelor de investiţii
Termenul de finanţare a proiectelor de investiţii este adesea utilizat greşit
şi poate şi mai des neînţeles. Pentru a fi mai clară definiţia este important de
precizat ceea ce termenul de finanţare a proiectelor de investiţii nu înseamnă,
finanţarea proiectelor de investiţii nu este o modalitate de obţinere a fondurilor
pentru a finanţa un proiect care are o asemenea rentabilitate încât s-ar putea să
nu fie capabil să determine rambursarea împrumuturilor sau să asigure o rată
acceptabilă a rentabilităţii pentru cei ce investesc în acţiunile companiei de
proiect.
2.7. Riscurile implicate de finanţarea internaţională a proiectelor de
investiţii
În finanţarea internaţionala a proiectelor de investiţii, sponsorii urmăresc
patru tehnici principale de management al riscului:
• adaptare şi minimizare;
• transfer şi alocare;
• influenţare şi transformare instituţională;
• diversificare prin portofolii.
2.8. Tipurile de contracte utilizate în finanţarea internaţională a proiectelor
de investiţii
Această formă de finanţare a unui proiect de investiţii îşi fundamentează
avantajele pe o reţea proprie şi bine definită de relaţii contractuale încheiate în
amonte şi în aval cu părţile interesate de proiect: sponsori, furnizori, clienţi,
autorităţi publice. Interesele pot fi multiple şi uneori divergente(mai ales când
un participant are mai multe roluri). De aceea este foarte important ca împarţirea
rolurilor şi a beneficiilor să se facă pe baza unor contracte pe termen lung.
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3. CONTRACTUL DE CONCESIUNE
3.1. Generalităţi privind contractul de concesiune
Concesiunea reprezintă convenţia prin care o persoană (fizică sau
juridică) dobândeşte dreptul de a exploata anumite servicii publice sau anumite
bunuri ale statului, în schimbul unor beneficii care revin acestuia din urmă. ♦
Bunurile care formează obiectul acestei convenţii.
Contractul de concesiune este un contract administrativ, încheiat între o
persoană juridică de drept public, numită concedent, şi o persoană fizică sau
juridică de drept privat, română sau străină, numită concesionar.
Pot face obiect al contractelor de concesiune numai bunurile proprietate
publică sau privată a statului,ori a judeţului, oraşului,comunei precum şi
serviciile sau lucrările publice.
Contractul de concesiune conţine două părţi distincte:
•partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul
de sarcini;
•partea propriu-zisă contractuală, care conţine alte clauze stabilite de părţi, prin
acordul lor.
3.2. Drepturile şi obligaţiile concedentului
Concedentul are în vedere stabilirea, urmărirea şi încasarea preţului
stabilit. Prin preţ se realizează venitul garantat al colectivităţii locale, astfel încât
el constituie element de fond al contractului de concesiune, asupra căruia nu se
comportă negociere. Se face diferenţă între preţul concesiunii şi redevenţă, cea
din urmă constituind un venit suplimentar pentru autorităţile administraţiei
publice.
Dreptul concedentului de a controla modul cum concesionarul îşi
îndeplineşte obligaţiile contractuale este constituit sub forma unei clauze
contractuale şi decurge, nu din calitatea concedentului de parte contractuală, cât
din cea de protector al interesului general, de gestionar al bunurilor şi serviciilor
colectivităţii locale.
3.3. Drepturile şi obligaţiile concesionarului
Sunt identificate două categorii de drepturi ale concesionarului, şi anume,
drepturi aferente gestionării serviciului şi drepturi de natură pecuniară.
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În prima categorie intră dreptul concesionarului de a exploata un
ansamblu de mijloace materiale şi juridice, care-i sunt necesare exploatării
serviciului.
4. STUDIU DE CAZ - ANALIZA COMPARATIVĂ PRIVIND
RENTABILITATEA UNEI INVESTIŢII CU FINANŢARE EUROPEANĂ
ŞI FINANŢARE DIN SURSE PROPRII
“PARC DE AGREMENT ÎNTR-O CAPITALĂ A VINULUI” – DRĂGĂŞANI
Programul Operaţional Regional 2014-2020
1.1.1.1 4.1 Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă
cu implementarea proiectului
Drăgăşani este un oraş care s-a relansat în ultimii ani din punct de vedere
al numărului de intrări turistice. Acest lucru s-a datorat în primul rând datorită
apariţiei unei efervescenţeblegate de turismul viticol.
Obiectul proiectului de faţă este crearea unei infrastructuri de agrement
complementare, care să asigure turistului petrecerea atractivă a timpului în
oraşul Drăgăşani. Oraşul Drăgăşani doreşte lansarea acestui proiect pentru
realizarea unor spaţii de agrement.
Tabelul 1. Desfăşurătorul investiţiilor şi amortizărilor - FINANŢARE
FONDURI NERAMBURSABILE
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Tabelul 1. Desfăşurătorul investiţiilor şi amortizărilor - FINANŢARE
SURSE PROPRII

În cele două tabele de mai sus este prezentată amortizarea investiţiei în
timp, şi se poate observa că în cazul variantei cu FINANŢARE DIN SURSE
PROPRII, nivelul amortizărilor este mult mai mare, aproape dublu faţă de
varianta cu FINANŢARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE.
Tabelul 3. Cont previzional de rezultate - FINANŢARE FONDURI
NERAMBURSABILE

Tabelul 4. Cont previzional de rezultate - FINANŢARE SURSE PROPRII

Atât veniturile cât şi cheltuielile sunt calculate ţinând cont de varianta cea
mai probabilă de funcţionarea obiectivului. Totuşi se consideră că obiectivul va
atinge cota sa cea mai probabilă de funcţionare în al patrulea an, atunci când se
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consideră că efectele sale economice vor începe să aibă rezultate vizibile la
nivelul numărului de turişti în zonă, şi a numărului de vizitatori ai orasului
Drăgăşani. Considerăm pentru asta un venit în primul an de 780.000 ron, în al
doilea an de 880.00 ron, în al treilea an de 980.00 ron, urmând ca din anul patru
să producă un venit de 1.080.00 conform scenariului cel mai probabil.
În tabelul de mai sus, în varianta cu FINANŢARE DIN FONDURI
NERAMBURSABILE, se înregistrează profit încă din primul an, la un nivel mai
scăzut faţă de anii următori când se previzionează o creştere a veniturilor, pe
când în varianta cu FINANŢARE DIN SURSE PROPRII, pentru primii doi ani
nivelul amortizărilor este mai mare decât nivelul veniturilor, rezultând un profit
pe minus, urmând ca din anul trei si în anii următori să fie înregistrat profit la un
nivel foarte mic, nivelul amortizărilor fiind în continuare foarte mare în raport
cu veniturile.
Tabelul 5. Evaluare TR, VAN, IRR - FINANŢARE FONDURI
NERAMBURSABILE

La calculul Termenului de Recuparare, a fost luat în calcul un FNL anual
mediu de 595.093.
Rata internă de recuperare a fost calculată pentru 10%.
Concluzii: În urma aplicării analizei financiare, şi calcularea principalilor
indici de rentabilitate RIR, VAN şi TR, se pot trage următoarele
concluzii:
FINANŢARE FONDURI NERAMBURSABILE:
• TR (Termenul de recuperare al investiţiei ) – este de aproximativ 6 ani;
• VAN (valoarea actualizată netă) – pentru o rată de actualizare de 10%
este de 150.292,62 > 0 , rezultă că proiectul este fezabil;
• RIR (rata internă de rentabilitate ) – pentru o rată de actualizare de 10%,
este de 10,86% > 10%, rezultă că proiectul este fezabil;
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FINANŢARE SURSE PROPRII:
• TR (Termenul de recuperare al investiţiei ) – este de aproximativ 10 ani;
• VAN (valoarea actualizată netă) – pentru o rată de actualizare de 10%
este de - 2.050.718< 0 , rezultă că proiectul nu este fezabil;
• RIR (rata internă de rentabilitate ) – pentru o rată de actualizare de 10%,
este de 3,57%< 10%, rezultă că proiectul nu este fezabil;
Tabelul 6. Analiza comparativă indicatori financiari

5. CONCLUZII
Pentru ţările membre ale Uniunii Europene, în special cele din Europa
Centrală si de Est, fondurile UE contribuie cu între 11% si 26% din PIB-ul
anual, fiind o resursă esenţială în dezvoltarea competitivă
şi creşterea
economic.[ ]Conform studiului KPMG, intitulat “Fondurile UE în Europa
Centrală şi de Est” - Raport privind progresele înregistrate în perioada 20072013, bunăstarea economică a statelor din regiune depinde, mai ales în timp de
criza economică, de măsura în care acestea reuşesc să atragă fondurile europene.
În urmă rezultatelor obţinute privind contractarea de finanţări din fonduri
structurale de coeziune, se constată că etapa de implementare a politicii de
coeziune este un proces greoi, pentru care trebuiesc găsite soluţii în vederea
accelerării procesului de absorbţie.
Pentru rezolvarea problemelor referitoare la rata de absorbţie scăzuta
a fondurilor structurale de coeziune, este necasară determinarea factorilor ce
influenţează ritmul scăzut al acestora.
Dificultăţile întămpinate în implementarea proiectelor cu finanţare sunt
cauzate de o multitudine de factori printre care capacitatea administrativă
redusă a instituţiilor ce se ocupă cu managementul fondurilor FSC, şi legislaţia
greoaie.
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Rezultatele utilizării instrumentelor financiare în ţara noastră, nu sunt
dintre cele mai bune – fiind încetinite de criza economico-financiară. Un factor
important care influentează rata contractării proiectelor finanţate din Fondurile
Structurale şi de Coeziune şi implicit, rata de absorbţie este reprezentat de
legislaţia privind achiziţiile publice.
• Se recomandă întărirea capacităţii administrative a instituţiilor
ce se ocupă cu supervizarea implementarii proiectelor finantate, şi
simplificarea legislaţiei şi a pocedurilor în vederea accelerării ritmului de
absorbţie.
• De asemenea este necesară creşterea capacităţii beneficiarilor de a
elabora proiecte respectând legislaţia în vigoare, sau simplificarea procedurilor
de accesare pentru anumite
domenii
ce
necesită
documentaţie
complexă(dezvoltare urbană, poli de creştere).
Conform unei analize realizate de Comisia Europeană referitoare la
erorile apărute în implementarea politicii de coeziune pe perioada 2006-2009,
achiziţiile sunt cele mai întâlnite cauze de încetinire a procesului de accesare a
fondurilor având un procent de 41 % din totalul erorilor întalnite.
• Trebuiesc luate masuri de către autorităţile române pentru
îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional de implementare a politicii de
coeziune – în special cadrul legal de achiziţii publice şi despre potenţialele
efecte ale acestora cu privire la contractarea proiectelor şi creşterea capacităţii de
absorbţie a Romaniei.
• România
trebuie să-şi adapteze cât mai bine structurile
instituţionale la politica de coeziune, şi să promoveze o bună colaborare între
acestea, la toate nivelurile, pentru mărirea gradului de absorbţie a finanţărilor
obţinute.
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TEHNOLOGII NOI UTILIZATE LA PREPARAREA
MIXTURILOR ASFALTICE
Irimia Ştefan, Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri, Master Ingineria Infrastructurii
Transporturilor, anul II, e-mail: st3fan_i@yahoo.com.
Îndrumător: Racănel Carmen, Conferenţiar Universitar Doctor Inginer, Universitatea
Tehnică de Construcţii Bucureşti, e-mail: carmen.racanel@yahoo.com.
Rezumat
Obiectivul lucrării constă în compararea a două tehnologii de preparare a mixturilor
asfaltice pentru stratul de uzură, în vederea realizării unei diferenţe in ceea ce priveşte
performanţa, eficienţa şi calitatea construcţiilor, protecţia mediului. Prima tehnologie
presupune prepararea mixturilor asfaltice şi aşternerea la temperaturi ridicate (Hot Mix ), iar a
doua tehnologie permite prepararea şi punerea în operă mixturilor la temperaturi cu 20-25 oC
mai scăzute (Warm Mix) faţă de tehnologia Hot Mix.
În lucrare s-au prezentat principalele aspecte legate de fabricarea mixturilor asfaltice,
experimente laborator, respectarea normelor impuse.
De asemenea s-a discutat despre necesitatea introducerii tehnologiilor noi
(Warm Mix), procesul de preparare a mixturilor, avantaje, caracteristici şi evaluare,
clasificarea acestor tehnologii, aditivii folosiţi.
S-au ales reţetele de mixtură asfaltică (BA16m) pentru ambele tehnologii, în
compoziţia mixturilor s-a adăugat faţă de o reţetă obişnuită polimer Vestenamer şi pudretă de
cauciuc în scopul îmbunătaţirii calităţii ,performanţei structurii rutiere şi pentru reducerea
anumitor costuri. Următoarea etapă a constat într-un studiu experimental de laborator pentru
evaluarea reţetelor.S-a urmărit ca agregatele alese, bitumul, să respecte condiţiile date de
normele în vigoare, iar pentru studiul de laborator s-au efectuat următoarele încercări pe
probele confecţionate: stabilirea densităţii aparente, absorbţia de apă, încercarea Marshall,
încercarea la întindere indirectă IT-CY, rezistenţa la tracţiune indirecta ITSR. S-a realizat
partea de calcul pentru încercările de laborator şi trecerea în tabele a rezultatelor obţinute în
urma încercărilor.
La final s-au analizat şi interpretat rezultatele obţinute în laborator,astfel s-au stabilit
anumite concluzii.

Cuvinte cheie: Warm Mix, întindere indirectă IT-CY,rezistenţa la tracţiune
indirectă, absorbţia de apă, pudretă de cauciuc.
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1. INTRODUCERE
1.1 Necesitatea utilizării tehnologiilor noi
Datorită nevoilor de dezvoltare, eficienţă, îmbunatăţire a performanţelor
mixturilor asfaltice şi pentru protejarea mediului, se încearca sa se găsească
tehnologii noi pentru rezolvarea acestor aspecte. O astfel de tehnologie este
WMA (Warm Mix Asphalt), aceasta este o tehnologie nouă, în curs de
dezvoltare rapidă. Prin utilizarea acestei tehnologii amestecul, aşternerea şi
compactarea mixturilor asfaltice se fac la temperaturi mult mai mici comparativ
cu Hot Mix Asphalt (HMA). De asemenea reduce vâscozitatea bitumului şi
oferă acoperire în totalitate a agregatelor la temperaturi mici. Această tehnologie
poate reduce temperatura de producţie cu aproximativ 30% [1].
Tehnologia WMA este utilă când e nevoie de un transport pe distanţe mari
a mixturilor asfaltice.
Datorită creşterii preţului la combustibil, s-a ajuns la concluzia că dacă
temperatura la care se prepară mixtura ar fi mai mică cu 28oC, consumul de
combustibil necesar încălzirii şi uscării agregatelor va scădea cu 11%.
Tehnologia WMA a fost iniţiată pentru reducerea dioxidului de carbon şi a
efectului de seră. Pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon unele state şi
instituţii au impus reglementări staţiilor de asfalt HMA astfel încât să îşi reducă
operaţiunile din timpul zilei sau în anumite perioade din an atunci când formarea
ozonului este problematică. Dezvoltarea durabilă presupune reducerea emisiilor,
reducerea consumului de materii prime şi posibilitatea de reciclare. Dezvoltatea
durabilă nu se concentrează numai pe mediu, cuprinde trei arii independente:
dezvoltare economică, socială şi protecţia mediului.
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă conduce la muncă de calitate
superioară, creşterea productivităţii şi implicare mai mare a unui angajat.
1.2. Avantaje WMA
Această tehnologie are următoarele avantaje [1]:
- Scăderea emisiilor - WMA produce emisii de la arderea combustibililor
fosili la un nivel semnificativ mai redus faţă de HMA.
- Economia de energie – beneficiul cel mai evident al WMA este
reducerea consumului de combustibil. Combustibilul este utilizat pentru uscarea
şi încălzirea agregatelor. Studiile au demonstrat că scăderea temperaturilor în
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staţiile de asfalt folosind tehnologiile WMA poate duce la reducerea consumului
de energie cu 30%.
- Scăderea fumului şi mirosurilor – cantitatea de fum şi miros produsă de
WMA atât la uzine cât şi la staţiile de asfalt este mai mică comparativ cu HMA.
Acest lucru ar duce la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
- Extinderea perioadei de asfaltare – prin producerea WMA la temperaturi
normale, ar putea fi posibilă extinderea perioadei de asfaltare în lunile reci ale
anului sau în locuri aflate la altitudini ridicate, deoarece aditivii WMA ajută
foarte mult la compactare. Folosind WMA mixtura asfaltică poate fi transportată
pe distanţe mai lungi în comparaţie cu HMA.
- Ajutor la compactare pentru amestecuri rigide.
1.3. Caracteristici
WMA are o gamă variată de temperaturi de producţie, de peste 100 oC cu
aproximativ 20 - 30 oC mai mici decât temperaturile HMA tipice. Tehnologiile
WMA sunt, de asemenea, aplicabile în cazul amestecurilor realizate cu bitum
modificat cu polimeri.
1.4. Clasificare
Tehnologiile WMA pot fi clasificate astfel [1]:
- care utilizează apă ;
- care folosesc un anumit tip de aditiv organic sau ceară ;
- care utilizează aditivi chimici sau agenţi tensioactivi.
1.5. Aditivi
Prin utilizarea aditivilor organici sau ceară, se reduce vâscozitatea
liantului asfaltic pentru punctele lor de topire respective.
Folosirea aditivilor chimici şi/sau tensioactivi produce o varietate de
mecanisme diferite pentru a acoperi total agregatele la temperaturi mai mici.
2. REŢETA DE
LABORATOR

MIXTURĂ

ASFALTICĂ

ŞI

ÎNCERCĂRI

DE

2.1. Stabilirea reţetei
S-a preluat o reţetă pentru stratul de uzură tip ”BA16” utilizată pe piaţă,
de la societatea “SC TANCRAD SRL GALAŢI ”.
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2.2. Studiu pe agregate
Pentru realizarea reţetelor de mixtură asfaltică pentru stratul de uzură din
structura rutieră s-au folosit agregate din cariera Tancrad-Revarsarea, filer
Tempo Invest. Agregatele trebuie sa respecte cerinţele impuse de standardul
european SR EN 13043 şi standardul romanesc SR 667 cu privire la:
granulometrie, procentul particulelor fine, forma agregatului grosier, rezistenţa
la fragmentare a agregatelor grosiere, masa volumică a granulelor, rezistenţa la
uzură, absorbţia de apă, rezistenţa la îngheţ-dezgheţ, rezistenţa Los Angeles,
rezistenţa la sfărâmare prin compresiune uscată, rezistenţa la acţiunea repetată a
sulfatului de sodiu, coefficient de activitate.
2.3. Analiza bitumului
S-a folosit pentru analiză bitum Rompetrol D50/70 simplu;bitum
Rompetrol D50/70 + polimer Vestenamer + pudretă cauciuc; bitum Rompetrol
D50/70 + polimer Vestenamer + pudretă cauciuc + aditiv Rediset-ceară.
Bitumurile modificate se pot folosi cu succes la prepararea
mixturilor asfaltice pentru stratul de uzură sau legătură deoarece prin
îmbunătăţirea caracteristicilor fizico-mecanice pe care o induce mixturilor, se
măreşte performanţa structurilor rutiere [2].
Tabel 1. Caracteristicile bitumului
Tipuri de bitum

Nr.
crt.
Caracteristici

1

Bitum

o

Penetraţia la 25 C,
1/10m

2

Punctul de înmuiere
metoda inel şi bilă (IB)-oC

Bitum +
polimer
+
pudretă

simplu
40,5
5
25 25
45
45
32 35
40.5
41
28 7.5
50oC
71oC
51oC

71oC

Bitum+
polimer+
pudretă+
Rediset
0.5

19

22

22

21

20
70oC
71oC

Metoda
de
verificare

SR EN
1426

SR EN
1427
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2.4 Granulometrie
Tabel 2. Granulometrie
Granulometrie , treceri prin sită (%)
Agregate d/D
Criblură
16/25mm
Criblură
8/16mm
Criblură
4/8mm
Nisip Conc.
0/4
Filer
0% CR 16/25

0,63

0,1

0,2

0,63

1

0,18
5,8

8,4

33,5

90,8

14,7
4
96

80,8
0

0

0

0

2

0,42 16,58

45,6 64,3

99,2 99,6
0

4

100
0

97,3
100
0

35% CR 8/16
20% CR 4/8
35% NC 0/4
2
10% Filer
8
100%
REŢETĂ
2014
10
Lim.Superioară 10

2,94
9

3,43
9,6

11,9
13

13
25

8

16

25

0

0

7 94,56 100
95,2 100
100
100
100
0

100
100

100
100

0

0

2,45 33

34

11,7 16
9,9 9,96

3,3
22,5 34
10
10

19
35
10

20
35
10

21,6
35

32,5
50

66,4
85

26
42

47
66

20
35
10

98
100

100

Lim. Inferioară
7
8
11
18
22
30
42
66
90
Curba granulometrică a reţetei alese se încadrează în limita superioarăinferioară.
2.5. Procentul de bitum
S - a ajuns la concluzia că un procent de 5,8% bitum reprezintă varianta
optimă care satisface cerinţa referitoare la volumul de goluri în mixtura
compactată. Raportul filer/ liant pentru reţetă este de 1.72 încadrându-se în
standardele impuse.
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2.6 Pudreta de cauciuc
Alegerea acestui produs presupune avantaje economice şi un impact
scăzut asupra mediului, deoarece pudreta de cauciuc se obţine din anvelope
reciclate. Produsul poate fi adăugat în două moduri diferite: direct în bitum
(procedel umed ) sau direct în procesul de preparare a mixturii asfaltice, peste
agregatele încălzite (procedeu uscat).
S-a adăugat pudreta de cauciuc în amestec cu polimerul Vestenamer
pentru a împiedica apariţia făgaşelor, îmbunătăţirea rezistenţei la deformaţii
permanente, îmbunătăţirea rezistenţei la oboseală a mixturilor asfaltice, acest
lucru conducând la scăderea fisurării [8].
2.7 Reţeta finală
Tema proiectului presupune compararea a trei reţete de mixtură asfaltică,
pentru a vedea diferenţele dintre ele privind rezultatele obţinute la încercările de
laborator.
Din punct de vedere al compoziţiei si procentului de agregate şi bitum
folosit, acesta este neschimbat, singura diferenţă dintre reţetele de mixtură
asfaltică fiind temperatura de lucru, malaxare, compactare şi adăugarea unui
aditiv (Rediset-ceară) la reţetele II şi III.
Reţetele finale de mixtură asfaltică au următoarea compoziţie:
Tabel 3. Procent-compoziţie
Reţeta I
Reţeta II
Reţeta III
BA16m (hot mix)
BA16m(warm mix)
BA16m(warm mix)
Criblură 8/16mm - 35% Criblură 8/16mm - 35% Criblură 8/16mm -35%
Criblură 4/8mm - 20% Criblură 4/8mm - 20% Criblură 4/8mm -20%
NConc. 0/4mm – 35%
NConc. 0/4mm -35% NConc. 0/4mm -35%
Filer
– 10%
Filer
– 10%
Filer
– 10%
Bitum
- 5,8%
Bitum
- 5,8%
Bitum
-5,8%
Pudretă cauciuc - 5,5% Pudretă cauciuc - 5,5% Pudretă cauciuc - 5,5%
Polimer
-4,5% Polimer 4,5%
Polimer
-4,5%
Aditiv- Rediset - 3%

Aditiv- Rediset - 3%
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2.8. Mod de lucru
În cadrul “Laboratorului de Drumuri “ din Facultatea “Căi ferate, drumuri
şi poduri”, Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti au fost făcute
încercările de laborator.
S-a realizat un studiu pe o mixtură asfaltică tip BA16 pentru stratul
de uzură conform Standardului AND 605 din 2013.
S-a propus confecţionarea a nouă probe Marshall pentru fiecare reţetă. În
cazul primei reţete agregatele se încălzesc la temperatura de 170 oC. Bitumul
este încălzit separat la 150 oC. Se foloseşte procedeul uscat de preparare în care
produsul Road (conţine pudreta de cauciuc + polimerul Vestenamer) este
adăugat peste agregatele încălzite la 170 oC şi amestecat timp de 90 de secunde,
după care se adaugă bitumul şi se continuă amestecarea încă 90 de
secunde.După amestecare, materialul este lăsat la condiţionat timp de o oră la
temperatura de 160 oC, pentru a se permite finalizarea reacţiei.Compactarea se
face la 165 oC.
La reţetele II şi III se foloseşte procedeul umed de preparare în care
produsul Road(pudreta de cauciuc + polimer Vestenamer) este adăugat peste
bitumul încălzit la 150 oC ,în cantităţi mici şi omogenizat prin agitare.Se adaugă
aditivul Rediset(ceară). Agregatele sunt încălzite la 130 oC, malaxarea se face la 140
o
C.Compactarea se realizează la 150 oC pentru reţeta II şi la 135 oC pentru reţeta III.

Temperaturi de
lucru
Bitum 50/70

Tabelul 4. Temperaturi de lucru
Tipul mixturii asfaltice
BA16m+3%Rediset
BA16m
(“hot mix”)
(“warm mix”)
Reţeta I
Reţeta II
o
150 C
150oC

BA16m+3%Rediset
(“warm mix”)
Reţeta III
150oC

Agregate

170oC

130oC

130oC

Malaxare

170oC

140oC

140oC

165oC
150oC
135oC
Compactare
Pregătirea şi malaxarea probelor a fost făcută conform SR EN 1269735”Malaxare în laborator”. Epruvetele Marshall s-au confecţionat cu 50 lovituri
pe fiecare faţă [3].
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2.9. Determinare masei volumice aparente
Masa volumică aparentă este masa unităţii de volum, inclusiv golurile de
aer, a probei,la o temperatură de încercare cunoscută.
Masa volumică aparentă a epruvetei saturate cu suprafaţa uscată se
calculează cu relaţia:

ρ bssd = m 3m− 1m 2 × ρ w
(1)

în care:
ρbssd – masa volumică aparentă rotunjită la cel mai apropiat 1kg/ m3;
m1 – masa epruvetei în stare uscată, cântărită în aer, (g);
m2 – masa epruvetei după minim 30 de minute de menţinere în apă,
cântărită în apă, (g);
m3 – masa epruvetei cu suprafaţa saturată,cântărită în aer, (g);
ρw – masa volumică a apei la temperatura de încercare (kg/ m3);
Temperatura apei - Reţeta I = 18oC; ρw = 998,7 kg/ m3;
Temperatura apei - Reţeta II = 20oC; ρw = 998,1 kg/ m3;
Temperatura apei-Reţeta III = 20oC; ρw = 998,1 kg/ m3
După cântărirea şi dimensionarea probelor s-au obţinut densităţile:
Densitatea medie aparentă -Reţeta I este 2504.4 kg/m3
Densitatea medie aparentă -Reţeta II este 2495 kg/m3
Densitatea medie aparentă -Reţeta III este 2471.3 kg/m3
2.10 Determinarea stabilităţii, fluajului şi a absorbţiei de apă pe
epruvete Marshall
Epruvetele Marshall, confecţionate cu ajutorul compactorului cu impact,
sunt încercate la compresiune cu o viteză constantă de deformaţie de 50 ± 2
mm/min.
S-a respectat cerinţele, etapele prevazute de stasul SR EN 12697-34
privind încercarea Marshall.

151

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2014
ediţia a IV-a
Bucureşti, 17Iunie2014

Figura 1. Aparat Marshall
Absorbţia de apă reprezintă cantitatea de apă absorbită de golurile din
exterior ale probei de mixtură asfaltică, la menţinerea în apă sub vid timp de 5
ore şi se exprimă în procente din masă sau volumul initial al epruvetei.
S-au respectat etapele de calcul şi normativul AND 605 pentru
determinarea corectă a absorbţiei de apă.
Rezultatele obţinute în laborator pe reţetele BA16m proiectate sunt date
în tabelul 5 [4].
Tabel 5. Rezultate Marshall conform AND 605
Rezultate
Condiţii de
Nr.
Caracteristici
admisibilitate conform
Crt.
pe epruvete
AND 605
cilindrice
Reţeta Reţeta Reţeta
I
II
III
o
Min 5.5(clasă tehnică I-III)
Stabilitatea la 60 C,
min 5.5(clasă tehnică I-III)
1
kN
8.73
10
9.54
2

Indicele de curgere,
mm

9

5.16

5.6

-1.5 – 3.5(drumuri de clasă
tehnică I-III)
-1.5 – 4.0(drumuri de clasă
tehnică I-III)

Densitatea
2200
3
aparentă,kg/mc
2504.4
2495
2471.3
4
Raport S/I, kN/mm 0.97
1.93
1.7
minim 1.6
2,12
2,61
2,33
5
Absorbţia de apă,%
2… 8
vol.
Probele au prezentat stabilitatea, indicele de curgere, absorbţia de apă
corespunzătoare cerinţelor tehnice.
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2.11. Moodulul de rigiditate pe probe cilindrice
Peentru deterrminarea modulului
m
d rigiditatte probele au fost lăssate 4 ore la
de
temperaatura de 200 o C şi pe urmă
u
au foost supuse încercării dde întinderre indirectăă.

Figu
ura 2. Aparrat pentru determinarrea moduluului de rigiiditate
Confoorm AND 605 moduulul de rig
giditate la 20 oC, 1244 ms, MPa,
nim 6000 pentru drrumuri de clasă tehnnică I-II, respectiv
r
5
5600
pentrru
este min
drumurii de clasă tehnică
t
IIII-IV [5].

Mo
odul rigiiditate
7030
0,7
7100
7000
6900
6800

3
67006553

65505,6

Modul rigiditate

6600
6500
6400
6300
6200
Rețeta I

Rețeta II

Rețeta III

Figurra 3. Grafiic rezultatee modul riggiditate
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2.12. Încercarea - ITSR
S-a urmarit respectarea principiilor stabilite de standardele SR
EN12697-12, SR EN 12697- 23, privind determinarea sensibilităţii la apă [6] şi
a rezistenţei la tracţiune indirectă [7].

Figura 4. Aparat ITSR
Pentru fiecare epruvetă se calculează rezistenţa la tracţiune indirectă ,
RTI, după următoarea relaţie:

RTI

=

2P
π DH

(2) şi se determină valoarea medie a încercărilor, în care:
RTI - rezistenţa la tracţiune exprimată în gigapascali (GPa) ;
P - este încărcarea de vârf, exprimată în kilonewtoni-kN;
D - diametrul epruvetei, în mm;
H - înălţimea epruvetei, în mm;
Se calculează raportul ITSR ,al rezistenţelor la tracţiune indirectă după
formula:

ITSR = 100 ⋅

ITSw
ITSd

(3)
unde:
ITSR este raportul rezistenţelor la tracţiune indirectă, în procente (%);
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IITSw- rezistenţa meddie la tracţiiune indireectă , în (kP
Pa) a lotuluui umed;
I
ITSdrezisstenţa meddie la tracţiuune indirecctă , în (kP
Pa) a lotulu
ui uscat;
o
În
ncercarea de
d rezistenţţă la tracţiuune indirecctă s-a făcuut la 25 C.
Nr.crt
1
2
3

Tabeelul 6. Rezzistenţa la tracţiune indirectă
Reţeta III
Reţetaa I
Reeţeta III
Caractteristici
ITSSw - kPa
ITSSd - kPa
ITSR
R -( %)

1225,12
1292,16
94,81

1217,96
1461,98
80,28

11269,04
1
1181,17
107,4

1600
1400
1200
1000
ITSw

800

ITSd

600
400
200
0
Rețeta I

Rețeta II

Rețetaa III

Fiigura 5. Grafic
G
rezistenţă la traacţiune inddirectă (25o C)
3. INTE
ERPRETA
AREA REZULTAT
TELOR, CONCLUZ
ZII
În
n urma anaalizării rezuultatelor laa încercărille de laborator se poaate spune că
c
datorită aditivului utilizat laa reţetele III şi III dar şi a difereenţelor de temperaturră
s
încălzzit, malaxaat, compacctat mixturrile , s-au oobţinut rezultate mai
la care s-au
bune peentru reţetta II la sttabilitate, indicele de
d curgere, modul de
d rigiditatte
,rezistennţa la tracţiune inddirectă. De
D asemennea s-a ajuns la cooncluzia ca
c
temperaatura de luccru are un rol importtant pentru mixtură , dacă mixtu
ura asfalticcă
este preeparată la temperatu
uri mai maari se obţinn rezultatee calitativee mai bune.
Comparrând graficele , rezuultatele datte de reţeteele I şi III,, acestea sunt aproappe
asemănăătoare, decci tehnoloogia Warm
m Mix a egalat
e
perfformanţă realizată
r
c
cu

1555

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2014
ediţia a IV-a
Bucureşti, 17Iunie2014

tehnologia Hot Mix. Întrucât reţetele II si III au fost realizate cu tehnologia
Warm Mix la o temperatură mai redusă, consumul a fost mai redus.
BIBLIOGRAFIE
[1].

Journal of the Indian Roads Congress:” Warm Mix Asphalt Tehnologies”, JulySeptember 2010.

[2].

J. D’Angelo, E. Harm, G. Baumgardner, M. Corrigan, T. Harman, W. Jones, B. Prowell:
„Warm Mix Asphalt European Practice” , February 2008

[3].

„SR EN 1426 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetraţiei cu ac.
Metoda cu inel şi bilă”, 2007.

[4].

„SR EN 1427Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere”, 2007.

[5].

“SR EN 12697-35 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 35 - Malaxare în laborator”.

[6].

„SR EN 12697- 34. Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 35- Încercare Marshall”.

[7].

„Normativ AND 605 Mixturi asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice privind
proiectarea, prepararea şi punerea în operă”.

[8].

“SR EN 12697-26.Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Rigiditate”, 2005.

[9].

“ SR EN 12697-12.Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice
turnate la cald. Determinarea sensibilităţii la apă”, 2009.
“SR EN 12697-23.Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice turnate
la cald. Determinarea rezistenţei la tracţiune indirectă”, 2009.
„Influenţa pudretei de cauciuc asupra performanţei îmbrăcăminţilor bituminoase”
Simpozion CAR 2012 - ediţia a-V-a, 5 iulie 2012.

[10].
[11].

156

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2014
ediţia a IV-a
Bucureşti, 17Iunie2014

ANALIZA COMPORTĂRII STRUCTURILOR RUTIERE
NERIGIDE CU AJUTORUL TEHNICII INFORMATIONALE
Autor: Istrate Alexandru Eugen, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Master
Ingineria Infrastructurii Transporturilor, anul II, e-mail: alexandruistrate89@yahoo.com
Îndrumător: Anton Valentin, Conferenţiar Universitar Doctor Inginer, Facultatea de Căi Ferate,
Drumuri şi Poduri, e-mail: vali@cfdp.utcb.ro

Rezumat
Această lucrare, "Analiza comportării structurilor rutiere nerigide cu ajutorul tehnicii
informationale", se bazează pe o tema de actualitate, cu privire la studierea acestui tip de
complex rutier utilizând noile resurse oferite de tehnica informatională.
Mi-am propus să studiez modul in care evoluează anumite caracteristici ale unei
structuri rutiere nerigide la anumite variaţii, stabilite anterior, ale straturilor componente, după
care să stabilesc relaţii între evoluţiile acestor caracteristici.
Primele capitole au tratat informaţiile şi aspectele care formează cadrul teoretic
necesar realizarii studiului propus.
Softul de bază utilizat la studierea structurilor nerigide din cadrul acestei lucrări este
Alize.
Ideea de bază a fost să se dimensioneze o structură rutieră nerigidă care să corespundă
unor condiţii şi unui trafic de calcul, aleator alese.
Modificând pas cu pas fiecare strat din componenţa acestei structuri rutiere, prin mărirea sau
micşorarea grosimii acestuia în funcţie de grosimea minimă permisă, s-au inregistrat valori
pentru caracteristicile cu privire la costul economic, la numărul maxim de treceri care poate fi
preluat şi la deflexiunile calculate.
După obţinerea tuturor datelor mai sus menţionate, cu ajutorul programelor rulate pe
calculator, s-au putut face observaţii şi s-au putut construi grafice care să arate relaţii între
modificări ale unui anumit strat şi variatii ale performanţelor complexului rutier.
De asemenea, s-au realizat o serie de grafice, unul pentru fiecare strat, care ilustrează o
evoluţie a numărului admisibil de treceri a incărcării de calcul in funcţie de costul economic
estimat al suprastructurii.
Scopul principal pe care îl are în vedere această lucrare este acela de a oferi îndrumare
şi de a facilita identificarea unui ordin de mărime în ceea ce priveşte încercarea de a
îmbunataţi sau de a minimiza, din varii motive, performanţele unei anumite structuri rutiere
nerigide a cărei configuraţie este cunoscută.

Cuvinte cheie: structură rutieră, analiză, grafice, relaţie
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1. PRINCIPII DE ALCĂTUIRE ALE STRUCTURILOR RUTIERE
NERIGIDE
1.1. Aspecte generale
Structura rutieră reprezintă elementul de rezistentă al drumului/străzii,
realizat pe partea carosabila, din mai multe straturi ce includ materiale pietroase,
aglomerate sau nu cu lianţi, ce trebuie sa corespundă condiţiilor de trafic şi
agresiunii factorilor externi din amplasament.
Un principiu constructiv unanim respectat este acela de a aşeza straturile
cu proprietaţi superioare în partea de sus a complexului rutier, unde solicitările
sunt variate şi mai puternice, iar straturile alcătuite din materiale cu proprietăţi
inferioare, mai aproape de baza structurii.
1.2. Elemente componente
Structurile rutiere sunt compuse din straturi care au denumiri şi roluri în
cadrul complexului rutier, foarte bine stabilite, reprezentate în figura următoare:

Figura 1. Alcătuirea unei structuri rutiere nerigide
1.3. Avantaje ale structurilor rutiere nerigide şi observaţii
Structurile rutiere nerigide se pot dovedi o variantă constructivă a unei căi
de rulare cu cele mai multe avantaje legate, în special, de aspectul economic.
Acest lucru este posibil datorită faptului că structurile rutiere nerigide cuprind
straturi din materiale granulare, materiale care pot fi găsite in apropierea
amplasamentului drumului, situaţie care aduce un avantaj economic major.
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Structurile rutiere nerigide, fiind realizate din straturi cu proprietăţi
elastice mari şi rigiditate redusă, prezintă avantajul unor limite de deformare cu
mult superioare celor ale structurilor rutiere rigide.
Datorită rigidităţii relativ reduse, o structură rutieră nerigidă va face faţă
mai bine incărcărilor dinamice transmise de trafic.
2. MATERIALE UTILIZATE ŞI PROPRIETĂŢI ALE ACESTORA
2.1. Generalităţi
În componenţa structurilor rutiere nerigide se utilizează materiale sub
formă diferitelor mixturi (schelet mineral aglomerat cu liant), cât şi materiale de
tip granular (agregate).
Când se alege un material pentru realizarea unui strat, se iau în
considerare proprietăţile mecanice ale acestuia pentru ca acest strat trebuie sa
indeplinească un rol structural, să asigure o capacitate portantă suficienta în
scopul preluării incărcărilor din trafic.
2.2. Mixturi asfaltice
La execuţia stratului de uzură se pot utiliza mixturi de tipul mixturilor
stabilizate (MAS 16, MAS 12.5, MAS 8), betoanelor asfaltice (BA 16, BA 8),
mixturilor asfaltice poroase (MAP 16) sau betoanelor asfaltice rugoase (BAR
16).
Stratul de legătură (stratul de binder) este un strat de tranziţie care va face
legatura între stratul de uzură şi stratul de bază. Acest strat indeplineste şi un rol
economic, realizarea sa înlocuind o oarecare grosime a stratului de uzură, ce
costă mai mult şi este supus unor toleranţe mai mici. Pentru execuţia stratului de
legătură se utilizează mixturi de tipul betoanelor asfaltice deschise: BAD 20,
BAD 25.
Conţinutul optim de liant din componenţa unei mixturi asfaltice va rezulta
din studii preliminare de laborator, realizate conform reglementărilor tehnice
aflate în vigoare, respectănd limitele recomandate.
Un alt element component al mixturilor asfaltice este filerul, cu un rol
important în completarea golurilor scheletului mineral. Filerul trebuie să
îndeplinească anumite condiţii legate de dimensiunea particulelor sale, dar şi de
calitate, ca urmare a depozitării acestuia in condiţii optime.

159

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2014
ediţia a IV-a
Bucureşti, 17Iunie2014

2.3. Agregate
Structurile rutiere nerigide includ straturi rutiere din materiale granulare,
numite agregate, cum ar fi piatra spartă, pietrişul sau substraturi constructive cu
roluri bine stabilite, în general, din materiale de tipul nisipului.
În general, este respectată teoria conform căreia modulul de elasticitate al
unui material granular creşte odată cu creşterea densitaţii materialului respectiv,
cu scăderea gradului de saturaţie. De asemenea, cu cât particulele materialului
de tip granular prezintă muchii şi colţuri cât mai ascuţite (la unghiuri cât mai
ascuţite), acel material va avea un modul de elasticitate cu atât mai mare.
Tipul materialelor care se folosesc la un anumit proiect cât şi cantităţile
lor influenţează în mod substanţial preţul lucrării respective, motiv pentru care
se incearcă să se folosească de fiecare dată când este posibil, materiale locale
sau care sunt disponibile în apropiere, în scopul unui avantaj economic
semnificativ.
3. STAREA DE TENSIUNI ŞI DEPLASĂRI LA STRUCTURILE
RUTIERE NERIGIDE
3.1 Masa omogenă
Un semispaţiu se referă la o intindere infinită (un plan) care are o
adâncime infinită, delimitată la partea superioară de un plan, plan pe care, în
modelarea structurilor rutiere, se aplică încărcările din trafic.
Tensiunile, deplasările şi deflexiunile erau calculate conform teoriei lui
Boussinesq (1885) în ipoteza unei incărcări concentrate ce acţiona asupra unui
semispaţiu elastic.
Rezultatele astfel obţinute, în urma acţiunii unei incărcări concentrate, puteau fi
integrate pentru a obţine tensiunile, deplasările şi deflexiunile ce corespund unei
incărcări de tipul unui disc.
Această teorie a fost utilizată pe scară largă până în 1943 când a apărut teoria lui
Burmister, mult mai potrivită pentru studiul structurilor rutiere compuse din
straturi cu proprietăţi diferite.
3.2 Sisteme stratificate
Teoria mediilor stratificate a lui Burmister este mai potrivită pentru
calculul tensiunilor şi deplasărilor în structurile rutiere nerigide
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Cu ajutorul tehnicii informaţionale, aflată într-o continuă evoluţie, teoria
lui Burmister a putut fi adusă până la nivelul la care se pot analiza sisteme
compuse din n straturi.
3.3 Soluţii vâscoelastice
Materialele vâscoelastice sunt materiale ce îmbină proprietăţi de natură
elastică, în principal caracteristice materialelor solide, cu proprietăţi de natură
vâscoasă, caracteristice lichidelor.
Mixturile asfaltice sunt materiale compozite a căror comportare este
dependentă de valoarea incărcării şi de timpul de aplicare al acesteia, motiv
pentru care în cadrul analizei sistemelor stratificate a fost introdusă teoria
vâscolasticitaţii.
Există o varietate de modele mecanice care să caracterizeze materialele
vâscoelastice, afişate în figura următoare.

Figura 2. Modele mecanice
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4. ABORDAREA NUMERICĂ A DIMENSIONĂRII STRUCTURILOR
RUTIERE NERIGIDE - PREZENTAREA PROGRAMELOR DE
CALCUL
4.1 Programul Alize
Programul Alize este un soft care foloseşte modelul Burmister în scopul
calculului tensiunilor şi deformaţiilor atât la nivelul patului drumului cât şi la
nivelul suprastructurii acestuia.
Acest pachet include un pre-procesor, numit Dalize, care este folosit în
scopul creării cu mai mare uşurinţa a setului de date cu care va lucra ulterior,
procesorul programului.
Softul Alize va determina starea de eforturi şi de deformaţii din
complexul rutier specificat în etapa de introducere a datelor, împreună cu setul
complet al deflexiunilor şi razelor de curbură la suprafaţa carosabilă.
4.2 Programul Alize LCPC Routes (Windows)
Programul Alize LCPC Routes este o versiune mai nouă, imbunătăţită şi
care prezintă şi o interfaţă grafică a softului Alize, descris anterior.
Acest program a fost construit în ideea simplificării pe cât de mult posibil
a utilizării unui soft din această categorie, ce are în spate o teorie complexă.
Alize LCPC Routes asigură asistenţă şi suport în ceea ce priveşte rularea
analizei structurilor, de la prima până la etapa finală, inclusiv în ceea ce priveşte
aspectele legate de ipoteze sau valori numerice utilizate în calcul.
Programul include, de asemenea, o bibliotecă ce cuprinde materiale
standard, deseori utilizate dar şi materiale realizate în scopul de a servi anumitor
situaţii.
4.3 Programul Kenlayer
Softul denumit Kenlayer este un program de analiză al structurilor rutiere,
special conceput pentru structurile rutiere nerigide. În termeni simplificaţi,
structura programului este reprezentată de soluţia rezultată din încarcarea unui
mediu stratificat elastic cu o încărcăre circulară, de tip disc.
Programul Kenlayer face o analiză atât pentru obţinerea valorilor cedării
din oboseală cât şi pentru valorile deformaţiei remanente.
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Asemănător altor softuri de acest tip, Kenlayer are un program care se
rulează în prima fază, în scopul creării fişierului de date cu privire la structura
rutieră analizată şi condiţiile de încărcare ale acesteia.
Ulterior creării fişierului cu toate datele de intrare, se va rula Kenlayer
care va realiza analiza dorită în punctele selectate.
5. STUDIU DE CAZ - VARIAŢIA PARAMETRILOR SISTEMELOR
RUTIERE NERIGIDE LA MODIFICAREA GROSIMII STRATURILOR
ŞI A MODULULUI DE ELASTICITATE AL TERENULUI
(APLICAŢIE NUMERICĂ)
5.1. Date iniţiale şi dimensionarea structurii rutiere iniţiale
În cadrul acestui capitol se vor face observaţii în ceea ce priveşte variaţia
caracteristicilor legate de traficul admisibil şi cost ale unei structuri rutiere
nerigide la variaţia, stabilită anterior, a dimensiunii straturilor componente.
Iniţial, se va stabili o structură rutieră nerigidă care satisface proprietăţile
mecanice necesare preluării traficului de calcul şi se vor determina deflexiunile
corespunzătoare acestei structuri, ce vor conduce la un trafic admisibil şi
aproximarea unui cost economic.
Vor fi modificate grosimile diverselor straturi componente ale structurii
rutiere, prin mărirea dar şi micşorarea grosimii acestora, la fiecare pas fiind
determinate deflexiunile corespunzătoare, ulterior, calculând traficul maxim care
poate fi preluat de acel complex rutier şi costul economic.
În continuare, se va face o analiză asupra relaţiei dintre variaţia costului
calculat şi evoluţia traficului admisibil rezultat din modificările aduse structurii
rutiere iniţiale.
5.2. Variaţia parametrilor structurii rutiere la modificarea grosimii
stratului de uzură
În urma obţinerii unei configuraţii de bază a structurii rutiere nerigide se
va modifica grosimea stratului de uzură cu 1 cm, 2 cm, respectiv 3 cm.
După fiecare schimbare a grosimii stratului de uzură, rezultând o nouă
configuraţie a complexului rutier, se va repeta analiza utilizând programul Alize.
După fiecare analiză va rezulta un nou set de deflexiuni. În final, toate
seturile fiind reprezentate într-un grafic ce va evidenţia relaţia dintre variaţia
grosimii stratului de uzură şi variaţia deflexiunilor complexului rutier.
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Graficul deflexiunilor structurii rutiere iniţiale ce a suferit pas cu pas
modificările menţionate, este afişat în continuare.

Graficul 3. Valoarea deflexiunilor în funcţie de varierea stratului de uzură
Următorul grafic ilustrează relaţia dintre variaţia grosimii stratului de
uzură şi variaţia numărului admisibil de treceri.

Graficul 4. Relaţia dintre traficul admisibil şi variaţia stratului de uzură
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Graficul următor indică proporţia costurilor cu care se poate majora
capacitatea de preluare a traficului de către structura rutieră nerigidă iniţială,
modificând stratul de uzură.

Graficul 5. Costurile de majorare a traficului admisibil modificând stratul de
uzură
În mod asemănător a fost analizată şi influenta celorlalte straturi ale
structurii rutiere nerigide.
5.7. Concluzii asupra etapelor parcurse
comportamentului unei structuri rutiere nerigide

în

scopul

observării

Din graficele menţionate mai sus se poate observa că valorile
deflexiunilor măsurate la distanţe egale, obţinute în urmă aplicării unei încărcări
pe structură rutieră nu au o variaţie liniară în întregime, ci doar pe zona care se
îndepărtează de punctul de aplicare al acestei incărcări.
Din seturile de deflexiuni obţinute, se observă că valorile acestora se modifică
de la o anumită grosime a unui strat la alta, în funcţie de cantitatea cu care se
măreşte sau se micşorează stratul rutier şi proprietăţile mecanice ale materialului
din care sunt alcătuite, existând o proporţionalitate între aceşti factori.
Relaţiile dintre modificarea grosimilor straturilor rutiere şi variaţia
numărului admisibil de treceri arată o lege de proporţionalitate asemănătoare cu
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aceea din cadrul relaţiei descrise anterior (dintre modificarea grosimii straturilor
şi variaţia deflexiunilor obţinute din analiza cu programul Alize).
Spre exemplu, la mărirea grosimii unui strat rutier executat dintr-un material cu
proprietaţi mecanice considerabile, traficul admisibil pentru acea structură
rutieră rezultată va înregistra o creştere semnificativă, relaţie valabilă şi
viceversa. Însa, la modificarea grosimii unui strat din balast sau piatră spartă,
materiale cu proprietăţi mecanice reduse, nu se vor observa modificări
semnificative ale traficului admisibil.
Pe lângă diferenţele menţionate, care abat variaţia costurilor
suprastructurii complexului rutier în funcţie de numărul admisibil de treceri de
la o lege liniară, se poate observa o înclinare diferită a acestor grafice, care
diferă în funcţie de tipul materialului din care este alcătuit stratul care se
studiază în etapa respectivă.
În scopul studierii în amănunt a observaţiilor făcute mai sus, pe parcursul
acestui studiu de caz în lucrarea de disertaţie, la încheierea fiecărei etape, s-au
realizat cele trei tipuri de grafice pe baza cărora s-au construit concluziile
prezentate.
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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 are ca scop principal punerea în evidentă a influenţei parametrilor mixturilor
asfaltice asupra rezistenţei la oboseală. Acest lucru s-a realizat în laboratorul de Drumuri al
Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti supunând la încovoiere în 4 puncte probe
prismatice confecţionate din două cele mai utilizate în ţară mixturi asfaltice şi anume un strat
de bază AB 25 şi un strat de legătură BAD 25 cu acelaşi tip de bitum. 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 conduce la proiectarea unor
structuri rutiere cu o durată de viaţă mai mare.

Cuvinte cheie: mixture asfaltică, rezistenţă la oboseală, curbă de oboseală, 4PB-PR

1. INTRODUCERE
Aprecierea duratei de viaţă la oboseală a mixturilor asfaltice reprezintă o
problemă de mare importanţă. Din cauza repetării încărcărilor se iniţiază fisuri
care se propagă în strat o dată cu intensificarea traficului, ajungând în cele din
urmă la ruperea din oboseală a sistemului rutier (Figura 1). Prin urmare, este
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necesar ca materialul bituminos să fie studiat şi încercat în laborator cu scopul
de a minimaliza efectele duratei de viaţă la oboseală din timpul exploatării.

Figura 1 Iniţierea fisurii în stratul bituminos

Mixturile asfaltice sunt materiale de construcţii realizate din amestecuri
potrivite de agregate naturale sau artificiale şi filer, care pe baza unor dozaje
bine stabilite se vor aglomera cu un procent optim de liant bituminos printr-o
tehnologie adecvată cu scopul ca mixtura asfaltică rezultată să fie cât mai
durabilă posibil.
Mixtura asfaltică poate fi caracterizată ca un material compozit constituit din
trei faze: faza solidă (agregatele şi fibre); faza lichidă sau vâsco-elastică
(liantul bituminos); faza gazoasă (volumul de goluri).
2. REZISTENŢA LA OBOSEALĂ
Rezistenţa la oboseală a mixturilor asfaltice poate fi datorată încărcărilor
cu vehicule şi este definită ca fiind abilitatea de a rezista la rupere datorită
încărcării de încovoiere şi se numeşte fisurare din oboseală, însă ruperea poate fi
cauzată şi de variaţiile de temperatură denumită fisurare termică (această formă
apare în ţările cu climă foarte rece).
Iniţial, fisurarea din oboseală se manifestă prin fisuri longitudinale la
marginea părţii carosabile sau prin mici crăpături pe urmele roţilor,
perpendiculare pe direcţia de mers. Aceste tipuri de propagare a fisurării depind
de compoziţia structurilor rutiere. Fisurile continuă să se dezvolte formând o
reţea de fisuri, acestă reţea se mai numeşte şi „spinare de aligator” datorită
aspectului.
Caracteristicile la oboseală ale mixturii asfaltice pot fi evaluate de testele
de laborator, folosind solicitarea la oboseală, energia disipată sau abordări
mecanice. Mai multe metode de testare au fost dezvoltate pentru a caracteriza
proprietăţile la oboseală ale mixturilor. Este cunoscut faptul că modul de
încărcare are o influenţă importantă asupra rezultatelor de laborator deoarece
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răspunsul mixturii asfaltice poate varia în funcţie de încărcările cu efort sau
deplasare aplicate probei.
Pe plan internaţional pentru a caracteriza performanţele la oboseală ale
mixturilor asfaltice se folosesc metode de încercare în laborator diferite de la o
ţară la alta, însă acestea se pot grupa în trei mari categori: încercări la încovoiere
(în 2, 3 sau 4 puncte), încercări la întindere (compresiune: directă sau indirectă)
şi încercări de forfecare (Figura 2).

Figura 1. Exemple de încercări
De exemplu, încovoierea repetată a unei grinzi de mixtură asfaltică supusă
unui efort mare controlat sau unei condiţii de deformabilitate controlată cu
diferite forme de undă pot fi aplicate în mod continuu sau cu perioade de repaus
pentru a evalua durata de viaţă la oboseală a mixturii asfaltice.
2.1. Durata de viaţă la oboseală a mixturilor asfaltice
Durata de viaţă la oboseală poate fi împărţită în două stadii: durata de
viaţă până la iniţierea fisurii şi durata de viaţă de la iniţierea fisurii şi până la
ruprea completă datorată fisurării din oboseală.
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Durata de viaţă la oboseală poate fi definită astfel: durata de serviciu
(numărul total de cicluri de încărcare necesare descreşterii modulului iniţial cu
50% sau numărul total la care relaţia deformaţiei raportată la numărul de aplicări
ale încărcării, deviază de la liniaritate) şi durata de rupere (numărul total de
repetări ale încărcării ce cauzează o rupere completă a probei) (Figura 3).

Figura 3. Durata de viaţă la oboseală
În general, criteriul de oboseală pentru straturile asfaltice este bazat pe
deformaţia admisă, funcţie de numărul de repetări ale încărcării şi de modulul
mixturii asfaltice conform figurii 4.

Figura 4. Curba la oboseală
2.2. Legea de oboseală a mixturilor asfaltice
Pe plan international sunt folosite mai multe legi de oboseală, bazate pe
modele diferite. În figura numărul 5 este prezentată o comparaţie a modelelor
de determinare a duratei de viaţă la oboseală.
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Figura 5 Comparaţie între diverse metode de determinare a duratei vieţii la
oboseală
3. STUDIUL EXPERIMENTAL
Studiul experimental prezentat în lucrare a fost realizat în cadrul
Laboratorului de Drumuri din Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, în
cadrul UTCB.
3.1. Materialele utilizate
Mixturile asfaltice folosite în studiul experimental efectuat au fost
preparate de SC SOROCAM SRL – Staţia de mixtură asfaltică Bucuresti Est.
Cele două mixturi afaltice încercate în laborator au fost AB 25 şi BAD 25
cu materiale ce corespund condiţiilor de calitate conform standardelor în
vigoare, ambele mixturi au în compoziţie acelaşi tip de materiale după cum
urmează:
Agregatele de carieră au fost cribluri din Cariera REVARSAREA (C1625, C8-16; C4-8) şi nisip de concasaj (NC 0-4) de la aceeaşi carieră.
Filerul utilizat a fost filer de calcar HOLCIM. Conţinutul de filer dintr-o
mixtură aduce modificări asupra volumului de goluri şi rigidităţii (un dozaj mare
de filer conduce la volum mai mic de goluri şi rigiditate mai mare) şi
influenţează dozajul de liant din mixtură.
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Bitumul folosit în acest studiu a fost D50/70 NIS-PANCEVO, iar
compoziţia optimă a fost obţinută pentru un dozaj de 4,4% bitum pentru mixtura
asfaltică tip AB 25 şi de 4,3% pentru mixtura asfaltică tip BAD 25.
3.2. Tipuri de incercări pentru determinarea rezistenţei la oboseală
Conform standardului european SR EN 12697-24 metodele de încercare
pentru determinarea rezistenţei la oboseală a mixturilor asfaltice sunt
următoarele:
a) Încercarea la încovoiere în două puncte pe epruvete trapezoidale;
b) Încercarea la încovoiere în două puncte pe epruvete prismatice;
c) Încercarea la încovoiere în trei puncte pe epruvete prismatice;
d) Încercarea la încovoiere în patru puncte pe epruvete prismatice;
e) Încercarea la întindere indirectă pe epruvete cilindrice.
Dintre acestea, în studiul experimental realizat în lucrare s-a utilizat
încercarea la încovoiere în patru puncte pe epruvete prismatice care
caracterizează comportarea la oboseală a mixturilor asfaltice sub o încărcare
constntă în timp, pe probe zvelte sunt sub formă de grinzi prismatice fixate cu
bride interioare şi exterioare amplasate simetric. Se determină durata de viaţă la
oboseală a probei de încercat, conform condiţiei ruperii alese. Conceptele
principale ale unei încercări sunt prezentate în figura 6.

Figura 6. Principii de bază pentru încovoierea în 4 puncte
Grinda cu cele două bride exterioare şi cele două bride interioare trebuie
montată în cadrul de încărcare. Apoi, grinda se mişcă sinusoidal la fecvenţa
aleasă, la deplasarea impusă iniţial. Forţa necesară se aplică prin cadrul de
încărcare la cele două bride interioare. Modul de încărcare ales (de exemplu
deflexiune constantă sau forţă constantă) se asigură printr-o reacţiune a forţei
sau deplasării măsurate. Forţa, deplasarea şi defazajul între forţă şi deplasare se
înregistrează după 100 cicluri şi apoi, în mod regulat.
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Pentru o temperatură şi frecenţă date, încercarea trebuie realizată pe
minimum trei nivele ale modului de încărcare ales (de exemplu trei nivele ale
deformaţiei cu deflexiune constantă), cu minim de şase repetări pe nivel.
Nivelele modului de încărcare ales trebuie selectate astfel încât durata de viaţă la
oboseală să fie în domeniul de la 104 la 2x106 cicluri.
Durata de viaţă la oboseală trebuie măsurată la cel puţin trei nivele ale
încărcării cu cel puţin şase repetări pe nivel. Curba oboselii trebuie obţinută prin
trasarea unei regresii lineare între logaritmii naturali ai numărului de cicluri ale
încărcării până la rupere şi logaritmii naturali ai amplitudinii deformaţiei iniţiale
(amplitudinea deformaţiei la cel de-al 100-lea ciclu).
3.3. Program de încercări
Programul de încercări este prezentat în tabelul 1.
Tip
mixtura
asfaltică
AB 25
BAD 25
AB 25
BAD 25

Tabelul 2. Programul încercărilor efectuate
Condiţii de încercare
Tip
Temperatura
încercare
Deformaţie (με)
Frecvenţa (Hz)
(°C)
Modul de
0.1, 0.3, 1, 8, 10, 50, 100, 150, 200,
20
rigiditate
15, 20, 25, 30
250, 300
Modul de
0.1, 0.3, 1, 8, 10, 50, 100, 150, 200,
20
rigiditate
15, 20, 25, 30
250, 300
Rezistenţa
100, 150, 250,
20
30
la oboseală
350, 400
Rezistenţa
100, 150, 250,
20
30
la oboseală
350, 400

3.4. Rezultate obţinute
3.4.1. Modul de rigiditate
În urma încercărilor efectuate pentru a determina modulul de rigiditate pe
grinzile de AB 25 cât şi pentru BAD 25 la temperatura de 20°C, la diverse
frecvenţe şi o deformaţie impusă de 50 microdeformaţii, s-au obţinut rezultatele
prezentate în figurile 7 şi 8.
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Figura 7. Modulul de rigidiate obţinut pe AB 25, t=20°C, e=50µdef

Modul de rigiditate
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Figura 8. Modulul de rigiditate obţinut pe BAD 25, t=20°C, e=50µdef
În figurile 9 şi 10 sunt reprezentate date obţinute ale modulului de
rigiditate pentru mixturile asfaltice studiate la diferite deformaţii specific impuse
pentru temperature de 20°C şi frecvenţa de 30 Hz.

Numar de cicluri, N

Modul de rigiditate
6000
4000

p6

2000

p7
p8

0
0

5

10

15

20

25

30

p9

Frecventa, Hz

Figura 9. Moduli de rigiditate pe AB 25 determinaţi pentru valori ale
deformaţiei de la 50 până la 300 microdeformaţii, t=20°C, ν=50µdef
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Nunar de cicluri, N
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Figura 10. Moduli de rigiditate pe BAD 25 determinaţi pentru valori ale
deformaţiei de la 50 până la 300 microdeformaţii, t=20°C, ν=50µdef
3.4.2. Rezistenţa la oboseală
Din încercarea de rezistenţă la oboseală la o temperatură de 20°C, frecvenţă de
30 Hz şi o deformaţie impusă de 150 microdeformaţii atât pentru AB 25 cât şi
pentru BAD 25. Rezultatele sunt prezentate în figurile 11 şi 12.

Figura 11. Modulul complex obţinut pentru AB 25
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Figura 12. Modulul complex obţinut pentru BAD 25
Pe baza rezultatelor obţinute în Laboratorul de Drumuri din cadrul CFDP
se obţin drepte de oboseală pe AB 25 şi BAD 25 şi valoarea deformaţiei
specifice pentru un număr de cicluri de 106 (ε6) din diagrama lg ε – N (Figurile
13 şi 14):

Figura 13. Dreapta de oboseală obţinută pentru BAD 25
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Figura 14. Dreapta de oboseală obţinută pentru AB 25
Dreptele de oboseală pe modelele internaţionale studiate, precum şi pe
mixturile asfaltice încercate în laborator (AB 25 şi BAD 25) sunt reprezentate în
figura de mai jos. Dreptele de oboseală obţinute în Laboratorul de Drumuri
CFDP din cadrul UTCB se amplifică cu un factor de transfer egal cu 10 asa cum
este stabilit în cercetările efectuate la nivel internaţional şi sunt notate prin AB
25* respectiv BAD 25*.

Figura 15. Comparaţie între toate dreptele de oboseală studiate
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4. 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 intens folosite în
România un strat de bază (AB 25) precum şi un strat de legătură (BAD 25)
amândouă având acelaşi tip de bitum.
În ceea ce priveşte rezistenţa la oboseală, la temperatura de 20°C cu o
durată de viaţă de 106 cicluri s-a obţinut o deformaţie specifică ε6 =160 με pentru
AB 25 şi ε6 =175 με pentru BAD 25, încadrând aceste două mixturi asfaltice
conform normei europene SR EN 13108-1 în categoria ε6-160 pentru AB 25
respectiv categoria ε6-190 pentru BAD 25.
Modulul de rigiditate are o influenţă semnificativă în determinarea duratei
de viaţă la oboseală a unei mixturi asfaltice şi din această cauză acesta trebuie
corelat cu viteza de rulare a vehiculelor în calculele de dimesionare a structurilor
rutiere.
Legile de oboseală determinate în laborator s-au comparat cu modelele
folosite uzual pe plan internaţional şi se poate concluziona că prin utilizarea unui
factor de transfer egal cu 10 comportarea mixturilor asfaltice utilizate în acest
studiu se apropie de modelele teoretice folosite pe plan internaţional.
O posibilă direcţie viitoare de cercetare în urma unor studii mai elaborate
poate ajunge la adoptarea unui model de comportare a mixturilor asfaltice la
fenomenul de oboseală care să îmbunătăţească metoda de dimensionare a
structurilor rutiere.
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Rezumat
Modele de simulare permit inginerului să analizeze mai multe alternative rapide şi să
evite riscul, cheltuiala, şi perturbarea asociate cu experimentarea de câmp făcută la fiecare doi
- trei ani.
Modelul de trafic pentru simulare joacă un rol vital care să permită inginerului de
transport posibilitatea de a evalua situaţii complexe de trafic care nu pot fi analizate direct cu
alte mijloace. Modelele oferă posibilitatea de a controla traficul, de a evalua strategii de
design fără a consuma resurse costisitoare consumatoare de timp necesare pentru punerea în
aplicare de strategii alternative în domeniu. Din acest motiv, modele de simulare permit
inginerului să analizeze mai multe alternative rapide şi să evite riscul, cheltuială, şi o
perturbare asociată cu experimentarea de câmp.
Synchro este un program pentru dezvoltarea capacităţii de anliză de retea şi softwareul de semnal dezvoltat de Trafficware. Software-ul se bazeaza pe metodologia de la cea mai
recentă versiune a Highway Capacity Manual şi este uşor de utilizat.
Scopul acestui articol este de a prezenta comparativ din punctul de vedere al
capacităţii de circulaţie şi al lungimilor şirurilor de aşteptare al intersecţiilor pentru situaţia
existentă a drumului DN2/E85 pe secţiunea municipiului Adjud şi soluţia propusă ,,Varianta
de ocolire a municipiului Adjud’’ pentru analizarea modelului de trafic cu ajutorul
programului Synchro.

Cuvinte cheie: trafic urban, intersecţii urbane, Synchro, model de trafic, capacitate de
circulaţie.

1. 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,
apărând o a treia funcţiune, din ce în ce mai mai complicată şi mai complexă
respectiv asigurarea posibilităţilor de recreere (recreerea presupune libertatea
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totală a individului de a opta pentru oricare dintre modalităţile de refacere fizică
şi intelectuală într-un mediu lipsit de elemente restrictive, care există în genere în afara perimetrului urban).
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;
scăderea vitezei medii de parcurs pană la eliminarea eficienţei însăsi a acestui
mijloc de deplasare
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’’.
1.1. Zona de circulaţie şi trafic urban
Numeroase activitati urbane genereaza nevoi de deplasare a persoanelor,
mărfurilor, bunurilor materiale, materiilor prime, etc. Traficului intern i se
suprapune traficul extern care constă în circulaţia vehiculelor ce intră în oraş cu
anumite destinaţii şi îl părasesc dupa un timp, precum şi traficul de tranzit ce
constă în vehicule care traversează oraşul.
Deplasările de persoane se efectuează atât pietonal, desfăsurându-se pe căi
special amenajate: trotuare, alei, pasaje de trecere, scări, planuri înclinate,
escalatoare, tuneluri de traversare, etc cât şi cu autovehicule pe suprafeţele
carosabile ale străzilor şi a altor spaţii rezervate circulaţiei de vehicule: poduri,
viaducte, tuneluri, pasaje, intersecţii, pieţe, etc.
Traficul de persoane are trei componente: alternanţă zilnică în dublu-sens,
locuinţă-loc de munca; deplasările în afara orelor de lucru, în zonele cu dotări
social-culturale, comerciale; ieşirile pentru odihnă, recreaţie, turism. Chiar dacă
aceste deplasări nu se suprapun în timp, fiecare dintre ele generează aşanumitele perioade de vârf sau momente de trafic, de care trebuie să se ţină
seama în organizarea reţelelor de transport şi amplasarea noilor zone de locuit.
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1.2. 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 investigaţii pentru:
Comportamentul conducatorului auto, caracteristicile traficului,viteza,
intensitatea, densitatea, originea şi destinaţia călătorilor, parcarea, accidente.
A)Planificarea transportului cuprinde:
Stabilirea scopului politicii de transport, investigaţii asupra desfăşurării
traficului rutier, modelarea desfăşurării traficului, prognoze de evoluţie a
traficului, elaborarea planurilor de transport.
B)Proiectarea reţelelor rutiere:
Planuri generale de dezvoltare
Elaborarea de norme de proiectare: geometrică, structurală
C)Administrare şi reglementări legislative:
Standarde şi normative de proiectare, execuţie şi întretinere,legi.
Analizele operaţionale sunt în general orientate pentru soluţi curente sau
prognoze pe termen scurt. Scopul lor este de a produce informaţii pentru decizii,
daca este nevoie, de îmbunătăţiri minore ale circulaţiei cu costuri reduse care pot
fi implementate repede.
Analizele de planificare sunt direcţionate spre strategi de dezvoltare a
politicii de transport. Implicaţiile deciziilor rezultate din analize de planificare
sunt efecte pe termen lung.
Studiile tipice în cadrul acestor analize se adreseaza configuraţiilor
posibile ale reţelelor 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 administraţiei.
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2. ORGANIZAREA INTERSECŢIILOR ÎN MEDIUL URBAN
Necesităţile de mişcare în intersecţii a participanţilor la trafic.

2.1 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, 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
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2.1.

Clasificarea intersecţiilor
A)Intersecţii la nivel
B)Intersecţii denivelate
Realizarea etapizată a unei intersecţii:
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 etapizată:
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.

Deplasarea vehiculelor generează puncte de conflict:
Intersecţie de fluxuri
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3. MODELAREA TRAFICULUI ÎN MEDIU URBAN
3.1 . Aplicaţii I.T. ale modelării traficului urban
Am tot auzit de congestionării ale traficului pe autostrăzi 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. Dar ceea ce nu este
cunoscut pentru inginerii de transport, inclusiv ingineri şi proiectanţi sunt
avantajele directe ale software-ul de analiză a traficului înainte de dezvoltare şi
implementare.
Două treimi din toţi kilometri conduşi în fiecare an sunt pe drumuri
controlate de semnale de trafic. În unele zone urbane, semnale de la intersecţiile
aglomerate pot controla mişcarea a mai mult de 100.000 de vehicule pe zi.
Ingineri de trafic se confruntă cu problema de a determina capacitatea acestor
intersecţii pentru a reduce întârzierile pentru publicul automobilist. Prin
optimizarea capacităţii unei intersecţii, profesioniştii pot reduce congestia
traficului, economisirea timpului, reducerea numărului de accidente grave şi
chiar să reducă comportamentele agresive de conducere.
SimTraffic este un instrument de microsimulare direct legate de Synchro şi
este, de asemenea, dezvoltat de Trafficware. Un transfer direct de la Synchro
importă toate datele relevante în modelul SimTraffic. Modelul SimTraffic este un
time-based, simularea stocastice de vehicule individuale. Măsuri cuprinzătoare a
eficacităţii (MCE) sunt calculate pentru fiecare vehicul în model pentru fiecare
pas de timp de simulare model. SimTraffic are abilitatea de a colecta măsurători la
nivel de sistem, precum şi statistici legate de intersecţie şi coridor.
Pachetul de programe Synchro:
Synchro este un pachet complet de software pentru modelarea şi
optimizarea timpilor de semnal de trafic.
Posibilitatea de calcul pentru a anticipa formarea cozilor ce blochează
intersecţia şi creeză întârzieri.
Optimizează lungimile ciclurilor de semaforizare, eliminând multiple încercări
în procesul de semaforizare.
Toate valorile sunt introduse într-o formă uşor de utilizat.
Rezultatele calculelor sunt prezentate într-o forma uşor de înţeles.
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4. STUDIU DE CAZ ,,VARIANTA OCOLITOARE ADJUD’’
4.1. Amplasamentul

Varianta de ocolire a municipiului ADJUD este amplasată în perimetrul
municipiului Adjud, şi se desfasoară pe partea de Vest a orasului. Varianta DN2
(conform anexei de încadrare în categoria de drumuri de interes national ca
drum national europen E 85) , de ocolire a municipiului Adjud se desprinde din
DN2, în partea de sud a municipiului şi revine în partea de Nord a acestuia, dupa
ce ocoleşte municipiul Adjud prin partea de vest.
4.2. Situaţia existentă
Municipiul Adjud este traversat de doua drumuri naţionale:
• DN2/E85, drum national european, incident în sudul oraşului pe direcţia
Bucureşti-Buzău-Focşani şi indident în nordul orasului pe direcţia BacăuRoman-Suceava
• DN11A drum naţional principal, incident în vestul oraşului pe direcţia
Oneşti-Comaneşti şi incident în nordul oraşului pe direcţia Adjudul
Vechi-Bârlad.
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Traficul greu pe ruta DN2/E85, care constitue 25-35% din traficul
incident pe aceasta rută, traversează direct zona urbană. Traficul greu pe ruta
DN11A, care constitue cca 40% din traficul incident pe această rutare,
traversează de asemenea direct zona urbană.
• La orele de vârf, condiţiile de circulaţie prin oras sunt dificile. Proiectul
Variantei Ocolitoare urmareşte eliminarea acestui trafic incomod, prin
devierea sa pe un traseu din afara oraşului.
• Din punct de vedere hidrografic, municipiul Adjud este marginit în partea
Nord-Estica de raul Siret şi în partea Sud–Vestică de râul Trotuş, astfel
încât terenurile ce vor fi ocupate de oricare din Variantele de Ocolire sunt
terenuri din zona de şes, mai putin populate, destinate agriculturii precum
şi terenuri neproductive.
• În partea de vest a oraşului, se afla Gârla Tăbăcari, afluent la Râului
Trotuş, canalul de epurare de la Staţia de Epurare a apelor (care se uneşte
cu Gârla Tăbacări), precum şi un braţ nordic al râului Trotuş.
• Pentru traversarea albiei reamenajate a gârlei Tăbăcari, a canalului de
epurare şi a braţului nordic al râului Trotuş, este necesară construcţia unui
pod având o singură deschidere de 24.00 m, lungimea totala a podului
fiind de L=33.10 m. Din punct de vedere al schemei statice, talierul este
simplu rezemat.
4.3. Obiectivul proiectului
Prezentul studiu are ca obiect asigurarea unor condiţii optime de circulaţie
în municipiul Adjud.
Elemente ce stau la baza studiului de trafic:
Planul de situaţie cu organizarea circulaţiei interioare.
Volumele de trafic generate de dezvoltarea urbanã.
Volumele de trafic pe reţeaua de drumuri publice din zona de influenţã.
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4.4. Etape de studiu
În cadrul prezenţei lucrări au fost realizate următoarele etape:
Analiza reţelei rutiere.
Estimarea debitelor medii pe reţeaua rutieră analizată pe baza sondajelor de
trafic realizate în intersecţii.
Construirea modelelor de trafic pentru deplasarea vehiculelor pe reţeaua rutieră
existentă în zona analizată.
Optimizarea desfăşurării traficului intern şi propuneri de remodelare a reţelei
rutiere propuse.
Analiza deplasărilor de vehicule în intersecţii.
Elaborarea studiului de trafic presupune urmãtoarele etape
1.Identificarea zonei de influenţă a investiţiei. În cazul de faţă zona municipiului
Adjud.
2.Stabilirea nodurilor rutiere din reţeaua asupra cărora se manifestă influenţa
realizării investiţiei.

Anexa palansă A3 {Traseu oraş Numerotare Intersecţii}
3.Determinarea volumelor de trafic în principalele noduri prin efectuarea unor
sondaje de trafic. Ele au urmărit înregistrarea debitelor de trafic pe categorii de
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vehicule. Înregistrările realizate au fost planificate a se desfaşura pe parcursul
zilelor lucratoare. Având în vedere distribuţia zilnica a traficului rutier, s-a
convenit că înregistrările de debite, să se realizeze în perioadele orelor de vârf
estimate adică dimineaţa.
Valorile înregistrate în sondaje au fost făcute pentru debitele de trafic pe
categorii de vehicule: motociclete, autoturisme, autoutilitare, autocamioane
peste 7.5t, autobuze. Prelucararea datelor înregistrate s-a realizat prin
transformarea traficului pe categorii de vehicule în trafic exprimat în vehicule
etalon turisme. Transformarea menţionată mai sus s-a făcut cu ajutorul
coeficienţilor de echivalare stabiliţi de normele în vigoare.
Situaţia iniţială
4.Dupa transformarea traficului în vehicule etalon s-a intocmit planul curenţilor
de trafic pentru situaţia existentă.
Anexa plansă A3 {Traseu oraş Numerotare Intersecţii}
Parametrii de analiză a traficului rutier calculaţi cu ajutorul modelului
“Synchro” folosiţi în cadrul acestui studiu de trafic în vederea modelării cât mai
fidele a desfăşurării traficului de vehicule care trebuie retinuţi pentru analiza
comparativă între modelele realizate sunt:
a. - Capacitatea de circulaţie a intersecţiei
Capacitatea de circulaţie a intersecţiei este masurată prin intermediul
“Indicelui de Utilizare a Capacităţii” de circulaţie a intersecţiei (I.C.U.).
Indicele se calculează pe baza raportului dintre suma timpului total
necesar pentru a se asigura relaţiile de mişcare în intersecţie a tuturor
participanţilor la trafic, raportat la lungimea ciclului de semaforizare calculat.
Indicele ICU indică rezerva de capacitate disponibilă a intersecţiei sau cu
cât s-a depăşit această rezervă. Indicele nu poate estima întârzierile, dar poate fi
folosit pentru a indica când o intersecţie va fi congestionată.
b. – Lungimea şirurilor de aşteptare
Parametrii care vor fi luaţi în considerare pentru analiza comparativă între
modelele realizate vor fi ICU şi lungimile cozilor de asteptare.
Coeficientul ICU pentru situatia existentă arată că intersecţiile au o
capacitatea de circulaţie depaşită (109.6%, 103,4%, 102,3%, 99%), se confirmă
faptul că aceaste condiţiile de circulaţie sunt necorespunzătoare, înregistrându-se
întârzieri .
Vezi planşa {Traseu Oraş Capacitatea Intersecţiilor}
Coeficientul ICU – situaţia existentă
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Soluţia propusă
Pe baza rezultatelor studiului de trafic a fost propusa soluţia pentru
construirea Variantei de ocolire a municipiului ADJUD.
Coeficientii I.C.U. şi Lungimile şirurilor de asteptare, dupa propunere.
Tabelul 1. Parametrii Synchro
Situaţia iniţială
Propunere ,,Varianta de
Numerotare
Ocolire’’
intersecţii
Coeficientul
Lungimile
Coeficientul
Lungimile
Synchro
de
utilizare
a
de utilizare a
şirurilor de
şirurilor de
capacităţii de
capacităţii de
aşteptare
circulaţie a
aşteptare
circulaţie a
intersecţiei
(m)
(m)
intersecţiei
I.C.U(%)
I.C.U(%)
8
109.6
153
27.5
53
6
103.4
277
28.2
64
10
99.0
191.9
27.1
57
11
102.3
101.5
25.6
42
5. CONCLUZII
Avantajul variantei ocolitoare propusă, este scoaterea traficului de tranzit în
afara oraşului şi parcurgerea unei sectiuni de drum proiectat conform STAS
863/1985 pentru realizarea unei viteze de circulatie de 100km/h. Acest
avantaj ce rezultă din folosirea unei sectiuni de drum national, cu vitezele
legale şi medii aferente, în locul unei sectiuni urbane este amplificat şi de
cresterea condiţiilor de siguranţă ale traficului. Astfel, costurile de călătorie
se reduc pentru traficul care tranzitează oraşul pe variantă, prin micşorarea
timpului de parcurs, în timp ce în situaţia actuală parcurgerea sectorului de
drum din Municipiul Adjud cu strangulări majore ale traficului, atât pentru
pasageri, cât şi pentru transportul de marfă generează întârzieri şi costuri
suplimentare, iar condiţiile de siguranţă ale traficului sunt în mod vizibil
îmbunătăţite.
S-a urmărit o analiză asupra parametrilor specifici ai ingineriei de trafic, care
caracterizează calitatea deplasărilor de vehicule. În cadrul lucrării, a fost
dezvoltat un model de trafic care are la bază date cu privire la dezvoltarea
urbană.
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În cadrul studiului de trafic a fost realizat un model pe baza cărora s-au realizat
analize comparative şi optimizări ale desfăşurării traficului rutier
Modelul realizat analizează:
- Studiul desfăşurării traficului de vehicule pe reţeaua analizată făra
efectul traficului atras de către Varianta de Ocolire Adjud.
- Propunerea de soluţii pentru organizarea circulaţiei
Pentru a fi puse în aplicare, prezentele recomandări, este necesar să se
întocmească documentaţii tehnice de specialitate care să înglobeze soluţiile
propuse în această lucrare.
Realizarea proiectului va conduce, pe lângă celelalte avantaje expuse anterior şi
la reducerea impactului negativ asupra mediului prin diminuarea drastică a
emisiilor de poluanţi în conformitate cu politica de transport aplicată de
Uniunea Europeană.
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Rezumat
În lucrarea de faţă se prezintă o analiză a comportării sistemelor rutiere rigide folosind
programul EverFe. Acest program oferă posibilitatea de a modela sistemul rutier rigid alcătuit
din pachete de dale cu legături de conlucrare.
Cu ajutorul acestui program s-au calculat: stări de tensiune, deformaţii specifice în
structura dalelor din beton si la nivelul fundaţiei, dar se pot determina şi deplasările suprafeţei
deformate a sistemului rutier.
Acest program se bazează pe metoda elementului finit pentru modelarea sistemelor
rutiere rigide din pachete de dale cu legături de conlucrare. Programul oferă posibilitatea de a
folosi gujoanele sau nu.

Cuvinte cheie: sistem, rigid, EverFe, gujon

1. CĂILE DE COMUNICAŢIE
În viaţa de zi cu zi transporturile au un rol important atât din punct de
vedere social, cât şi economic, deoarece acestea asigură circulaţia oamenilor şi a
bunurilor în procesul producţiei, reparaţiei şi a schimburilor materiale.
Căile de comunicaţie şi mijloacele de transport asigură efectuarea
transporturilor. Căile de comunicaţii reprezintă medii naturale sau realizate de
om în mod special, care asigură circulaţia mijlocelor de transport pentru
transportul oamenilor şi a bunurilor materiale.
2. TIPURI DE TRANSPORT
Transporturile se pot clasifica în trei categorii repartizarea neuniformă a
populaţiei globului;
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¾ aeriene: deservesc oraşele mari şi se efectueaza pe distanţe mari (500 –
5000 km), au încărcături mici (≤ 50 tf) şi viteze mari (250 – 1000 km/h);
¾ terestre: (drumuri, căi ferate); În cazul căilor ferate, transporturile se
realizează pe distanţe relative mici ( 100 – 1000 km) cu încărcături (500 –
1000 tf) şi viteze relativ mici (40 – 120 km/h).
În cazul drumurilor transporturile se realizează pe distanţe mici ( pana la
100 km) şi cu încărcături relative reduse.
¾ pe apă: (maritime sau fluviale) Aceste transporturi se realizează pe
distanţe mari, cu încărcături mari (1000 – 200000 tf) şi viteze mici (20 –
40 km/h).
3. CLASIFICAREA DRUMURILOR
În Legea Drumurilor care este publicată în Monitorul Oficial al României
este prezentată clasificarea drumurilor.
Drumurile se împart în două categorii din punct de vedere al destinaţiei:
- drumuri publice;
- drumuri de utilitate privata;
Din punct de vedere funcţional şi administrativ – teritorial, în ordinea
importanţei, drumurile publice se împart în trei categorii:
- drumuri de interes national;
- drumuri de interes judetean;
- drumuri de interes local.
Din punct de vedere tehnic drumurile se clasifică astfel:
- drumuri de clasa tehnică I;
- drumuri de clasa tehnică II;
- drumuri de clasa tehnică III;
- drumuri de clasa tehnică IV;
- drumuri de clasa tehnică V.
În funcţie de gradul de perfecţionare tehnic, drumurile se clasifică astfel:
- drumuri moderne ce au îmbrăcăminţi permanente;
- drumuri moderne cu îmbrăcăminţi semipermanente;
- drumuri cu îmbrăcăminţi provizorii;
- drumuri de pământ;
- drumuri naturale.
Din punctul de vedere al tipului de structură rutieră, drumurile se clasifică
astfel:
- drumuri ce au structură rutieră suplă;
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- drumuri ce au structură rutieră rigidă;
- drumuri ce au structură rutieră mixtă.
4. NECESITATEA ÎNTREŢINERII SI REPARĂRII DRUMURILOR
În scopul menţinerii drumurilor într-o stare de viabilitate
corespunzătoare şi pentru îmbunătăţirea permanentă a stării tehnice a acestora,
în funcţie de solicitările traficului în creştere, precum şi pentru facilitarea
desfăşurării circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, la vitezele si
încărcările pe osie reglemetate prin lege, este necesar să se prevadă şi să se
execute în bune condiţii şi la timp, toate lucrările de întreţinere si reparaţii, în
funcţie de cerinţele obiective ale stării reţelei rutiere.
Lucrările de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor se clasifică în lucrări
planificate şi lucrări accidentale.
Lucrările planificate se clasifică astfel:
- lucrări de întreţinere;
- lucrări de reparaţii curente;
Lucrările accidentale sunt generate de cauze neprevăzute şi nu pot fi
planificate, ca de exemplu: degradările produse ca urmare a unor calamităţi
(inundaţii, alunecări de teren, incendii, cutremure), deformaţii anormale ale
terasamentelor.
5. ALCĂTUIREA SISTEMELOR RUTIERE
Sistemul rutier reprezintă totalitatea straturilor rutiere prin care se
consolidează partea carosabilă a drumului. Sistemul rutier foloseşte ca suport
pământul din patul drumului şi împreună cu zona activă din terasamente
constituie un complex rutier (Figura 1).
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Figura 1. Sistem rutier şi complex rutier
Sistemul rutier trebuie sa suporte încărcările traficului şi să le transmită
terenului de fundare fără ca în complexul rutier să se producă fisuri sau
deformaţii ce au caracter permanent.
Pe baza unui calcul tehnico – economic se stabileşte numărul, natura şi
grosimea straturilor, alcătuite din materiale ce au rezistenţe diferite, în care se
ţine seama de trafic, condiţii climatice, materiale disponibile în zona, cât şi de
natura pământului din patul drumului.
În funcţie de modul de comportare sub acţiunea combinată a traficului şi
intemperiilor sistemele rutiere se clasifică astfel:
¾ sisteme rutiere nerigide(flexibile);
¾ sisteme rutiere rigide;
¾ sisteme rutiere mixte.
Prima categorie şi anume sistemele rutiere nerigide sunt foarte flexibile.
Acest lucru se datoarează materialelor care alcătuiesc straturile. Sistemele
rutiere nerigide se deformează în momentul trecerii vehiculelor, dar şi în urma
acţiunii repetate a circulaţiei, acestea pot căpăta deformaţii permanente, pot
prelua sarcini verticale, dar în schimb nu pot prelua eforturi de încovoiere.
Sistemele rutiere mixte sunt alcătuite din straturi ce conţin agregate
naturale stabilizate mecanic şi cu lianţi hidraulici sau puzzolanici, iar în timp în
structura acestora apar fisuri din contracţie, iar îmbrăcămintea sau chiar stratul
de baza sunt straturi bituminoase.
Cea de-a doua categorie va fi prezentată detaliat în acestă lucrare, şi
anume sistemele rutiere rigide, pot fi alcătuite în următoarele variante:
Varianta a)
¾ îmbrăcăminte din dale de beton de ciment, care poate fi realizată
dintr-un strat sau două straturi;
¾ strat/ straturi de fundatie;
¾ eventual strat de formă.
Această variantă este obligatorie în cazul drumurilor de clasă tehnică I şi
II, iar în cazul drumurilor de clasă tehnică III, IV şi V se stabileşte pe bază de
calcul tehnico – economic.
Varianta b)
¾ îmbrăcăminte din dale de beton de ciment, care poate fi realizată
dintr-un singur strat sau două straturi;
¾ strat de fundaţie;.
¾ eventual strat de formă.
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Această variantă se foloseşte în cazul drumurilor de clasă tehnică III, IV si V.
Grosimea îmbrăcăminţii din beton de ciment trebuie să fie de minim 18
cm, aceasta stabilindu-se prin calcul. Pentru stabilirea modului de alcătuire a
straturilor rutiere rigide se ţine seama de resursele locale de materiale
preponderente în regiunea respectivă.
Sistemele rutiere rigide pot prelua solicitări de încovoiere, stratul de
fundaţie fiind puţin solicitat datorită faptului că sistemele rutiere rigide
repartizează bine sarcinile.
Structurile rutiere rigide sunt sensibile la tasări inegale, dar şi la variaţii
sezoniere de temperatură.
Straturile din beton de ciment sunt fragmentate prin rosturi şi se prezintă
de forma unor dale.
Dimensiunile dalelor se stabilesc în funcţie de considerente tehnologice şi
de tensiunile datorate variaţiilor de temperatură.
6. ÎMBRĂCĂMINŢILE DIN BETON DE CIMENT
Îmbrăcăminţile din beton de ciment sunt straturile rutiere rigide ce sunt
alacătuite pe baza principiului minimului de goluri, liantul întrebuinţat fiind
cimentul. Acestea pot fi executate dintr-un singur strat sau din două straturi.
Atunci când se execută din două straturi, şi anume stratul superior numit şi strat
de uzură, trebuie să reziste acţiunii directe a traficului şi agenţilor climatici şi
trebuie să aibă grosimea de 6 cm, şi stratul inferior, numit şi strat de rezistenţă,
nu suportă direct acţiunile traficului şi intemperiilor, poate fi alcătuit din
materiale cu proprietăţi mai slabe, dar negelive, astfel putându-se utiliza
materiale din zona respectivă.
Spre deosebire de stratul de uzură, dozajul de ciment în cazul stratului de
rezistenţă este mai mic cu aproximativ 30 kg/m3 de beton. Trebuie să se ţină
cont de faptul că diferenţa de dozaj de ciment între cele două straturi nu poate fi
mai mare deoarece poate apărea pericolul de fisurare din contracţie între cele
două straturi.
Execuţia în două straturi a îmbrăcămintei din beton de ciment nu
presupune realizarea acestora în două straturi independente, şi anume un strat
monolit, la care stratul superior se toarnă la un interval de cel mult o oră după ce
se toarnă stratul inferior. Ambele straturi trebuie să facă priză şi să se întărească
împreună. Din punct de vedere tehnico – economic execuţia în două straturi a
îmbrăcămintei din beton de ciment este o soluţie mai avantajoasă deoarece pot fi
utilizate materiale din zona şi un dozaj de ciment mai redus. Trebuie luată în
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calcul şi dificultatea aprovizionării şi depozitării a două categorii de materiale,
dar şi a execuţiei a două feluri de betoane în două straturi.
Îmbrăcăminţile din beton de ciment pot fi realizate astfel:
• din beton de ciment simplu;
• din beton de ciment armat;
• din beton de ciment armat dispers cu fibre sintetice sau metalice;
• din beton de ciment armat continuu;
• îmbrăcăminţi din beton de ciment puţin zgomotoase;
• din elemente prefabricate din beton sau beton armat;
• din beton precomprimat;
• realizarea de structuri compozite unde se asociază straturile
hidrocarbonate sau elemente modulare cu betonul de ciment
pervibrat, pentru a utiliza cât mai bine calităţile fiecărei tehnologii
în parte, în vederea obţinerii unei structuri, pe de o parte
confortabilă, durabilă şi economică şi pe de altă parte estetică.
Îmbrăcăminţile din beton de ciment pot fi executate în cofraje fixe sau
cofraje glisante.
Profilul transversal în aliniament este sub formă de acoperiş cu două
versante plane, iar în cazul străzilor şi autostrăzilor ce au căi unidirecţionale are
pantă unică de 2 %.
În cazul drumurilor ce au curbe supraînalţate, locuri de staţionare,
platforme de parcare portuare sau industriale, pantă transversală va fi cea
rezultată din proiectare, luându-se în considerare condiţia de asigurare a
scurgerii apelor.
În profil longitudinal declivitatea maximă în cazul drumurilor publice,
industriale şi de exploatare este de 7 %.
Îmbrăcămintea din beton de ciment se aşează direct pe stratul de fundaţie,
cumulând astfel şi rolul stratului de bază.
7. MATERIALE UTILIZATE LA EXECUŢIA ÎMBRĂCĂMINŢILOR
DIN BETON DE CIMENT
Materialele care se utilizează la execuţia îmbrăcăminţilor rutiere din beton
de ciment sunt:
¾ agregatele naturale neprelucrate: nisip, pietriş;
¾ produse de carieră prelucrate: piatră spartă, cribluri;
¾ ciment obişnuit sau special;
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¾ apă;
¾ aditivi: plastifianţi, antrenori de aer;
¾ alte materiale: oţel beton, fibre de oţel, materiale pentru rosturi,
etc.
8. AVANTAJELE ÎMBRĂCĂMINŢILOR DIN BETON DE CIMENT
Avantajele pe care le prezintă îmbrăcăminţile din beton de ciment sunt:
¾ rezistenţa la încovoiere foarte mare, în limitele deformaţiilor
elastice pe care le prezintă betonul; Datorită faptului că rigiditatea
straturilor din beton de ciment permite sarcinilor veticale să fie
transmise fundaţiei pe suprafeţe mari, presiunile pe patul drumului
trebuie să fie mici şi deci să nu necesite fundaţii grele.
¾ ca urmare a faptului mentionat mai sus, dar şi a rezistenţelor
mecanice ridicate îmbrăcăminţile din beton de ciment pot fi
executate cu grosimi relativ reduse.
¾ sunt indicate în cazul traficului de tip greu şi intens.
¾ permit utilizarea largă a materialelor din zona respectivă.
¾ pot oferi o foarte bună aderenţă pentru pneurile autovehiculelor din
punct de vedere al circulaţiei.
¾ permit o circulaţie cu viteze mari datorită execuţiei mecanizate
printr-o suprafaţare foarte bună.
¾ din punct de vedere al întreţinerii prezintă o uzură foarte mică, fiind
de ordinul 0.1 mm/an, la trafic intens şi greu, ceea ce face ca durata
de serviciu să depaşească
25 -30 ani. După trecerea acestei
perioade de timp, pot deveni un foarte bun strat portant în cazul
unei îmbrăcăminţi asfaltice.
¾ au costul de întreţinere redus în comparaţie cu celelalte
îmbrăcăminţi permanente.
9. DEZAVANTAJELE ÎMBRĂCĂMINŢILOR DIN BETON DE CIMENT
Datorită contracţiei şi dilatării termice betonul prezintă variaţii de volum
destul de importante şi astfel apare necesitatea de a împărţi îmbrăcămintea din
beton de ciment prin rosturi. Aceste rosturi pot fi dispuse longitudinal, dar şi
transversal drumului astfel încat stratul de beton va fi fragmentat într-o serie de
dale.
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Aceste rosturi complică într-o oarecare măsură procesul de execuţie, în
afară de faptul că rosturile reprezintă locurile în care îmbrăcămintea din beton de
ciment este cea mai slabă şi asftel se vor necesita amenajări speciale pentru a fi
asigurată conlucrarea dalelor adiacente şi transmiterea de la o dală la alta.
În cazul în care pământul din patul drumului nu prezintă caracteristici
corespunzatoare, dalele se vor denivela şi astfel apar fisuri transversale, iar în
cazul în care dalele se vor deplasa în lateral, atunci vor apărea fisuri
longitudinale.
Un alt dezavantaj pe care îl prezintă îmbrăcăminţile din beton de ciment
este că nu pot fi date în folosinţă decât după 28 de zile de la turnare, deşi acestea
se execută intr-un mod rapid. Celelalte tipuri de îmbrăcăminţi rutiere pot fi date
în circulaţie la câteva ore după turnare, cum ar fi în cazul celor asfaltice dupa 4 –
5 ore, când acestea se răcesc.
10. DOMENIUL DE APLICARE AL ÎMBRĂCĂMINŢILOR DIN BETON
DE CIMENT
Îmbrăcăminţile din beton de ciment se pot aplica astfel:
¾ în zonele cu climat umed şi anume în lungul văilor, defileelor, dar
şi în păduri, favorizând astfel o bună comportare a betonului;
¾ pe drumurile cu trafic intens şi greu;
¾ în zonele în care există surse de materiale locale, fiind astfel mai
economice decât alte tipuri de îmbrăcăminţi.
11. TIPURI DE BETON RUTIER
Betoanele rutiere sunt amestecuri bine omogenizate de: agregate naturale,
ciment şi apă. După întărire rezultă un material cu aspectul conglomeratului.
Partea activă o reprezintă cimentul, care e un liant neorganic, iar partea inertă
este reprezentată de scheletul natural (nisip, pietriş, piatră spartă, clibluri).
Pe baza criteriului rezistenţei caracteristice la încovoiere Rkinc betoanele
de ciment rutiere care se utilizează pentru realizarea îmbrăcăminţilor din beton
de ciment se împart în clase. Rezistenţa caracacteristică la încovoiere este
definită ca valoarea rezistenţei sub care se pot întâlni statistic cel mult 5% din
rezultatele obţinute prin încercarea la încovoiere a epruvetelor prismatice după
cele 28 de zile de conservare în mediul umed. Epruvetele prismatice ce urmează
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a fi încercate au dimensiunile 150x150x600 mm şi sunt încărcate cu două forţe
egale şi simetrice.
Rezistenţa caracteristică la încovoiere se poate determina şi pe prisme de
100x100x550 mm.
În tabelul de mai jos sunt prezentate clasele de betone rutiere, notarea lor
şi valorile rezistenţelor caracteristice la încovoiere.
Tabelul 1. Clasele de beton rutier
CLASA DE BETON
Rkinc [Mpa]
RUTIER
BcR 3,5
3,5
BcR 4,0
4,0
BcR 4,5
4,5
BcR 5,0
5,0
12. IPOTEZELE TEORETICE PRIVIND REZEMAREA DALELOR DIN
BETON DE CIMENT
Ruperea unui sistem rutier se produce din condiţii deosebit de complexe. In
general, aceste condiţii pot avea legatură cu una din următoarele cauze
principale, şi anume:
¾ în teren sau într-unul din straturile rutiere ce alcătuiesc complexul rutier
iau naştere eforturi care sunt mai mari decât limitele determinate prin
curba intrinsecă a materialului şi astfel vor avea loc curgeri. Aceste
curgeri sunt însoţite şi de pierderea echilibrului interior.
¾ compresibilitatea neuniformă sau chiar excesivă a unuia din straturile
rutiere sau a terenului de fundaţie, tasările (care pot fi elastice sau
plastice) care se produc sub încărcări sau în urma unor fenomene
hidrotermice, dau naştere în straturile superioare unor deformaţii ce sunt
incompatibile cu stabilitatea lor şi astfel se creează fisuri şi rupturi.
Straturile superioare au o elastaticitate mai scazută decât celelalte straturi.
In cazul unui sistem rutier rigid, starea de tensiuni sub încărcările exterioare
se determină folosind teoria placilor elastice subţiri rezemate continuu pe un
mediu omogen si liniar deformabil.
Un model în Metoda Elementelor Finite reprezintă un dispozitiv simbolic ce
este construit cu scopul de a modela sau simula unele aspecte ale comportării
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unui sistem. In Metoda Elementelor Finite conceptul de bază constă în
subdivizarea modelului matematic în subcomponente ce au o formă geometrică
simplă, care nu se suprapun şi se numesc elemente finite. Conectarea
elementelor finite se realizează numai în anumite puncte numite puncte nodale
sau noduri. Nodurile reprezintă punctele de intersecţie ale liniilor de contur
rectilinii sau curbe ale elementelor finite.
Caracterul aproximativ al Metodei Elementelor Finite rezultă ca urmare a
faptului că geometria reală a structurii este întotdeauna înlocuită cu o reţea de
elemente finite care urmăreşte forma reală a structurii, dar nu o poate reda cu
exactitate decât numai prin anumite geometrii particulare, datorită unui numar
finit de elemente, iar mărimile necunoscute ale problemei se
calculează numai în nodurile reţelei de elemente finite ce discretizează structura.
Se poate trage o concluzie şi anume: precizia de calcul a Metodei Elementelor
Finite creşte o dată cu creşterea numărului de elemente finite.
Modelul discret se defineşte printr-un model în care un mediu continuu
este reprezentat printr-un sistem de modele mecanice ce pot fi independente sau
parţial independente. Comportarea în orice punct poate fi independentă sau
parţial depententă de comportarea în oricare alt punct. Modelele mai sus
menţionate au fost folosite pentru prima dată în cazul proiectării structurilor
rutiere rigide, care au fost tratate ca modele de plăci elastic subţiri ce reazemă pe
un mediu suport. De-a lungul timpului au fost mai multe tipuri de modele
analitice simplificate pentru reprezentarea mediului suport.
Modelul Winkler reprezintă cel mai simplu dintre modelele analitice,
fiind alcătuit dintr-o multitudine de resoarte ce sunt liniar independente.
Din punct de vedere istoric Modelul Winkler (numit şi Fuss – Winkler)
este primul model utilizat în calculul terenului de fundare.
Acest model consideră pământul (suportul plăcii) ca fiind alcătuit dintr-un
ansamblu de resorturi nelegate între ele. Comprimarea resorturilor creşte
proporţional cu mărimea intensităţii sarcinilor aplicate. Conform acestei ipoteze,
resorturile se introduc numai în dreptul sarcinii aplicate şi astfel pământul din
vecinătatea zonei încărcate nu ia parte la fenomenul de deformabilitate. Rezultă
astfel o distribuţie plană a presiunilor reactive, ipoteza fiind cea mai apropiată de
realiatate în cazul fundaţiilor rigide.
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Figura 2. Modelul Winkler
13. REALIZAREA STUDIULUI DE CAZ FOLOSIND PROGRAMUL
EVERFE
Programul oferă posibilitatea de a modela sistemul rutier rigid alcătuit din
pachete de dale, cu legături de conlucrare.
În cazul acestui studiu de caz s-a studiat influenţa încărcărilor pe dala din
beton de ciment, în cazul în care există gujoane şi în cazul fără gujoane.

Figura 3 . Introducerea dimensiunilor dalelor de beton de ciment
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Figura 4. Introducerea valorilor incarcarilor

Figura 5 . Deformata dalei de beton de ciment în urma acţiunii încărcărilor
atunci când prezintă gujoane

Figura 6. Deformata dalei de beton de ciment în urma acţiunii încărcărilor
atunci cand nu prezintă gujoane
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14. CONCLUZII
Cedarea legăturii dintre otel si beton poate avea loc două moduri:
¾ Fie prin cedarea gujonului, ceea ce de obicei se spune ,,foarfeca"
gujonului, dar care este de fapt forfecare compusa cu incovoiere
¾ Fie prin strivirea betonului din jurul betonului.
Calculul elastic al legaturilor otel – beton se desfasoara in paralel cu
calculul elastic al sectiunilor. Acesta din urma este bazat pe Ipoteza Navier –
Bernoulli.
În concluzie se poate observa ca eforturile de lunecare pe care elementele
de legatura trebuie sa le suporte sunt acelea care permit deformabilitatea
deformatiilor pe interfata otel – beton (deplasarea relativ nula) deoarece
sectiunile plane raman plane.
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Rezumat
Prezenta lucrare reprezintă o prezentare a conceptului de inginerie de trafic în mediul
urban. Aceasta acoperă atât elemente de urbanism cât şi de mobilitate urbană. De asemenea,
se prezintă caracteristici de trafic urban, intersecţii şi influenţa pietonilor asupra traficului.
În lucrare se realizează un studiu de caz sub forma unui studiu de trafic în intersecţia
Calea Bascov - Str. Ion Câmpineanu – Str. Barierei – Strada Take Ionescu, aceasta făcând
parte dintr-un model mai amplu de trafic al municipiului Piteşti. Întreaga amenajare a ţinut
cont de efectele pe care intersecţia analizată le are asupra întregului model, astfel putându-se
formula concluzii sau recomandări asupra ansamblului deplasărilor în zona extinsă.
Studiul de trafic analizează posibilitatea organizării circulaţiei rutiere în intersecţie în
sistem giratoriu precum şi în variantă semaforizată. Analizarea circulaţiei rutiere în
intersecţie, reprezintă o cerinţă a administraţiei municipale în vederea asigurării unor condiţii
de circulaţie care să ofere condiţii superioare de deplasare atât pentru autovehicule cât şi
pentru pietoni. În egală măsură, în cadrul studiului de trafic au fost luate în considerare
cerinţele pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă rutieră pentru participanţii la trafic.
În vederea efectuării studiului de trafic au fost evaluate condiţiile specifice ale
deplasării vehiculelor şi ale pietonilor în intersecţie. În acest scop, în cadrul lucrării, au fost
dezvoltate modele de trafic care au la bază investigaţii de tip “sondaj de trafic” realizate în
intersecţia analizată.

1.

SCOPUL INGINERIEI DE TRAFIC

Ingineria de trafic este disciplina inginerească care se ocupă cu
planificarea, determinarea elementelor geometrice ale străzilor şi drumurilor şi
cu desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă, confort şi economicitate în
transportul persoanelor şi bunurilor.
Prin trafic se înţelege totalitatea mijloacelor de transport, împreună cu
încărcătura lor, considerate fie ca unitate fie în totalitatea lor, când utilizează
orice drum pentru a efectua un transport sau o călătorie, inclusiv pietonii.
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Ingineria de trafic este studiată în cadrul următoarelor secţiuni: studii şi
analize de trafic, organizarea desfăşurării traficului, proiectarea elementelor
geometrice ale drumurilor şi străzilor, planificarea transporturilor şi parcarea şi
staţionarea.
2. ELEMENTE DE URBANISM
Activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului are un puternic impact
asupra dezvoltării economice prin realizarea la nivel naţional a unei organizări
spaţiale echilibrate care să conducă nemijlocit la îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă în localităţile urbane şi rurale precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale
la nivel regional, naţional şi european.
Există numeroase situaţii în care anumite amenajări ale teritoriului
orăsenesc presupun ocuparea unor suprafeţe mari şi pot fi amplasate la distanţe
apreciabile faţă de zonele de locuinţe, cum ar fi: unităţi industriale producătoare
de noxe, complexe agro-zootehnice, gospodărire comunală etc. În acest fel, se
constituie zona periurbană sau preorăşenească ce alcătuieşte o parte
complementară a organismului urban.
3. ELEMENTE ALE TRAFICULUI
Traficul rutier reprezintă totalitatea vehiculelor, persoanelor şi animalelor
conduse, care utilizează la un moment dat un drum.
Analizele operaţionale sunt, în general, orientate pentru soluţii curente sau
prognoze pe termen scurt. Scopul lor este de a produce informaţii pentru decizii,
dacă este nevoie, de îmbunătăţiri minore ale circulaţiei cu costuri reduse care pot
fi implementate rapid.
Analizele de proiectare stabilesc trăsăturile fizice detaliate ale circulaţiei
şi permit modificări care determină nivele de operare superioară (LOS). De
obicei, au ca scop implementări de soluţii pe termen mediu sau lung.
Analizele de planificare sunt direcţionate spre strategii de dezvoltare a
politicii de transport. Implicaţiile deciziilor rezultate din analize de planificare
sunt efecte pe termen lung.
3.1. Flux întrerupt
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Fluxul întrerupt reprezintă circulaţia vehiculelor (pietonilor) influenţată de opriri
şi întârzieri cauzate de condiţii de circulaţie.
Conceptele de bază pentru caracterizarea traficului fluxului întrerupt
(discontinuu):
¾ Dirijarea circulaţiei în intersecţii;
¾ Timpul pierdut;
¾ Rata de saturaţie a traficului;
¾ Şirurile de aşteptare (cozile).
3.2. Flux neîntrerupt
Fluxul neîntrerupt reprezintă circulaţia vehiculelor (pietonilor) în şir, fără opriri
cauzate de condiţii de circulaţie.
Conceptele care stau la bază pentru caracterizarea traficului (fluxului)
neîntrerupt:
¾ Intensitatea şi rata traficului;
¾ Viteza;
¾ Densitatea.
Rata traficului determină posibilitatea folosirii şi a unor parametri
suplimentari:
¾ Spaţiul între vehicule (spacing);
¾ Intervalul de timp între vehicule (headway).

Figura 1. Desfăşurarea circulaţiei în apropierea intersecţiilor
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Figura 2. Saturaţia fluxului de circulaţie şi timpul pierdut
Traficul urban are caracteristic faptul că volumele de trafic şi direcţiile de
parcurs sunt practic de formă regulată. De aceea, dacă variabilele care afectează
traficul urban pot fi puse explicit în evidenţă, pot fi stabilite modele pentru
estimarea traficului în orice moment.
3.3. Caracteristicile călătoriilor
Cele mai importante caracteristici de distribuţie modală sunt de tip social
– economic:
¾ cea mai importantă caracteristică este venitul net/familie;
¾ în zonele de locuit cu densitate mare, majoritatea populaţiei foloseşte
mijloacele de transport în comun, în timp ce în zonele cu densităţi mici se
folosesc cu precădere mijloacele de transport individuale;
¾ în funcţie de venit, apare posibilitatea de a opta pentru mijlocul de transport în
comun sau pentru mijlocul de transport individual.
4. INTERSECŢII
Intersecţiile reprezintă spaţiile deschise, amenajate, în care se întâlnesc
diferite străzi şi artere de circulaţie ale unui oraş sau ale unei aşezări şi prin care
este realizată continuitatea funcţionării străzilor sau a drumurilor şi anume
asigurarea circulaţiei fluente a vehiculelor dintr-o direcţie într-alta.
Intersecţiile cuprind accesele carosabile precum şi facilităţi ca: indicatoare
rutiere, marcaje, panouri avertizoare, pentru dirijarea şi controlul circulaţiei.
Fiecare intersecţie de drumuri implică deplasări înainte, la dreapta sau la
stânga ale curenţilor de trafic. Aceste deplasări pot fi controlate, dirijate prin
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diverse mijloace, în funcţie de tipul de intersecţie, de volumele curenţilor de
trafic şi de gradul de amenajare al intersecţiilor.

Figura 3. Necesităţile de mişcare ale participanţilor la trafic in intersecţie
Realizarea etapizată a unei intersecţii:
¾ Etapa I: Intersecţia este la nivel cu circulaţie liberă (se aplică regula priorităţii
de dreapta);
¾ Etapa II: Intersecţia este la nivel cu circulaţie semnalizată;
¾ Etapa III: Intersecţia este la nivel cu circulaţie semaforizată;
¾ Etapa IV: Intersecţia este denivelată.
Sensurile giratorii sunt intersecţii formate dintr-o cale circulară
unidirecţională în jurul unei insule centrale. Autovehiculele care parcurg calea
inelară au prioritate de trecere faţă de cele ce doresc să intre în intersecţie.

Figura 4. Elementele intersecţiei giratorii
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5. PIETONII
Orice persoană care se deplasează pe jos se numeşte pieton şi este
implicat în multe probleme de trafic. Astfel de probleme apar cu precădere în
mediul urban; odată cu dezvoltarea urbană şi cresterea traficului auto, se
dezvoltă la fel de spectaculos traficul pietonal.
În raport cu conducătorii auto, pietonii prezintă câteva caracteristici
esenţiale:
¾ sunt mai eterogeni ca vârstă şi educaţie a circulaţiei;
¾ sunt mai numeroşi ;
¾ subapreciază efectele pe care le pot produce în desfăşurarea traficului auto;
¾ sunt mai greu de constrâns şi de urmărit pentru încălcarea regulilor şi
semnelor de circulaţie;
¾ vârsta este un factor mai important în producerea accidentelor (pietonii foarte
tineri, din cauza ignoranţei, iar cei vârstnici din cauza neatenţiei).
Datorită acestor caracteristici, comportarea pietonilor este mai puţin
previzibilă decât cea a conducătorilor auto, iar măsurile de protecţie şi de
organizare disciplinată, comodă şi sigură a circulaţiei lor sunt mult mai dificile
de realizat.
6. MODELAREA TRAFICULUI ÎN MEDIUL URBAN
Modelul de trafic pentru simulare joacă un rol vital în care se permite
inginerului de transport evaluarea unor situaţii complexe de trafic care nu pot fi
analizate direct cu alte mijloace. Modelele oferă posibilitatea de a evalua, de a
controla traficul şi impunera unor amenajări fără a consuma resurse costisitoare
consumatoare de timp.
Synchro este un program pentru dezvoltarea capacităţii de analiză de reţea
şi software-ul de semnal dezvoltat de Trafficware. Software-ul se bazează pe
metodologia de la cea mai recentă versiune a Highway Capacity Manual. Este
un pachet complet de software pentru modelarea şi optimizarea timpilor de
semnal de trafic cu posibilitatea de calcul pentru a anticipa formarea cozilor ce
blochează intersecţia şi crează întârzieri. Acesta optimizează lungimile ciclurilor
de semaforizare, eliminând multiple încercări în procesul de semaforizare.
SimTraffic este un instrument de microsimulare direct legat de Synchro şi
este, de asemenea, dezvoltat de Trafficware. Un transfer direct de la Synchro
importă toate datele relevante în modelul SimTraffic. Modelul SimTraffic este
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de tip time-based, simularea realizându-se pe vehicule individuale. Măsuri
cuprinzătoare a eficacităţii sunt calculate pentru fiecare vehicul în model pentru
fiecare pas de timp de simulare.
Intersection Capacity Utilization (ICU) este o metoda simplă dar
puternică pentru a permite măsurarea capacităţii unei intersecţii. ICU oferă
informaţii referitoare la rezerva de capacitate disponibilă precum şi cu cât este
depaşită capacitatea intersectiei. ICU nu oferă date asupra întârzierilor produse
în intersecţii, dar poate prezice cât de des într-o intersecţie se vor produce
blocaje.
Nivelul de serviciu este o caracteristică a desfăşurării traficului care
exprima condiţiile de circulaţie pentru un sector de drum, la un moment dat.
Nivelul de Serviciu LOS oferă date faţă de cum funcţionează o intersecţie
şi câtă capacitate mai este disponibilă în intersecţie pentru a prelua fluctuaţiile
din trafic şi incidente. LOS nu este o valoare care poate fi măsurată, dar acordă o
bună imagine a situaţiilor care pot fi aşteptate să se întămple într-o intersecţie.
7. STUDIU DE CAZ: IMBUNATATIREA CALITATII CIRCULATIEI IN
INTERSECTIA DINTRE CALEA BASCOV - STR. ION CÂMPINEANU –
STR. BARIEREI – STR. TACHE IONESCU, MUNICIPIUL PITEŞTI
În prezenta lucrare se realizează un studiu de trafic în intersecţia
menţionată mai sus, aceasta făcând parte dintr-un model mai amplu de trafic al
municipiului Piteşti. Întreaga amenajare a ţinut cont de efectele pe care
intersecţia analizată le are asupra întregului model.
Studiul de trafic analizează posibilitatea organizării circulaţiei rutiere în
intersecţie în sistem giratoriu precum şi în variantă semaforizată în condiţii de
siguranţă pentru participanţii la trafic.
Etape de studiu:
¾ Analiza releveului reţelei rutiere;
¾ Investigaţii asupra desfăşurării traficului de vehicule în intersecţie;
¾ Construirea modelului de trafic al circulaţiei existente;
¾ Realizarea variatelor de organizare a desfăşurării traficului în intersecţie;
¾ Recomandări asupra remodelării circulaţiei rutiere în intersecţie.
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7.1. Delimitarea zonei de studiu
Modelul de trafic din care face parte intersecţia studiată cuprinde
următoarele intersecţii principale:
¾ Str. Dumbravei - Str. Trivale - Str. Maternităţii - Str. Armand Călinescu;
¾ Bd. Republicii - Str. Maternităţii;
¾ Str. Maternităţii - Bd. I.C. Brătianu - Str. Ion Câmpineanu;
¾ Str. Ion Câmpineanu - Calea Bascovului;
¾ Calea Bascovului - Calea Bucureşti - Str. Gheorghe Şincai.
Intersecţia propusă pentru analiză în cadrul prezentului studiu de trafic
este amplasată în zona centrală a municipiului, între arterele: Str. Ion
Câmpineanu - Calea Bascovului – Str.Tache Ionescu – Str. Barierei.

Figura 5. Plan de încadrare - Municipiul Piteşti
7.2. Măsurători de debite de trafic
Programul de măsurători s-a realizat pe baza planului de situaţie al zonei
urbane analizate. În vederea modelării reţelei rutiere s-au întocmit releveele
alcătuirii geometrice a intersecţiei.
Investigatiile de trafic realizate sunt de tipul “sondaje de trafic”. Ele au
urmărit înregistrarea debitelor de trafic pe categorii de vehicule.
Prelucrarea datelor înregistrate s-a facut prin transformarea traficului
recenzat pe categorii de vehicule, în trafic exprimat în vehicule etalon turisme.
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7.3. Comparaţia între cele două variante
La realizarea modelului numeric au fost introduse ca date de calcul
particularităţile tramei stradale existente pe teren.
¾ număr de benzi identificate pe teren şi direcţiile de deplasare pe fiecare acces;
¾ caracteristicile geometrice ale acceselor;
¾ organizarea ciclului de semaforizare;
¾ prezenţa traficului pietonal.
Analiza calităţii deplasărilor în intersecţii s-a realizat pe baza rezultatelor
obţinute din calculul numeric. Parametrii de analiză a calităţii desfăşurării
traficului în intersecţiile analizate sunt:
¾ Nivelul de serviciu al intersecţiei (L.O.S);
¾ Indicele de utilizare a capacităţii (I.C.U.);
¾ Întârzierile medii calculate pe fiecare acces în intersecţie (Delays);
¾ Lungimea şirurilor de aşteptare pe accese (Queues).
S-a considerat că soluţia de optimizare a acestei intersecţii este:
1. Construirea unei intersecţii cu sens giratoriu
2. Interzicerea accesului vehiculelor rutiere, in intersecţie, pe direcţia
Str.Barierei – Str. Ion Campineanu.
3. Construirea unei benzi specializate pentru relaţia de dreapta, la accesul în
intersecţie al străzii Ion Campineanu.
Mai departe am realizat o comparaţie între cele două variante ale
intersecţiei.
În primul rând la analiza asupra indicelui de utilizare avem 2 intersecţii
care işi desfasoara activitatea la un procent destul de mic, ceea ce reprezintă o
utilizare mică a intersecţiei iar o intersecţie foarte aglomerată care generează la
rândul ei probleme pentru întregul ansamblu rutier.
În urma aplicării soluţiei se constată că intersecţia functionează la
parametrii foarte buni şi indicele se îmbunatăţeşte considerabil.
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În al doilea rând În cadrul studiului formării şirurilor de aşteptare putem
observa, în varianta iniţială, că acestea sunt foarte lungi. Acest fapt produce o
aglomerare a ansambului rutier al Municipiul Piteşti.
În urma aplicării soluţiilor se constată că şirurile au scăzut iar circulaţia se
desfăşoară normal, ne mai existând blocaje şi şiruri lungi de aşteptare.

.

În al treilea rând în cadrul studiului întârzierilor, putem observa o mare
problemă la parcurgerea intersecţiei pe sensul de mers dinspre Calea Bascovului
spre Vest. Culoarea roz reprezintă întârzieri mai mari de 60 secunde pentru un
autovehicul, ceea ce reprezintă una dintre problemele majore din cadrul acestui
studiu de trafic.
În urma aplicării soluţiilor se constată o decongestionare a intersecţiei, iar
problema principala este rezolvată, întârzierile scăzând între 10-20 secunde
pentru un autovehicul rutier.

Trebuie menţionat că, în urma aplicării acestor soluţii, apar două
inconveniente:
1. Strada Barierei trebuie încadrată ca şi fundătură în planul de urbanism al
oraşului şi trebuie marcată corespunzător
2. Se reduce numărul locurilor de parcare din zonă datorită executării unei
benzi specializate de încadrare pentru relația de dreapta.
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8.CONCLUZII:
În principiu, acesta fiind un proiect didactic, se poate realiza soluţia
propusă în cadrul acestui studiu. Acest lucru ar duce la îmbunătăţirea circulaţiei
în cadrul ansamblului rutier şi ar ajuta la realizarea în condiţii cât mai bune ale
tranzitului în Municipiul Piteşti.
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Rezumat
Analiza cost-beneficiu este o metodă de evaluare a unei politici, care cuantifică in
termeni monetari valoarea tuturor consecinţelor acestei politici asupra tuturor membrilor
societaţii. Valoarea acestei politici este reprezentată de beneficiul social net egal cu diferenţa
între beneficiile sociale şi costurile sociale.
Scopul principal al ACB este de a ajuta la adoptarea deciziilor sociale. Mai exact
obiectivul său este de a facilita repartiţia mai eficientă a resurselor societăţii.
Întreg criteriul decizional, în ACB este bazat iniţial pe eficienţa Pareto, ulterior
fiind enunţat criteriul Kaldor-Hicks.
Scopul prezentei lucrări este analiza comparativă a unui proiect public de
infrastructură, ce se diferenţiază prin modalităţile distincte de generare a beneficiilorrespectiv veniturile.
Analiza Cost-Beneficiu nu este mai mult sau mai puţin decât expresia luării unor
decizii raţioanale.

Cuvinte cheie: cost, beneficiu, resurse

1. PREZENTARE GENERALĂ
1.1. Introducerea în analiza cost– beneficiu
În cadrul unui proiect, Analiza Cost Beneficiu ajută la adoptarea deciziilor
potrivite, facilitând repartiţia resurselor proiectului într-un mod cât mai eficient.
Tipuri de analize cost-beneficiu :
•
ACB ex-ante – se efectuează atunci când urmează să se decidă dacă
resursele limitate ar trebui alocate pentru un anumit proiect aflat in studiu.
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•
ACB ex-post – se efectuează la finalul proiectului, moment în care
costurile au fost deja alocate şi resursele utilizate la realizarea proiectului.
Această analiză contribuie la experienţa cunoaşterii oportunităţii anumitor
categorii de proiecte.
•
ACB in medias res – se desfaşoară pe durată de viaţă a unui proiect
şi conţine atât elemente similare analizei ex-ante cât şi elemente din ex-post.
•
ACB comparativă intre ACB ex-ante şi ACB ex-post pentru acelaşi
proiect – este utilă factorilor de decizie în scopul descoperirii eficacităţii ACB
ca instrument de evaluare şi luare a deciziilor.
1.2. Concepte de bază ale analizei cost - beneficiu
Conceptele teoretice de bază ale ACB se regăsesc în principiile alocării
eficiente sau a eficienţei Pareto.
Eficienţa Pareto
O definiţie simplă şi intuitivă a eficienţei ( ne referim la eficienţa Pareto)
o gasim la baza teoriei economice moderne a bunăstării şi a analizei costbeneficiu.O alocare de bunuri este eficientă Pareto dacă nu poate fi gasită nici o
altă variantă de alocare care să ducă la îmbunătăţirea situaţiei cel puţin a unei
persoane fară a o leza pe cea a alteia. Şi invers, o varianta de alocare de bunuri
este ineficienţa Pareto daca poate fi gasită o alta variantă a cărei aplicare poate
face cel puţin o persoană mai înstărită fără a provoca deteriorarea situaţiei altei
persoane.
Relaţia beneficiu net – eficienţă Pareto.
Legătura dintre beneficiul net pozitiv şi eficienţa Pareto este directă.În
cazul în care o politică are un beneficiu net pozitiv,atunci este posibil să fie
găsite o serie de transferuri de sume sau de simple plăţi compensatorii care să
poată duce la înbunătăţirea situaţiei a cel puţin o persoană fără a inrăutăţi pe a
celorlalţi.Întelegerea deplină a acestei legături necesită întelegerea prealabilă a
metodelor folosite la măsurarea beneficiilor şi a costurilor în ACB.
Prin ACB se poate determina dacă o propunere de proiect poate fi
optimizată Pareto: obţinerea unui beneficiu net pozitiv indică posibilitatea
recompensării celor lezaţi de implementarea proiectului, astfel încât în final
imbunatăţirea situaţiei unora să nu ducă la deteriorarea situaţiei altora.
Disponibilitatea de a plăti şi costul de oportunitate reprezintă indicatorii
principali în măsurarea costurilor şi beneficiilor.
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2. FUNDAMENTELE ANALIZEI COST – BENEFICIU
2.1. Fundamentele microeconomice ale analizei – cost beneficiu
Teoria microeconomică furnizează conceptele de bază ale ACB. În acest
capitol vom trece în revista principalele concepte ale teoriei microeconomice cu
aplicabilitate la măsurarea costurilor şi a beneficiilor. Subiectele tratate în acest
capitol sunt prezentate în ipoteza existenţei unei pieţe cu concurenţă perfectă.
Curba cererii – indică cantităţile dintr-un bun, cumpărate de consumatori
la diferite preţuri. Fiecărui individ îi corespunde o curba individuală a cererii;
însumând cererile tuturor indivizilor pentru un bun, pe o anumită piaţă, se
determină astfel curba cererii totale a unui bun pe piaţa respectivă.

Figura 1. Beneficiul brut al consumatorului si surplusul consumatorului
Figura 1 indică faptul că există cel putin un membru al societăţii, care este
dispus să plătească preţul P1 pentru o unitate din bunul X, şi aşa mai departe.
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Curba cererii

Figura 2. Curba ofertei pentru o firmă
În figura 2 este trasată curba standard ,în formă de U,a costului marginal,
trasată pentru un producător. Reprezentarea grafică reflecta un interval scurt de
timp, când cel putin unul din factorii de productie este fix (in acest caz,
capitalul). Pe măsură ce productia se extinde, iar factorii de productie sunt
variabili, cum ar fi munca, sunt utilizati în cantităti din ce în ce mai mari la un
loc cu factorul fix, va avea loc, în cele din urmă, o reducerere a rezultatelor. În
consecintă, cel putin un segment al curbei costului marginal este crescător, iar
acest segment crescător al curbei costului marginal, situat deasupra costului
variabil mediu, reprezintă oferta sau curba ofertei producătorului.
2.2. Evaluarea beneficiilor si costurilor pe pietele primare
Pieţele primare sunt acele pieţe care sunt direct afectate de consecinţele
unui proiect sau ale unei politici.
O analiză cost-beneficiu realizată pentru un proiect public, presupune
luarea in calcul a tuturor costurilor şi benficiilor care rezultă în urma
implementării acestuia.
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Evaluarea rezultatelor: disponibilitatea de a plăti.
Evaluarea rezultatelor unui proiect ar trebui sa aibă ca punct de pornire
conceptul de disponibilitate de a plăti: beneficiile reprezintă suma valorilor
maxime pe care oamenii sunt dispuşi a le plăti pentru a obţine un rezultat pe care
îl consideră dezirabil; costurile reprezintă suma valorilor maxime pe care
oamenii sunt dispuşi a le plăti pentru a evita rezultatele pe care le consideră de
nedorit.
Evaluarea resurselor: costurile de oportunitate.
Majoritatea proiectelor publice necesită investirea unor resurse (inputuri)
a căror destinaţie, in alte condiţii ar putea fi direcţionată către obţinerea altor
bunuri şi servicii. Din punct de vedere conceptual, aceste costuri sunt egale cu
bunurile şi serviciile care ar fi fost obţinute in cea mai bună variantă de alocare a
lor, alta decât utilizarea lor pentru implementarea proiectului în cauză. Aceste
costuri de oportunitate, sunt reprezentate de suprafaţa situată sub curba ofertei,
care, teoretic, reprezintă cea mai potrivită masură a costurilor imputurilor.
Practic cea mai firească modalitate de măsurare a resurselor utilizate într-un
proiect este de a evalua cheltuielile bugetare necesare procurării acestora.
Regula generală: costul de oportunitate al unui factor este egal cu
cheltuielile directe de achiziţie a acelui factor plus (minus) caştigul (pierderea)
în surplusul social care apare astfel pe piaţă factorului respectiv.
2.3. Evaluarea beneficiilor şi costurilor pe pieţele secundare
În efectuarea unei ACB pentru un proiect public, există o tendinta firească
de a încerca identificarea unui număr cât mai mare de efecte pe care acel proiect
le-ar putea genera.
Pentru evaluarea acestor efecte trebuie să se stabilească mai întâi care
dintre ele apar pe pieţe primare şi care pe cele secundare. Pieţele secundare sunt
pieţele afectate în mod indirect de efectele proiectului.
Evaluarea beneficiilor şi costurilor pe pieţele secundare eficiente
Bunuri complementare şi bunuri substituibile.
Efectele proiectelor publice apar şi pe pieţele secundare, deorece
proiectele afectează mai întâi preţul bunurilor pe pieţele primare modificându-le,
iar aceste modificări de pe pieţele primare afectează la randul lor, in mod
substanţial, pe pieţele secundare, cererea pentru alte bunuri care pot fi clasificate
în două categorii: bunuri complementare (este un bun care trebuie consumat
împreună cu un alt bun) şi bunuri substituibile.
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Dacă un proiect public afectează cererea bunurilor pe pieţele secundare,
este posibil, dar nu obligatoriu, ca preţurile pe aceste pieţe să se modifice.
Evaluarea beneficiilor şi costurilor pe pieţele secundare distorsionate
Utilizarea curbei de echilibru a cererii pe pieţe primare nu ia în calcul o
parte din efectele care survin pe pieţele secundare imperfecte, cu alte cuvinte, pe
pieţele în care preţurile nu sunt egale costurile sociale marginale. Spre deosebire
de situaţia pieţelor secundare nedistorsionate, beneficiile şi costurile intervenţiei
unui proiect nu pot fi măsurate în întregime numai pe piţele primare.
2.4. Actualizarea beneficiilor şi costurilor viitoare
Atât deciziile care privesc sectorul privat, cât şi cele care afectează
sectorul public, pot avea serioase consecinţe pentru perioade mari de timp.
Atunci când consumătorii investesc în cumpararea de case, automobile şi în
special în educaţie, ei asteaptă în general să obţină beneficii şi să suporte costuri
într-o perioada mare de timp, de ordinul anilor. De asemenea atunci când se fac
investiţii în construcţii, se ia în calcul un număr considerabil de ani în care
aceste proiecte îşi vor face simţite efectele. Deseori, analiştii sunt puşi în situaţia
de a realiza comparaţii între proiectele ale căror beneficii şi costuri apar în
perioade diferite de timp, de ordinul anilor. Se spune că ei efectuează comparaţii
intertemporale (de-a lungul timpului). În acest scop, analiştii procedează la
actualizarea valorilor beneficiilor şi costurilor viitoare, urmărindu-se scăderea
sau creşterea preţurilor de-a lungul timpului, astfel încât toate aceste mărimi să
fie evaluate în termeni comparabili, la valoarea actuala. Prin urmare măsurarea
şi compararea beneficiilor sociale nete ale fiecărei variante de proiect se face
utilizând regula valorii actuale nete.
2.5. Risc şi incertitudine
Analiza cost-beneficiu necesită adesea efectuarea anumitor previziuni.
Astfel, un anumit proiect ar fi bine sau nu sa fie implementat în funcţie de ceea
ce se aşteaptă a se intampla după demararea acestuia. Dar sunt foarte puţine
cazurile în care putem face previziuni precise asupra evenimentelor viitoare.
În acest capitol vom introduce trei termeni relevanţi pentru conceptul de
incertitudine asupra evenimentelor viitoare, şi anume : „valoarea anticipată”, ca
mărime ce reflectă nivelul riscului, „analiza sensibilităţii”, ca metodă de
investigare a robusteţei estimatorilor beneficiului net la diferite soluţii ale
situaţiei cu privire la care există incertitudine şi „valoarea informaţiei” ca o
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categorie aparte de beneficii în ACB şi ca ajutor pentru orientarea eforturilor de
analiză. Valoarea anticipată ia în calcul influenţa asupra beneficiilor şi costurilor
unor evenimente posibile sau „stări de fapt” ale caror posibilităţi de apariţie pot
fi stabilite de analist. Analiza sensibilităţii este o metodă de cuantificare a
gradului de incertitudine al estimatorilor obţinuţi pentru parametrii relevanţi ai
unei analize – ar trebui să devină o componentă a fiecărei ACB.
3. ACB A PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE PRIN
FONDURILE STRUCTURALE, FONDURILE DE COEZIUNE SI ISPA
Scopul şi necesitatea efectuării ACB
Analiza Cost – Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a
estima (din punct de vedere al beneficiilor şi costurilor) impactul socioeconomic datorat implementării anumitor acţiuni şi/sau proiecte. Impactul
trebuie să fie evaluat în comparaţie cu obiective predeterminate, analiza
realizându-se în mod uzual prin luarea în considerare a tuturor indivizilor
afectaţi de acţiune, în mod direct sau indirect.
În general, ACB trebuie să stabilească dacă analiza se realizează adoptând
o perspectiva locală, regională, naţională, la nivelul UE sau globală. Nivelul de
analiză potrivit trebuie determinat în relaţie cu mărimea şi scopul proiectului,
adică în relaţie cu grupul/zona în care proiectul are un impact relevant.
Obiectivul Analizei Cost - Beneficiu este de a identifica şi cuantifica
(respectiv de a da o valoare monetară) toate impacturile posibile ale acţiunii sau
proiectului luat în discuţie, în vederea determinării costurilor şi beneficiilor
corespunzatoare. În principiu, toate impacturile ar trebui evaluate: financiare,
economice, sociale, de mediu, etc. În mod traditional, costurile şi beneficiile
sunt evaluate prin analizarea diferenţei dintre scenariul „cu proiect” şi
alternativa acestui scenariu: scenariul „fără proiect” (aşa numita “abordare
incrementală”). În continuare, rezultatele sunt cumulate pentru a identifica
beneficiile nete şi a stabili dacă proiectul este oportun şi merită să fie
implementat. Astfel, ACB poate fi utilizată ca instrument de decizie pentru
evaluarea utilităţii investiţiilor ce urmează a fi finanţate din resurse publice.
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4. STUDIU DE CAZ PRIVIND ELABORAREA ANALIZEI COSTBENEFICIU A UNUI PROIECT DE INVESTIE IN CONSTRUCTII
Analiza cost – beneficiu varianta ocolitoare Dej
4. 1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de referinţă
Amplasament: În zona de dezvoltare Nord-Vest, în zona adiacentă
localităţii urbane Dej, judeţul Cluj, la intersecţia drumurilor naţionale DN1C,
care traversează localitatea Dej de la Sud la Nord şi DN17, incident în nordul
localităţii.
Obiective specifice ale proiectului de Varianta Ocolitoare
1. Devierea traficului de traversare a zonei urbane (în particular a
vehiculelor grele de transport marfă), pe rute ocolitoare de categorie
funcţională egală sau superioară drumurilor interurbane incidente;
Clasa funcţională minimă a variantelor ocolitoare este Drum Naţional
European, echivalent cu Artera Distribuitoare Interurbană (clasificarea
europeana);
2. Reducerea timpului de deplasare, atât al călătoriilor din zona urbană,
cât şi al călătoriilor de traversare;
3. Cresterea siguranţei traficului în zona localităţii urbane, prin
reducerea ratei accidentelor;
4. Reducerea poluării aerului în zona localităţii urbane, prin creşterea
fluenţei (a vitezei medii de deplasare a autovehiculeor), atât a traficului de
traversare, deviat pe o variantă ocolitoare, cât şi a traficului rămas în zona
urbană;
5. Reducerea poluării sonore în zona localităţii urbane, prin devierea
traficului greu pe o rută ocolitoare şi prin creşterea fluenţei traficului rămas în
zona urbană.
Perioada de referinţă: 30 ANI
4. 2. Analiza opţiunilor
VARIANTA ZERO, fără investiţie, reprezintă alternativa de continuare a
activităţii cu intervenţiile normale. Va cuprinde costurile realiste de întreţinere a
infrastructurii existente din proprietatea beneficiarului, în condiţiile de
creştere a traficului conform scenariilor elaborate.
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VARIANTA CU PROIECT
Au fost studiate 2 (doua) variante ale Proiectului de Varianta Ocolitoare:
OPTIUNEA VAR_1 (EST), lung = 5.45 km (recomandata)
OPTIUNEA VAR_2 (Est) - Lung = 5,30 km (alternativa)
Se vor examina şi evalua comparativ alternativele de traseu pentru
Varianta Ocolitoare, utilizând un set de criterii:
1. Costul Financiar Total al Investiţiei
2. Rentabilitatea Socio-Economică a Investiţiei
3. Complexitatea Construcţiei
4. Impactul asupra mediului
5. Prognoza Traficului Atras de proiectul de varianta ocolitoare
4. 3.Analiza financiară
Tabelul 1. Eşalonarea Investiţiei
Eşalonarea Investiţiei (Preţuri Financiare) / Investment Schedule
(Financial Prices)
0
1
2
3
4
5
6
Cost category / Year
100%
1. Pregătire/Proiectare,
Avize Planning/Design,
Fees
100%
2. Achiziţia de teren
Land Aquisition
30% 35% 35%
3. Building and
construction
30% 35% 35%
4. Plant and machinery
30%
35% 35%
5. Chelt diverse şi
neprevăz / Physical
30% 35% 35%
6. Price adjustment (if
applicable) [3]
7. Asistenţa Tehnică
30% 35% 35%
Technical Assistance
35% 35% 30%
8. Publicitate / Publicity
30% 35% 35%
9. Consultanţă /
Supervision
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4. 4.Anaaliza econ
nomică
Costurile ecconomice
C
C
Costurile
co
onsiderate sunt:
• Costuul construccţiei
• Costuurile multianuale pee Perioda de Duraabilitate a Proiectuluui
(întreeţinere si reparaţiii drumuri, poduri, lucrări hidrotehnic
h
e,
precu
um si costu
ul energieii electrice pentru iluuminatul in
ntersecţiiloor,
podurrilor si parrcărilor).
• Valoaarea Rezidduală (econnomică)
B
Beneficiile
e
economice
e
A fost calcculate patru
Au
u tipuri de beneficii la
l utilizatorr:
• benefficii din reducerea ccosturilor de operarre ale autoovehiculeloor
(VOC
C)
• benefficii din reducereaa timpuluii de depplasare a pasageriloor
autov
vehiculelorr (VOT)
• benefficii din redducerea coosturilor acccidentelor
• benefficii din redducerea caantităţii de noxe geneerate de traficul rutierr
• benefficii din redducerea zggomotului urban
u
geneerat de trafficul rutier
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5. CONCLUZII
Scopul prezentei lucrari este analiza cost beneficiu unui proiect public de
infrastructura.
Fiind proiect public s-a decis finantarea lui din fonduri publice, datorita
Criteriului rentabilitatii financiare - rentabilitatii financiara estimata a fost mai
mica decat costul capitalului;
Cuantificarea impactului nonfinanciar - proiectul trebuie să aibă un
impact net pozitiv la nivelul societăţii, inclusiv aspectele non-financiare.
Analiza Cost-Beneficiu nu este mai mult sau mai putin decat expresia
luarii unor decizii ratioanale.
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PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT - SOLUTIE VIABILA
PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII IN
INFRASTRUCTURA: STUDIU COMPARATIV PRIVIND
LEGISLATIA ROMANA SI INTERNATIONALA
Autor: Popa Filip Theodor, CFDP, Ingineria Infrastructurii Transporturilor, Master 2,
popafiliptheodor@yahoo.com
Îndrumător: Stoian Madalina , Conf. Univ. Dr.Ing., UTCB, mada.stoian62@yahoo.com

Rezumat
In lucrarea prezenta, “Parteneriatul public privat - solutia viabila pentru finantarea
proiectelor de investitii in infrastructura: studiu comparativ privind legislatia romana si
internationala” mi-am propus sa studiez o problema existenta in domeniul constructiilor, si
anume obtinerea finantarii necesare pentru realizarea unor lucrari de infrastructura nationala.
Necesitatea emergenta de dezvoltare a infrastructurii de transport din Romania, pentru
sprijinirea si accelerarea cresterii economiei nationale, conduce la elaborarea unor noi metode
de finantare pentru proiectele de investitii, asa cum este si parteneriatul public privat, care,
deocamdata nu a fost pus in practica cu succes in tara noastra, pentru niciun proiect de mare
anvergura.
In prima parte, prin capitolele 1 si 2, s-au tratat aspecte de natura teoretica, necesare
studiului de caz propus, prin intelegerea fenomenului si prin comparatia cu alte proiecte, care
s-au dovedit a fi un succes in alte tari, dorindu-se a se realiza observatii concludente pentru
imbunatatirea cazului studiat, astfel incat acesta sa devina fezabil si chiar realizabil cat mai
curand.
In capitolul 3 s-a propus ca studiu de caz „Contractul de parteneriat public privat,
pentru finantarea, construirea, operarea si intretinerea autostrazii Comarnic – Brasov “,
proiect care a mai fost abordat in Romania, de doua ori, insa fara succes, si care se doreste a fi
o reusita, prin unele imbunatatiri propuse.
Lucrarea de fata isi propune sa prezinte avantajele si riscurile parteneriatului public
privat, sa evidentieze lacunele de la nivel legislativ si administrativ, impreuna cu cateva dintre
imbunatatirile ce pot fi aduce, pentru a se putea realiza o colaborare reciproc avantajoasa intre
statul roman, ca beneficiar si firmele private, ca si constructori, dezvoltatori si parteneri.

Cuvinte cheie: parteneriat public privat, avantaje, comparatie, finantare.
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1. PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT - ASPECTE GENERALE
1.1 Definitie
Conceptul de parteneriat public privat exprima o modalitate de cooperare
intre o autoritate publica si sectorul privat, respectiv organizatii
neguvernamentale, asociatii ale oamenilor de afaceri, ori companii, pentru
realizarea unui proiect care produce efecte pozitive pe piata fortei de munca si in
dezvoltarea locala.
Parteneriatul public privat (PPP): transfera responsabilitatea generala pentru
furnizarea unui serviciu public sau pentru realizarea unei investitii cu scop
comercial catre o companie privata, in timp ce autoritatea publica competenta isi
pastreaza responsabilitatea politica, devenind partener la profit si pierderi,
putand fi incluse aici structuri precum:
 contractele de asociere in participatiune,
 contractele de inchiriere,
 contractele de leasing,
 contractele de joint-venture,
 contracte de proiectare si constructie etc
1.2 Obiectivele principale ale parteneriatului public privat:
• Creşterea volumului de afaceri şi a profiturilor;
• Transferul unor riscuri de investiţie catre cei care le pot gestiona cel mai
bine;
• Menţinerea sub control propriu a managementului de proiect;
• Selectarea co-partenerilor pe criterii proprii flexibile pentru a facilita
reducerea costurilor de proiect.
1.3 Domeniul de aplicare
Experienta europeana demonstreaza faptul ca aceste proiecte pot fi
implementate intr-o varietate de sectoare:
 transport (autostrazi, aeroporturi, porturi, cale ferata, transport urban),
 apa si apa uzata,
 deseuri solide,
 termoficare,
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 sanatate (spitale), educatie,
 aparare,
 cladiri administrative,
 siguranta nationala (inchisori), etc
Per ansamblu, chiar si in contextul unui sprijin politic solid complexitatea
procedurii de atribuire si a aranjamentului financiar in sine si nevoia de a
dezvolta capacitatea administrativa necesara la nivel local si central poate
determina niveluri diferite de implementare de la stat la stat.
1.4 Avantajele si riscurile parteneriatului public privat

O abordare corecta a analizei si repartizarii riscurilor conduce la cheia unui
proiect de parteneriat public privat. Din literatura de specialitate si din practica
tarilor avansate din punct de vedere al implementarii proiectelor de parteneriat
public privat, au rezultat 5 riscuri care trebuie retinute de sectorul public:
1. Nationalizare/expropriere
2. Vointa politica slaba in procesul decizional
3. Opozitie politica
4. Stabilitate politica
5. Disponibilitatea amplasamentului
Astfel, exceptand ultimul punct, celelalte riscuri din grup pot fi clasificate drept
factori politici. Concluzia este ca riscurile de natura politica trebuie asumate de
sectorul public.
1.5 Politici publice in promovarea parteneriatului public-privat in Uniunea
Europeana
Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord: are probabil una din
cele mai sofisticate si dezvoltate structuri pentru incurajarea sistemului de
parteneriat public-privat precum si o politica la nivel national. In acest sens
exista un Consiliu Consultativ al Parteneriatelor Marii Britanii (“The Advisory
Council of
Partnership UK”) infiintat de Ministerul Trezoreriei (“HM
Treasury”) si Partnership UK. Consiliul are rolul de a sprijini Trezoreria si
ministerele scotiene prin recomandari asupra planurilor de afaceri in cazul
realizarii unor parteneriate, de a sprijini si monitoriza activitatea Partnership
UK. Membrii consiliului (al caror numar este in crestere) fac parte din ministere,
structuri descentralizate ale administratiei publice, reprezentanti ai autoritatilor
locale, selectati de Trezorerie.
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Franta: Exista o lunga traditie in privinta parteneriatelor dintre sectorul public si
cel privat, in special in domeniul concesiunilor pentru dezvoltarea
infrastructurii. Poate sistemul francez este cel mai vechi. Cu toate acestea,
modelul PPP din Franta nu a evoluat la dimensiunile pe care alte state le cunosc
in prezent. De altfel nu exista o politica la nivel national.
Irlanda: Irlanda a elaborat politici privind dezvoltarea PPP care s-au integrat in
politica de dezvoltare locala si regionala. Exista o unitate centrala pentru
parteneriatul public-privat (“Central Public Private Partnership Unit”) in cadrul
Ministerului de Finante cu rol de coordonare.
Italia: Guvernul italian nu are propriu-zis o politica in domeniul PPP. Exista
insa cateva aplicatii practice de promovare a parteneriatului public-privat in
programe/proiecte de dezvoltare a sudlui Italiei si a Siciliei
2. CONCESIUNEA – FORMA CLASICA
PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT

DE

REALIZARE

A

2.1 Aspecte generale
În noul cadru legislativ romanesc, termenul “parteneriat public privat” a
fost înlocuit de “concesiune de lucrari publice” şi “concesiune de servicii”, ca
forme specifice ale acestui concept.
Conceptul de “parteneriat public-privat” ramane valabil pentru orice
tranzacţie care transfera raspunderea generala pentru furnizarea unui serviciu
public de la Autoritatea Contractanta catre un partener privat. Aceasta schimbare
este doar de ordin semantic.
Concesiune = relatie pe termen mediu sau lung intre sectorul public si cel privat,
prin care cel dintai cedeaza, iar cel de al doilea preia o activitate din sectorul
public, printr-un aranjament contractual in care partile isi impart riscurile si
castigurile, utilizeaza in comun expertiza si finantele pentru realizarea unui bun
public sau pentru prestarea unui serviciu.
Tipuri de contracte: contract de concesiune de lucrari publice; contract de
concesiune de servicii
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2.2 Elementele fundamentale ale contractelor de concesiune
• Contractul de concesiune nu trebuie confundat cu cel de privatizare.
• Transferul temporar al dreptului de operare a unui bun sau a unui serviciu
catre concesionar reprezinta esenta contractului de concesiune.
• Prin atribuirea unui contract de concesiune autoritatea contractanta nu
trebuie sa piarda controlul asupra prestarii serviciilor publice.
• Contractele de concesiune nu se atribuie numai pentru realizarea
proiectelor de infrastructura.
• Prin contractele de concesiune autoritatea contractanta nu evita
acumularea de datorii.
• Gama serviciilor prestate ca urmare a unui contract de concesiune se
poate diversifica.
• Contractul de concesiune poate fi un contract de complexitate deosebita.
2.3 Avantajele concesiunii:
• scaderea costului pentru contribuabil ( value for money )
datorata concurentei si respectarii bugetelor initiale;
• accelerarea in executia sau reabilitarea infrastructurilor
mentionate ( respectarea termenelor );
• beneficiul supletii practicilor din sectorul privat;
• cautarea unui echilibru intre :concurenta / cooperare; reglementare /
contract comercial, costul tranzactiei / concurenta, profit privat / interes
public;
• investitia se realizeaza cu fondurile investitorului;
• investitorul cumuleaza calitatile si responsabilitatile proiectantului,
constructorului si administratorului.
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2.4 Privire generala asupra practicii europene in concesionarea
autostrazilor
Tabelul 1. Concesionarea autostrazilor in alte state ale lumii
Autostra Autostrazi
in
zi
concesiune
( km )
( km )
1. Austria
2.000
2.000
2. Belgia
1.729
1,4b
3. Danemarca
973
34c
4. Elvetia
1.341,9
8,85i
5. Finlanda
603
69
6. Franta
10.383
7.840
7. Germania
12.000
4a
8. Grecia
916,5
916,5
9. Italia
6.840
5.593,3e
10. Luxemburg
130
0
11. Norvegia
629
550f
12. Olanda
2.300
4g
13. Portugalia
2.271
1.771
14. Spania
10.500
2.610
15. Suedia
1.450
16
16. U.K.
3.476
580
TOTAL
57.542
21.998,05
Nr. Tara
Crt.

Companii concesionare
Public
Privat
Public
*
( km )
( km )
( nr. )*

Privat
( nr. )

2.000
1,4b
0
8,85i
0
6.940
0
916,5
1.201,6
0
550
0
0
112,6
0
0
11.730,95

0
0
0
0
1
4
1a
0
17
0
0
2g
11h
28
1
3
68

0
0
34c
0
69
900
4a
0
4.391,7
0
0
4g
1.771
2.497,4
16
580
10.267,1

3
1
2c
1
0
10d
0
1
7
0
26
0
0
1
0
0
52

In Europa se poate vorbi de experienta in ceea ce priveste concesiunile :
dintr-un total de 57.542 km autostrazi, 21.998 se afla in concesiune (38% ).
Abordarea concesiunii : din 21.998 km autostrazi aflate in concesiune,
11.730 km sunt
manageriati de sectorul public ( 53 % ) si 10.267 km de
companii private ( 47 % ).
3. CONTRACTUL DE CONCESIUNE DE LUCRARI SI SERVICII
PENTRU
PROIECTAREA,
FINANTAREA,
CONSTRUIREA,
OPERAREA SI INTRETINEREA AUTOSTRAZII COMARNIC–
BRASOV
3.1 Descrierea proiectului
Proiectul este format din ansamblul lucrarilor care urmeaza sa fie
executate pentru realizarea segmentului Comarnic - Brasov a autostrazii
Bucuresti – Brasov si serviciilor de intretinere si operare care urmeaza sa fie
prestate pe parcursul contractului de concesiune.
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Prin realizarea viitoarei autostrazi dintre Comarnic si Brasov se urmareste
in principal rezolvarea a 3 probleme majore ale circulatiei din regiunea pe care
o traverseaza:
- descongestionarea traficul pe Drumul National nr. 1 ;
- cresterea vitezei de deplasare, de la o medie de 10 -15 km/h cat este in
prezent, la 80 km/h;
- imbunatatirea conditiilor de acces intr-o zona turistica de interes national, in
conditii sporite de siguranta a traficului.
3.2 Tarife de concesiune
Cadrul privind tarifele de concesiune se bazeaza pe un nivel minim si pe un
nivel maxim al tarifelor (plafon minim si maxim). In interiorul acestor limite,
Concesionarul poate sa stabileasca nivelurile Tarifelor de Concesiune conform
propriilor interese, cu respectarea anumitor conditii. Principalele componente ale
cadrului privind Tarifele de Concesiune sunt rezumate mai jos:
- Clasificarea vehiculelor
- Stabilirea Tarifelor de Concesiune
- Tariful de Concesiune
Pentru Primul An de Operare, Tariful initial pe Ax nu poate fi mai mic de 1,00
EUR (TVA inclus)/100 km sau mai mare de 1,75 EUR (TVA inclus)/100 km
pentru fiecare osie a vehiculelor din Categoria 1, exprimat in EUR avand in
vedere valoarea de la Data Inceperii Serviciilor. Dupa primul An de Operare,
Tarifele de Concesiune vor fi ajustate anual, in functie de rata inflatiei. Tarifele
de Concesiune stabilite de Concesionar pot varia liber, intre limitele minime si
maxime.
3.3 Alte modalitati de finantare
Luand in considerare alocarea bugetara anuala, perioada economica prin
care Romania trece si nu in ultimul rand dificultatea traseului in cazul acestui
tronson de autostrada, toate estimarile aratau ca repartitia de fonduri de la
bugetul de stat pentru realizarea acestui proiect pana in anul 2020 ar fi fost
insuficienta sau chiar inexistenta.
In 2010 intregul buget de stat alocat constructiei de autostrazi era de 380
milioane euro, si numai pentru realizarea acestui tronson, Comarnic-Brasov, ar
fi fost necesara o alocare in acest an de minimum 400 milioane euro.
O posibila alocare de fonduri comunitare/europene ar fi fost, de asemenea,
imposibila, intrucat pozitionarea proiectului in cauza nu era pe niciunul dintre
CoridoarelePan-Europene.
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Daca s-ar fi luat in considerare posibilitatea ca statul sa obtina direct finantarea
necesara realizarii acestui proiect, printr-un imprumut de pe piata bancara,
deficitul bugetar ar fi fost afectat si, in consecinta, nu s-ar fi respectat
angajamentele asumate in Tratatul de Maastricht (datorie publica, deficit
bugetar).
3.4. Scenarii posibile de incasare a taxei de tranzit:
1) In situatia in care veniturile provin exclusiv din taxe: (5,3 RON fara TVA, 7
RON cu TVA), incepand de la 30 000 vehicule (categoria I) / zi in primul an si
avand o crestere a numarului de vehicule cu 3% anual , iar taxa de 7 RON
initiala avand o crestere tot cu 3% anual:
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Tabelul 2. Pretul obtinut din taxa de 7 RON
Anul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAL

Pretul final obtinut din taxa de tranzit, exprimat in RON, dupa perioada de 26 de ani,
timp in care numarul de vehicule creste cu 3% anual si pretul taxei creste tot cu 3%
anual, rotunjit in plus.
Incasari anuale (incasari
Pret
Incasari zilnice
taxa
Numar vehicule,
(numar vehicule, categoria I zilnice * 365 zile)
creste cu 3% anual
(RON) * pret taxa)
7
30000
210000
76650000
7.5
30900
231750
84588750
8
31827
254616
92934840
8.5
32781.81
278645.39
101705565.5
9
33765.26
303887.38
110918893.2
9.5
34778.22
330393.11
120593485.6
10
35821.57
358215.69
130748726.5
10.5
36896.22
387410.27
141404747.7
11
38003.1
418034.13
152582456.3
11.5
39143.2
450146.75
164303563.2
12
40317.49
483809.9
176590612.2
12.5
41527.02
519087.7
189467011.1
13
42772.83
556046.75
202957062.2
13.5
44056.01
594756.15
217085996.2
14
45377.69
635287.68
231880004.8
14.5
46739.02
677715.83
247366276.6
15
48141.19
722117.9
263573032.6
15.5
49585.43
768574.15
280529564.4
16
51072.99
817167.87
298266272.3
16.5
52605.18
867985.5
316814706.1
17
54183.34
921116.73
336207606.3
17.5
55808.84
976654.65
356478947.3
18
57483.1
1034695.8
377663981.9
18.5
59207.6
1095340.5
399799287.5
19
60983.82
1158692.6
422922813.8
19.5
62813.34
1224860.1
447073932.4
5941108136 RON

La aceste incasari finale, de 5941108136 RON pentru un raport de 1 Euro la 4,5
RON, rezulta un castig de 1320 246 252 Euro, scazand TVA, la pretul actual de
24% rezulta un castig final de 1 003 387 151 Euro.
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2) In situatia in care veniturile provin exclusiv din taxe de 0,1 euro / km , dar
numarul de vehicule creste cu 3% anual rezulta:
Tabelul 2. Pretul obtinut din taxa de 6 euro
Anul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAL

Pretul final obtinut din taxa de tranzit, exprimat in EURO, dupa perioada de 26
de ani, timp in care numarul de vehicule creste cu 3% anual si pretul taxei se
mentine constant la 6 EURO per vehicul din categoria I
Numar
Pret Incasari zilnice (numar Incasari anuale (
vehicule, creste
incasari zilnice *
taxa vehicule, categoria I *
cu 3% anual
365 zile)
(EURO) pret taxa)
6
30000
180000
65700000
6
30900
185400
67671000
6
31827
190962
69701130
6
32781.81
196690.9
71792163.9
6
33765.26
202591.6
73945928.82
6
34778.22
208669.3
76164306.68
6
35821.57
214929.4
78449235.88
6
36896.22
221377.3
80802712.96
6
38003.1
228018.6
83226794.35
6
39143.2
234859.2
85723598.18
6
40317.49
241904.9
88295306.12
6
41527.02
249162.1
90944165.31
6
42772.83
256637
93672490.27
6
44056.01
264336.1
96482664.97
6
45377.69
272266.2
99377144.92
6
46739.02
280434.1
102358459.3
6
48141.19
288847.2
105429213
6
49585.43
297512.6
108592089.4
6
51072.99
306438
111849852.1
6
52605.18
315631.1
115205347.7
6
54183.34
325100
118661508.1
6
55808.84
334853
122221353.4
6
57483.1
344898.6
125887994
6
59207.6
355245.6
129664633.8
6
60983.82
365902.9
133554572.8
6
62813.34
376880
137561210
2532934876 EURO

La aceste incasari finale, de 2 532 934 876 EURO, scazand TVA, la
pretul actual de 24% rezulta un castig final de 1 925 030 506 Euro.
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3.5. Pragul de rentabilitate:

CONCLUZII
Varianta concesiunii prezinta mai multe avantaje pentru statul roman:
• plata de la bugetul de stat numai dupa finalizarea si darea in folosinta a
autostrazii;
• esalonarea platilor pe perioade indelungate;
• obligatia concesionarului de a mentine autostrada la un nivel calitativ
foarte inalt pe durata concesiunii;
• orice deficiente rezultand din proiectarea si constructia autostrazii vor fi
remediate de catre concesionar, pe riscul si cheltuiala sa;
• din sumele incasate din concesiune (taxele de autostrada, chirii, etc) o
parte va reveni statului roman, ceea ce va conduce la scaderea platilor
efectuate de la bugetul de stat;
• sumele ce reprezinta plati de disponibilitate de la bugetul de stat sunt
considerate extrabilantiere, conform criteriilor Eurostat, adica nu se
limiteaza si nu se restrictioneaza capacitatea Romaniei de a finanta alte
proiecte si nu se afecteaza deficitul bugetar.
Statul roman trebuie sa ofere concesionarului 4,8 miliarde euro, respectiv
o plata medie anuala de 180 milioane euro. Suma cuprinde:
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• cheltuieli cu imprumutul principal de 3,1 miliarde euro,
• cheltuieli de operare si intretinere de 1 miliard de euro,
• taxele si impozite in valoare de 584 milioane euro,
• costuri cu inflatia de 146 milioane euro.
BIBLIOGRAFIE
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STUDII DE TRAFIC ÎN MEDIUL URBAN
Radu Sorin Gabriel Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri Bucureşti, Master Ingineria
Infrastructurii Transporturilor, anul II, e-mail:e-mail:gby_radu@yahoo.com
Îndrumător: Valentin Anton, Conferenţiar Universitar Doctor Inginer, Facultatea de Căi Ferate,
Drumuri şi Poduri, e-mail: vali@cfdp.utcb.ro

Rezumat
Oraşele lumii, chiar dacă sunt diferite din punct de vedere geografic, economic sau
cultural, se confruntă cu aceleaşi dificultăţi: schimbări climatice, ambuteiaje, poluare chimică
şi sonoră. De aici rezultă că este necesar să se acorde o importanţă majoră soluţiilor şi
metodelor de reorganizare a circulaţiei urbane, care pot avea efecte semnificative asupra vieţii
sociale şi economice ale fiecărei localităţi.
Studiul ce se constituie în lucrarea de disertatie intitulată “Studii de trafic in mediul
urban” şi-a propus să realizeze o structură unitară între două domenii importante, ingineria
traficului rutier şi ingineria mediului, ce afectează zi de zi viaţa locuitorilor planetei.
Cuvinte cheie: inginerie de trafic, strazi, intersectii, modelarea traficului.

INGINERIE DE TRAFIC ÎN MEDIUL URBAN
Ingineria de trafic este dsciplina inginerească care se ocupă cu
planificarea, determinarea elementelor geometrice ale străzilor şi drumurilor şi
cu desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă confort şi economicitate în
transportul persoanelor şi bunurilor.
Ingineria de trafic a fost recunoscută pentru prima dată ca disciplină de
studiu în 1920 cu ocazia primei conferinţe a inginerilor de trafic din Statele
Unite ale Americii.
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1. ELEMENTE DE TRANSPORT URBAN
1.1 Noţiuni de urbanism
Transportul rutier în municipiul Bucureşti:
Elementul de bază al reţelei străzilor urbane din Bucureşti sunt
bulevardele de mare circulaţie, care pleacă din centrul urban la suburbii. Axele
principale (nord-sud, est-vest, nord-vest-sud-est) şi două inele (interior şi
exterior) contribuie la reducerea aglomeraţiei din trafic. Străzile în municipiu
sunt de obicei înţesate în timpul orelor de vârf din cauza creşterii numărului
maşinilor în anii recenţi. În fiecare zi, peste un milion de vehicule circulă în
interiorul oraşului. Aceasta a rezultat în apariţia gropilor, care acum sunt
considerate ca fiind cea mai mare problemă de infrastructură a Bucureştiului [1].

Bucureştiul are o densitate de 9.009 de locuitori pe kilometru pătrat. În
comparaţie, Berlinul are 3.905, Viena 3.850 iar Budapesta 3.674 locuitori pe
kilometru pătrat. Se consideră că nivelul de la care confortul social scade acut
este de 3.500 locuitori pe kilometru pătrat.
Cu toate acestea, în Bucureşti se acordă în neştire autorizaţii de
construcţie în locuri deja suprapopulate. Orice teren liber este vînat, fie el
parcare, spaţiu verde sau loc de joacă pentru copii.
Peste tot în lume, hipermarcheturile sunt construite la marginea oraşelor,
pentru a nu genera trafic suplimentar. În Bucureşti le-a fost permisă şi încă le
mai este permisă amplasarea în interiorul oraşului, cu efecte devastatoare asupra
traficului.
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1.2. Artere de comunicaţie rutieră în mediul urban
1.2.1. Străzi
O stradă este un drum (pavat sau asfaltat) în interiorul unei localităţi, de-a
lungul căruia se înşiră, de o parte şi de alta, trotuarele şi casele.
O stradă se deosebeşte de un bulevard sau de o cale prin faptul că nu este
aşa de largă. Despre o stradă foarte îngustă se spune că este o străduţă. O stradă
cu o singură intrare se numeşte chiar intrare.
Clasificare
Dupa numărul benzilor de circulaţie, putem distinge următoarele categorii
de străzi:
• Străzi de categoria I –cu 6 benzi de circulaţie
• Străzi de categoria II - cu 4 benzi de circulaţie
• Străzi de categoria III - cu 2 benzi de circulaţie
• Străzi de categoria IV - cu 1 bandă de circulaţie
• Străzi cu bandă specializată pentru vehicule grele
Rolurile străzilor
Orice stradă speciala va tinde să aibă "personalitati multiple", care au o
varietate de caracteristici diferite. De exemplu, Marylebone Road din Londra
este o rută de trafic şi ruta de autobuz majoră;
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Alcătuire
O stradă poate cuprinde:
• Parte carosabilă
• Trotuare pentru pietoni;
• Piste pentru biciclete;
• Benzi pentr autovehicule;
• Şine pentru tramvaie;
• Mici spaţii verzi.
1.2.2. Intersecţii
Alcătuire
Definiţie - intersecţia este locul în care se întâlnesc sau se încrucişează
două sau mai multe artere de circulaţie
Intersecţia reprezintă spaţiul deschis, amenajat, în care se întâlnesc
diferite străzi şi artere de circulaţie ale unui oraş sau ale unei aşezări şi prin care
este realizată continuitatea funcţionării străzilor sau a drumurilor şi anume
asigurarea circulaţiei fluente a vehiculelor dintr-o direcţie într-alta.
Intersecţiile cuprind accesele carosabile precum şi facilităţi ca :
indicatoare rutiere, marcaje, panouri avertizoare, pentru dirijarea şi controlul
circulaţiei.
Intersecţiile sunt părţi importante ale drumurilor, deoarece eficienţa,
siguranţa circulaţiei, viteza de circulaţie, costul în exploatare şi capacitatea de
circulaţie depind foarte mult de modul de amenajare.
Operaţia de semaforizare a uneii intersecţii este precedată de stabilirea
curenţilor de trafic ce acced în intersecţie pe benzi şi sens. Intensitatea curenţilor
de trafic este exprimată în vehicule etalon-turisme/oră.
Semaforizarea rezultă ca necesară în cazul în care intervalul dintre
vehicule nu este suficiet pentru desfăşurarea unei circulaţii libere.
Calculele de semaforizare încep cu stabilirea fazelor ciclului şi a modului
de funcţionare de ansamblu a intersecţiei pe durata unui ciclu.
Ciclul de semaforizare: intervalul de timp exprimat în secunde necesar
pentru o rotaţie completă a discului releu pentru o secvenţă completă a
semnalelor luminoase (spre exemplu: roşu, galben, verde, galben, după care
ciclul se reia în acceaşi secvenţă);
Fază – partea din ciclu de culoare verde alocată unei scurgeri de trafic
corespunzătoare sensului înainte, sau oricărei alte combinaţii de sensuri
simultane în timpul unuia sau a mai multor intervale.
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Realizarea etapizată a unei intersecţii
-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
2. INGINERIA DE TRAFIC
Fluxuri de circulaţie
Traficul rutier reprezintă totalitatea vehiculelor şi persoanelor care
utilizează la un moment dat un drum.
În fluxul de trafic, comportarea vehiculelor este influenţată de celelalte
vehicule, de indicatoarele de circulaţie şi de starea suprafeţei carosabile.
Curgerea traficului este influenţată şi de următoarele elemente:
-destinaţii diferite la apropierea de intersecţii,cu benzi corespunzăroare
inainte, la stânga sau la dreapta;
-timpi de reacţie diferţi;
-numărul participanţilor la trafic;
Puncte de conflict (Coliziune)
De obicei, drumurile de flux principal au prioritate, înaintea intersecţiei
fiind plantat indicatorul “drum cu prioritate”; pe celelalte accese sunt plantate
indicatoarele “stop” şi “cedează trecerea”[11].
La intersecţiile la acelaşi nivel, traficului direct (fără abateri de pe arteră
pe alta) i se opune traficul direct de pe altă arteră; apar în felul acesta puncte de
conflict, de întâlnire sau de coliziune cum sunt numite în literatura de
specialitate; asemenea puncte apar şi între curenţii de trafic direcţi şi curenţii la
stânga şi la dreapta. Numărul punctelor de conflict depinde de numărul acceselor
în intersecţie şi de configuraţia curenţilor de trafic.
De numărul punctelor de conflict dintr-o intervenţie cu circulaţie liberă
depinde modul de funcţionare a intersecţiei. Pentru îmbunătăţirea circulaţiei întro intersecţie o primă măsură în sistematizarea intersecţiei o constituie
amenajarea insulelor de dirijare [12].
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CARACTERISTICILE SEMNALELOR DE TRAFIC
Semnalele de trafic modern alocă timp într - o multitudine de moduri,
până la multi faze determinate. Exista 3 tipuri de control pentru semnalele de
trafic:
• Antecalculele, în care secvenţa de date este afişată în ordine repetitive,
fiecare fază are fixate timpul de vedere şi intervalul de schimbare şi
eliberare, ce sunt repetate în fiecare ciclu, pentru a produce o lungime
constantă a ciclului.
• Determinate în totalitate, în care cronometrarea tuturor vecinătăţilor
intersecţiei este influenţată de detectori de vehicule. Fiecare fază este
subiectul unui timp de verede minim şi maxim, iar unele faze pot fi omise
dacă nu este necesară lungimea ciclului pentru controlul determinat în
totalitate variază de la ciclu la ciclu.
• Determinate parţial, în care unele vecinătăţi au detector (tipic pentru
străzile mici) iar alte vecinătăţi nu au detector (tipic pentru străzile mari).
3. PREZENTAREA PROGRAMULUI SYNCHRO
• Acesta este un program de software care modelează timpii de semnal de
trafic. Anticipează formarea cozilor care blochează intersecţia şi creează
întârzieri. Este un program uşor de folosit, rezultatele fiind uşor de înteles.
• Scopul programului este de a optimiza lungimea ciclurilor de
semaforizare, evaluarea datelor se face cu ajutorul programului
SimTraffic.
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4. STUDIU DE CAZ
Obiectivul acestei cercetări a constat în analiza datelor culese atât manual,
pentru perioade de 60 de minute, cât şi automat, pentru perioade continue de
până la 6 ore, în municipiul Bucureşti.
În urma măsurătorilor făcute în sectorul 2 Bucureşti şi mai exact în
intersecţiile:
1. Bulevardul Lacul Tei / Bulevardul Barbu Văcărescu
2. Bulevardul Lacul Tei / Strada Grigore Moisil
3. Strada Grigore Moisil / Strada Ramuri Tei
4. Strada Ramuri Tei / Bulevardul Barbu Văcărescu
Informaţiile culese din teren, au fost prelucrate cu ajutorul pogramelor de
modelare şi simulare a traficului ” Synchro 6” si “Sim Traffic”.
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Situaţia iniţială:
Intersecţiile aveau un nivel de serviciu după cum puteţi vedea în imaginea
de mai sus.
A – Intersecţie cu trafic descongestionat
F – Intersecţie foarte aglomerată
U - Intersecţie nesemaforizată.

Întârzierile vehiculelor ce doreau străbaterea unei intersecţii erau foarte
mari, uneori acestea depăşeau 60 secunde.
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Cu ajutorul pogramelor de modelare şi simulare a traficului ” Synchro 6”
şi “Sim Traffic”, am intervenit asupra circulaţiei pe străzile mai sus amintite şi
am simulat o circulaţie în sens unic pe strada Ramuri Tei şi bulevardul Lacul
Tei.

248

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2014
ediţia a IV-a
Bucureşti, 17Iunie2014

Se observă o îmbunătaţire a nivelului de serviciu al intersecţiilor şi o
scădere considerabilă a timpilor de aşteptare în intersecţie.
Această intervenţie asupra circulaţiei pe străzile care generau probleme,
atrag după sine o multitudine de avantaje cum ar fi:
• Nivelul şirurilor de asteptare mai mic
• Capacitate de utilizare a intersecţiior mai mare
• Consum de combustibil mai mic
• Poluare chimică şi fonică a mediului înconjurător mai mică
• Un număr mult mai mare al vehiculelor care trec printr-o intersecţie pe
parcursul unei ore.
5. CONCLUZII
Realizarea sensurilor unice pe străzile mai sus amintite aduce beneficii
atât participanţilor la trafic şi pietonilor cât şi mediului înconjurător.
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STUDIUL VIBRATIILOR LA CALEA DE RULARE
BETONATA A METROULUI
Cristian Scumpu; Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri; Ingineria Infrastructurii
Transporturilor; Anul II; e-mail: chris.scumpu@yahoo.com.
Îndrumător: Stoicescu George, Profesor Universitar Doctor Inginer, Universitatea Tehnică
de Construcţii Bucureşti, e-mail: gstoicescu@cfdp.utcb.ro.
Rezumat
Această lucrare tratează studiul vibraţiilor căii de rulare a metroului prin modelare şi
simulare numerică, cu scopul de reducere a vibraţiilor şi implicit a zgomotului generat de
interacţiunea roată – sină dintre materialul rulant şi calea propriu – zisă. Suprastructura căii de
rulare a metroului formată din şina UIC 60, cu prinderea indirectă elastică (k - converse) de
traversa (bi – bloc tip 2B1), protejată şi îmbrăcată cu galos de cauciuc, aşezată pe cale directă
de beton B200 prin monolitizare, este modelată ca model mecanic cu două etaje elastice.
Modelul mecanic este analizat cu programul Matlab în vederea calculului receptanţei pentru
cazurile de amortizare subcritică, supracritică şi pentru cazul neamortizat, utilizând diverse
grade de amortizare în funcţie de caracteristicile elastice şi de amortizare ale celor trei plăcuţe
aşezate sub şina (PR1), placa metalică suport (PR2) şi traversă (PR3). În urma analizei s-au
obţinut frecvenţele de rezonanţă şi de anti – rezonanţă ale şinei şi ale traversei care arată
influenţa diferită asupra transferului solicitărilor statice şi dinamice şi răspunsul sistemului în
ansamblu la aceste solicitări în funcţie de rigiditatea căii, respectiv a elementelor şi a
caracteristicilor lor, din care este alcatuită. Simularea numerică în programul Matlab mai
cuprinde analiza în frecvenţă a: influenţei masei roţii asupra forţei de contact roata-sina,
analiza influenţei rigidităţii contactului, analiza influenţei variaţiei rigidităţilor etajelor
elastice asupra receptanţei. Studiul are aplicabilitate practică.

Cuvinte cheie: cale de rulare, metrou, vibraţii, ecuaţii de mişcare, amortizare, frecvenţă.
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Infrastructura căii este formată din terasamentul căii, podurile şi
tunelurile.
Tunelurile şi galeriile sunt construcţii specifice metroului, ele fac parte
din infrastructura căii şi alcătuiesc structura de rezistenţă care deserveşte pentru
protecţie şi conferă posibilitatea de mobilare cu instalaţiile liniilor de metrou.
Tehnologia de execuţie a tunelurilor pentru metrou - tunelurile de
metrou se realizează cu tehnologii avansate, mecanizat. Forajul circular se
realizează cu scutul numit TBM (Tunnel Boring Machine), concomitent cu
realizarea căptuşelii prin metoda Mix Shield.
Tehnologia de execuţie a staţiilor - structura de rezistenţă a staţiilor se
desfăşoară pe două nivele. Staţiile se execută prin excavaţii de la suprafaţă în
interiorul unor incinte de pereţi mulaţi de 0,80 m grosime, care vor fi sprijinite
de planşeele turnate pe pământ sub care se vor executa excavaţiile prin goluri
tehnologice. Planşeul superior şi radierul acestor staţii au grosimi de 0,80-1,20
m, iar pereţii şi planşeul intermediar grosimea de 0,50m.
Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor - Se iau
măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului; Se iau măsuri de
atenuare a zgomotului sau de izolare a componentelor care vibrează (amplasarea
de atenuatoare de zgomot – panouri fonoabsorbante). Nivelul de zgomot
echivalent rezultat în timpul desfăşurării activităţii, măsurat la limita incintei va
fi de max. 50 dB(A), respectiv curba de zgomot Cz 45 dB, conform prevederilor
STAS 10009/1988.

Figura 3. Secţiune transversală prin suprastructura şi infrastructura căii de rulare
a metroului
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Figura 4. Şina tip UIC 60 cu prinderea elastică de traversă

Figura 5. Secţiune transversală a suprastructurii căii de rulare a metroului: şina
tip UIC60, prinderea elastică tip K-converse, traversa bi-bloc tip 2B1
Prinderea elastică se realizează prin interpunerea plăcuţelor elastice între
elementele suprastructurii căii, astfel:
¾ Între şina şi placa metalică suport – plăcuţa elastică PR1
¾ Între placa metalică suport şi traversa – plăcuţa elastică PR2
¾ Între traversă şi calea direct betonată – plăcuţa elastică PR3 şi galosul
care îmbracă traversa.

Figura 6. Plăcuţa elastică tip PR 1

Figura 7. Plăcuţa elastică tip PR 2

Figura 8. Galos şi plăcuţa elastică tip PR 3
Betonul de monolitizare al căii - Fundaţia căii directe este realizată din
beton B200, care înglobează traversele bi – bloc. Traversele au partea inferioară,
a tălpii, îmbrăcată într-un galos de cauciuc, practic traversele sunt încastrate în
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¾ Excentricitatea roţii; Ovalitatea roţii; Poligonalizarea roţii; Uzura
ondulatorie a roţii; Locul plan; Aplatizarea singulară sau locală;
Defectul de decojire.
Vibraţiile roată-şină contribuie în mare măsura la procesul de uzare al
suprafeţelor de rulare în general şi la apariţia şi dezvoltarea uzurii ondulatorii a
şinei, în particular. În primul rând, solicitările verticale produse de vibraţiile
cauzate de defectele suprafeţelor de rulare şi mai ales în cazul uzurii ondulatorii
a şinei se suprapun peste cele datorate sarcinilor statice şi contribuie la
dezvoltarea fenomenului de oboseală a materialului. Ca urmare, pe suprafaţa de
rulare a şinei sau a roţii apar în timp fisuri şi crăpături care evoluează în legatură
cu fenomenul de uzură sau avansează în adâncime conducând la rupere. De
asemenea, forţele mari de impact ce se produc în cazul roţilor cu loc plan sau la
rularea peste discontinuităţile suprafeţei de rulare ale şinei pot iniţia fisuri şi
chiar ruperea şinei. În plus, în cazul căii pe balast, vibraţiile transmise patului de
balast au drept consecinţă tasarea şi fărâmiţarea acestuia, mai ales pe liniile de
mare viteză.
Zgomotul de rulare este o altă consecinţă a vibraţiilor roată-şină. În funcţie
de mecanismul de excitare a sistemului roată-şinâ, se deosebesc trei varietăţi ale
zgomotului de rulare:
¾ Zgomotul de rostogolire; Zgomotul de curbă; Zgomotul de impact.
3. Modele mecanice pentru studiul vibraţiilor căii de rulare

Figura 10. Modele pentru suportul de şină – a) Model Kelvin-Voigt; b) Model
cu amortizare histeretică
Datorită acţiunii forţelor dinamice de contact roată – şină, prin şina se
propagă diferite tipuri de unde care au legi diferite de formare şi de propagare:
¾ Undele de întindere – compresiune sunt determinate de forţele dinamice
longitudinale;
¾ Undele de încovoiere verticală sunt determinate de forţele dinamice
verticale;
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¾ Undele de încovoiere orizontală şi undele de răsucire sunt determinate de
forţele dinamice laterale.
Pentru studierea vibraţiilor roată – şină se adoptă modele mecanice care
trebuie să raspundă la două cerinţe contradictorii:
1. Modelul trebuie să fie suficient de complex pentru a pune în evidenţă
principalele aspecte ale regimului de vibraţii studiat;
2. Rezolvarea ecuaţiilor de mişcare să poată fi făcută cu uşurinţă, ţinând
cont ca scopul final al studiului vibraţiilor căii îl reprezintă interacţiunea
roată – cale.
Se consideră că vibraţiile celor două şine sunt decuplate datorită traverselor
şi a distanţei dintre cele două fire ale căii, astfel modelele se reduc la o şină
rezemată pe suport elastic, cu caracteristicile elementelor liniare. Se deosebesc
două tipuri de modele după structura lor mecanică, în funcţie de suportul elastic
al şinei care poate fi continuu sau discret. Modelele cu suport elastic continuu
pot avea unul sau două etaje elastice.
Modelele cu două etaje elastice (figura 11) se adoptă pentru calea cu traverse
de beton aşezată pe pat de beton, deoarece traversele de beton fiind foarte rigide
şi suportul de şină este elastic, este necesar un al doilea etaj elastic al căii.
Primul etaj elastic este o fundaţie Winkler cu amortizare care modelează efectul
suporţilor de şină şi al celor două plăcuţe elastice, de deasupra suportului şi de
sub suportul de şină, iar cel de-al doilea etaj elastic este tot un suport Winkler cu
amortizare care modelează ce de-a treia placuţă elastică, traversa fiind
considerată strat inerţial.

Figura 11. Modelul de cale pe suport continuu cu două etaje elastice pe
fundaţie de beton
Răspunsul dinamic al modelului cu un singur etaj elastic este dominat de o
singură rezonanţă, iar răspunsul dinamic al modelului cu două etaje elastice de
două rezonanţe.
4. Simularea numerică a vibraţiilor căii de rulare
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4.1. Ecuaţiile de mişcare ale modelului cu suport continuu şi două etaje
elastice
• Ecuaţia de mişcare a şinei pe suport continuu cu două etaje elastice:
,
(4.1)
• Ecuaţia de mişcare a traversei:
0;
(4.2)
• Ecuaţia de mişcare a şinei cu derivate ordinare în x, conform regimului de
vibraţie permanent:
,
(4.3)
•

Soluţiile ecuaţiei de mişcare cu derivate ordinare în x sunt de formă:
exp
.
(4.4)
Ecuaţia de mişcare caracteristică:
0
(4.5)

•
4

unde:
(4.6)

,

(4.7)

.

• Notaţii:
⁄

1

1

(4.8)

⁄

4

(4.9)

1
⁄

2

⁄

⁄

1

⁄

1

⁄

2
⁄

1

1

,

(4.10)
(4.11)
(4.12)

4

(4.13)
• Soluţiile ecuatiei caracteristice sunt:
1,2

Ι

3,4

ΙΙ

unde
1,2

1
√

,
1 ,

1

2

2
2
2

(4.14)

sunt mărimi reale nenegative:
2

√

2

2

.

(4.15)
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• Calculul receptanţei cu ajutorul funcţiei Green complexe plecând de la
rădăcinile ecuaţiei caracteristice:
Ecuaţia de mişcare cu funcţia Green ataşată:
,

,

(4.16)

,

• Soluţia ecuaţiei de mişcare cu funcţia Green ataşată:
,

|

|

|

|

(4.17)

.

4.2. Aplicaţie numerică – Receptanţele şinei şi traversei la frecvenţele de
rezonanţa în funcţie de gradele de amortizare
Aplicaţie numerică pentru o cale cu şine TIP UIC 60, fixată pe traversele
din beton armat bi – bloc TIP 2B1 cu prindere indirectă elastică K – Converse,
traversele încastrate în calea directă betonată. Între şină şi placa metalică suport
se află placa elastică PR1, între placa metalică suport şi traversa de beton se află
placa elastică PR2, iar între talpa inferioară a traversei şi calea directă betonată
se află placa elastiacă PR3.
RAIL

MASS OF SLEEPER

SLAB

Figura 12. Modelul mecanic al aplicaţiei
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Date de intrare:
• Masa şinei pe unitatea de lungime: =60 kg/m;
• Masa traversei pe unitatea de lungime: =215 kg/m;
⁄ ;
6.24
• Rigiditatea la încovoiere a şinei:
⁄
400
• Rigiditatea căii pe unitatea de lungime:
• Rigiditatea traversei pe unitatea de lungime: =70
⁄ ;
• Pulsaţia proprie: z1
⁄ ;
• Pulsaţia proprie:
⁄2
• Gradul de amortizare:
;
⁄2
• Gradul de amortizare:
;
• Frecvenţa forţei armonice:
10:1000 [Hz];
2 [
].
• Pulsaţia forţei armonice:

Figura 13. Cazul amortizat subcritic

;
⁄

;

Figura 14. Cazul neamortizat

Figura 15. Cazul amortizat supracritic
4.3. Concluzii
O analiză calitativă a regimului de vibraţii (neamortizat, subcritic şi
supracritic) în cazul căii cu suport continuu şi două etaje elastice porneşte de la
semnificaţia fizică a celor trei frecvenţe unghiulare şi de la relaţia lor de ordine
care sunt strâns legate de cele două pulsaţii proprii ale sistemului
:
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,
(4.18)
în relaţie se observă că
şi
conţin pulsaţiile proprii ale sistemului, sunt o
şi
. Astfel, frecvenţa unghiulară
combinaţie a pulsaţiilor proprii
devine prima pulsaţie proprie a căii care determină receptanţa la prima frecvenţă
devine cea de-a doua pulsaţie proprie a căii care determină
de rezonanţă şi
receptanţa la cea de-a doua frecvenţă de rezonanţă , iar
este pulsaţia
care este rezultatul efectului
proprie a frecvenţei de anti – rezonanţă a şinei,
de absorbitor dinamic al traverselor şi se determină în funcţie de semnul pozitiv
sau negativ al lui . Semnul lui este pozitiv dacă frecvenţa forţei de excitaţie
0,
,
şi negativ dacă frecvenţa forţei de excitaţie
,
,∞
, în care
.
În figurile 13 şi 14 se observă că la frecvenţe mai mici ale forţei de excitaţie
decât prima pulsaţie proprie a căii pe patul de beton , şina şi traversa
vibrează în faza, acelaşi regim descrie mişcarea căii dacă frecvenţa forţei este
între frecvenţa de anti – rezonanţă
şi cea de-a doua frecvenţă de rezonanţă a
şinei pe suportul de şină . In intervalul dintre prima frecvenţă de rezonanţă
şina este în anti – faza cu traversa ca şi la
şi frecvenţa de anti – rezonanţă
frecvenţele înalte care depăşesc a doua frecvenţă proprie .
Modul de propagarea al undelor prin şină în regim neamortizat (figura 15)
se observă asemănări ale rezultatelor cu cele obţinute în cazul căii cu un singur
pentru care
etaj elastic. Astfel, dacă frecvenţa vibraţiei se află în domeniul
0 şina va prezenta unde staţionare ca şi în cazul subcritic al şinei pe suport
ca fiind domeniul
cu un etaj elastic, deci se poate interpreta domeniul
subcritic echivalent care cuprinde banda de frecvenţă până la prima frecvenţă
proprie şi banda de frecvenţă cuprinsă între frecvenţa de anti – rezonanţă a şinei
şi a doua frecvenţă proprie a căii.
Dacă şina vibrează la o frecvenţă cuprinsă în domeniul , atunci ea va fi
strabătută de unde de propagare ca şi când vibrează în regim supracritic pe un
etaj elastic, astfel domeniul de frecvenţă
este domeniul supracritic
echivalent care se întinde între prima frecvenţă proprie şi frecvenţa de anti –
rezonanţă a şinei. Tot domeniului
îi aparţin şi frecvenţele situate peste a doua
frecvenţă de rezonanţă. Aceste concluzii şi observaţii sunt valabile în cazurile
neamortizat şsi amortizat.
În regimul de vibraţii neamortizat (figura 15), prima frecvenţă de rezonanţă
este 80 Hz, cea de-a doua frecvenţă de rezonanţă este 470 Hz iar frecvenţa de
anti – rezonanţă este 220 Hz.
În regimul de vibraţii amortizat subcritic (figura 13), prima frecvenţă de
rezonanţă 80 Hz a şinei coincinde cu cea a traversei, apoi traversa nu mai
,

260

1

1

4

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească
“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”

I.I.T. 2014
ediţia a IV-a
Bucureşti, 17Iunie2014

prezintă variaţii ale receptanţei, care este în scădere, în schimb şina are a doua
frecvenţă de rezonanţă la 420 Hz unde se vede efectul amortizării la frecvenţa
mai mare faţă de efectul ei la prima frecvenţă de rezonanţă, deoarece intervin
forţele de amortizare care cresc proporţional cu frecvenţa. În dreptul frecvenţei
de anti – rezonanţă 240 Hz se observă că şina şi traversa sunt în anti – faza,
datorită efectulului de absorbitor dinamic al traversei. Vibraţiile traversei sunt
mai intense decât cele ale şinei între 100 Hz şi 300 Hz, pentru că traversa preia o
mare parte din energia dezvoltată de forţa de excitaţie, tot datorită efectului de
absorbitor dinamic, este intervalul de frecvenţă în care traversa exercită cea mai
mare presiune asupra etajului elastic inferior, implicit asupra căii directe de
beton.
În regim de vibraţii amortizat supracritic (figura 15), receptanţa traversei
este mai mică pe tot intervalul de frecvenţă 0 – 1000 Hz faţă de receptanţa şinei
şi ambele prezintă o aliură de descreştere constantă a curbei frecvenţă –
receptanţă, ceea ce înseamnă că, gradul de amortizare supraunitar/supracritic îşi
face efectul în această privinţă.
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M6 “, Madrid 2006.

[21].

“ Calea elastică pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor ” – Traducere din EP 1541
767 A1 – Annexe – Journal Officiel de l’Office Europeen des brevets – No.12/82.
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2 IMPORTANŢA GROSIMII STATURILOR ASFALTICE ÎN
DIMENSIONAREA STRUCTURILOR RUTIERE
FLEXIBILE
Toader Ionut, Facultatea de CăiFerate, Drumuri şi Poduri, Ingineria Infrastructurii
Transporturilor, anul II, e-mail: toader.ionut1989@gmail.com
Îndrumător:Diaconu Elena,Profesor Doctor Inginer, Facultatea de CăiFerate, DrumurişiPoduri.

Rezumat
Sistemul rutier reprezintă ansamblul de straturi care formează corpul şoselei şi care
preia solicitările generale din acţiunea traficului, ai factorilor climatici şi le transmite la
terenul de fundare. Pachetul de straturi suprapuse, conceput pentru alcătuirea căii formează
sistemul rutier al drumului. Sistemul rutier este aşezat pe patul drumului, de aceea pentru
dimensionarea sistemelor rutiere de ia în considerare şi pământul din pat pâna la adîncimea la
care se resimt încărcările transmise de vehicule.
Metoda de dimensionare se bazează pe modelarea multistratului într-un sistem de
straturi linear elastice, omogene şi izotrope în cadrul cărui materialele componente si
pamântul de fundaţie sunt caracterizate prin modulul de elasticitate dinamic şi coeficientul lui
Poisson.
Criteriile de dimensionare pentru structurile rutiere suplesunt urmatoarele:
- Deformaţia specifică de întindere la baza straturilor bituminoase;
- Deformaţia specifică de compresiune la nivelul patului drumului;
Programul Alize permite calcul cu precizie a eforturilor şi deformaţiior în straturile
rutiere sub efectul încarcărilor generate de trafic. Problema este rezolvată în manieră analitică
dupa modelul Barmister.
În cadrul studiului realizat se va analiza valoarea deformatiilor specifice orizontale de
intindere la baza straturilor bituminoase, la baza straturilor de piatra sparta, la baza straturilor
de balast şi valoarea deformaţiilor specifice verticale de compresiune la nivelul patului
drumului.
Pentru structurile rutiere alese se vor face o serie de rulări prin introducerea datelor
aferente în programul de calcul Alize. Calculul şi interpretările se vor face pentru patru
structuri rutiere, două structuri de bază S.R1 si S.R2 iar celelalte doua sunt derivate dinacestea
(SR 1 modificat si SR2 modificat), modificandu-se modulul de elasticitate « E » şi
coeficientul lui Poisson « µ » la nivelul patului drumului [1], [2], [3], [4].
Cuvinte cheie:structura rutiera suplă, deformaţia specifică de întindere la baza
straturilor bituminoase, deformaţia specifică de compresiune la nivelul patului
drumului.
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1. STRUCTURILE RUTIERE DE CALCUL
Structura rutieră S.R.1
• strat de uzură din beton asfaltic tip BA16 de 4cm grosime
• strat de legatură din beton asfaltic tip BAD25 de 5cm grosime
• strat de bază din mixtură asfaltică tip AB2 de 6cm grosime
• fundaţie superioară din piatră spartă de 15cm grosime
• fundaţie inferioară din balast de 20cm grosime
• pământ de fundare al cărui modul E=100MPa
2.1 Structura rutieră S.R.2
• strat de uzură din beton asfaltic tip BA16 de 4cm grosime
• strat de legatură din beton asfaltic tip BAD25 de 5cm grosime
• fundaţie superioară din piatră spartă de 15cm grosime
• fundaţie inferioară din balast de 10cm grosime
• pământ de fundare al cărui modul E=100MPa
2.2 Structura rutieră S.R.1 modificată
• strat de uzură din beton asfaltic tip BA16 de 4cm grosime
• strat de legatură din beton asfaltic tip BAD25 de 5cm grosime
• strat de bază din mixtură asfaltică tip AB2 de 6cm grosime
• fundaţie superioară din piatră spartă de 15cm grosime
• fundaţie inferioară din balast de 20cm grosime
• pământ de fundare al cărui modul E=70MPa
2.3 Structura rutieră S.R.2 modificată
• strat de uzură din beton asfaltic tip BA16 de 4cm grosime
• strat de legatură din beton asfaltic tip BAD25 de 5cm grosime
• fundaţie superioară din piatră spartă de 15cm grosime
• fundaţie inferioară din balast de 10cm grosime
• pământ de fundare al cărui modul E=70MPa
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2. PAR
RAMETRII DE CAL
LCUL AFE
ERENŢI STRUCTU
URILOR RUTIER
RE
ANALIIZATE
Conform Buuletin tehnnic rutier – indicativ PD
C
P 177-20001, “Norm
mativ pentrru
dimensiionarea struucturilor ru
utiere suplle şi semiriigide” moddulele de elasticitate şi
coeficieenţii lui Poiisson pentrru starturile granularee sunt :
• pentruu piatră sppartă: E=60
00 MPa, µ=
= 0,27
• pentruu balast µ=
= 0,27 iar “E” se calculează cu
u relaţia:
(11)
în care :
= grosimeaa stratului de balast (mm)
modulu
ul de elasticcitate dinam
mic al păm
mântului dee fundare (M
Mpa)
¾ penttru S.R 1:
(22)
¾ penttru S.R 2:
(33)
¾ penttru S.R 1 modificată:
m
(44)
¾ penttru S.R 2 modificată:
m
(55)
• pentruu pământu
ul de fundarre:
- E=100
0 MPa, µ= 0,40 (S.R. 1 şi S.R. 22)
- E=70 MPa,
M µ= 0,42
0
(S.R. 1 şi S.R. 2 modificatee)
Tabel 1. Param
metri de callculpentru
uvarațiagrrosimiistraaturilorbituminoasee
S.R 1

Parametrii de
d
calcul

Denumirea
materialui
din strat

E
(MP
a)

BA16
BAD25
AB2
Piatră
spartă
Balast

4500
5000

220

0.227
0.227

Pământ

100

4
0.4

6000
600

μ
0.335
0.335
0.335

GROSIME ST
TRAT RUTIE
ER (cm)
Var 1
Struct
ura de
baza
4
5
6
15
20
∞

Var 2

Var
3

Var
4

Var
5

Var
6

Varr
7

Var
8

Varr
9

Var
10

V
Var
1
11

3
5

5
5

6
5

4
6

4
8

4
10

4
5

4
5

4
5

4
5

6

6

6

6

6

6

7

9

12

1
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1
15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2
20

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Tabelu
ul 2. Param
metri de calcul pentru
u varaţia grrosimii straturilor bituminoase
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Parametrii de
calcul

S.R 2

GROSIME STRAT RUTIER (cm)

Denumirea
materialui din
strat

E (MPa)

μ

Var 1
Structura
de baza

Var 2

Var 3

Var 4

Var 5

Var 6

Var 7

BA16

4500

0.35

4

3

5

6

4

4

4

BAD25

5000

0.35

5

5

5

5

6

8

10

Piatră spartă

600

0.27

15

15

15

15

15

15

15

Balast

160

0.27

Pământ

100

0.4

10
∞

10
∞

10
∞

10
∞

10
∞

10
∞

10
∞

Tabelul 3. Parametri de calcul pentru varaţia grosimii straturilor bituminoase
S.R 1
modificată

Parametrii
de calcul

μ

Var 1
Struc
-tura
de
baza

Var
2

Var
3

Var
4

Var
5

Var
6

Var
7

Var
8

Var
9

Var
10

Var
11

0.35
0.35
0.35

4
5
6

3
5
6

5
5
6

6
5
6

4
6
6

4
8
6

4
10
6

4
5
7

4
5
9

4
5
12

4
5
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

70

0.42

15
20
∞

15

152

0.27
0.27

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Denumirea
materialui
din strat

E
(MP
a)

BA16

4500
5000
6000

BAD25
AB2
Piatră
spartă
Balast
Pământ

GROSIME STRAT RUTIER (cm)

600

Tabelul 4. Parametri de calcul pentru varaţia grosimii straturilor bituminoase

S.R 2 modificată

Parametrii
de calcul

Denumire a
materialui din strat

E
(MPa)

μ

BA16
BAD25
Piatră spartă
Balast
Pămînt

4500
5000
600
112
70

0.35
0.35
0.27
0.27
0.42
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GROSIME STRAT RUTIER (cm)
Var 1
Structura Var 2 Var 3 Var 4 Var 5 Var 6 Var 7
de baza
4
5
15
10
∞

3
5
15

5
5
15

6
5
15

4
6
15

4
8
15

4
10
15

10
∞

10
∞

10
∞

10
∞

10
∞

10
∞
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3. REZULTATE OBŢINUTE îN URMA INTRODUCERII DATELOR ÎN
ALIZE
3.1.Deformaţia specifică orizontală de întindere la baza straturilor
bituminoase
Tabelul 5. Rezultate obţinute pentru variaţia grosimii
S.R 1
Var

Grosimest
rat BA16
(cm)

1
2
3
4

4
3
5
6

Def orizontală
la baza
straturilor
bituminoase εr
(microdef.)
130.5
136.3
124.9
119.3
S.R 1

Var

Grosimest
rat BAD
25 (cm)

1
5
6
7

5
6
8
10

Var

Grosime
strat AB2
(cm)

1

S.R 2
Def orizontală la
baza straturilor
bituminoase εr
(microdef.)
176.5
174.7
174.9
171.2
S.R 2

Def orizontală
la baza
straturilor
bituminoase εr
(microdef.)
130.5
124.8
113.8
103.5
S.R 1
Def orizontală
la baza
straturilor
bituminoase εr
(microdef.)

176.5
175.3
166.5
154.2
S.R 1 modificată

6

130.5

140.4

8

7

124.7

134.1

9

9

113.2

121.8

10

12

97.6

104.9

11

15

84.1

90.4

Def orizontală la
baza straturilor
bituminoase εr
(microdef.)

S.R 1
modificată
Def orizontală
la baza
straturilor
bituminoase εr
(microdef.)
140.4
146.6
134.3
128.3
S.R 1
modificată
Def orizontală
la baza
straturilor
bituminoase εr
(microdef.)
140.4
134.2
122.3
111.2

S.R 2
modificată
Def orizontală
la baza
straturilor
bituminoase εr
(microdef.)
188.4
186.3
186.8
183
S.R 2
modificată
Def orizontală
la baza
straturilor
bituminoase εr
(microdef.)
188.4
187.3
178.1
164.9

Def orizontală la
baza straturilor
bituminoase εr
(microdef.)

267

Ses
siunea Ştiinţţifică Studen
nţească
“ING
GINERIA IN
NFRASTRU
UCTURII TR
RANSPORT
TURILOR”

I.I..T. 2014
ediţţia a IV-a
Bucureşti, 17Iunie20
014

Figura 1.
1 Variaţia deeformaţiei sp
pecifice orizontale de înttindere la baaza straturilo
or bituminoasse
în funccţie de variaaţia grosimii stratului de BA 16, penttru cele 4 strructuri rutierre analizate

Figura 2.
2 Variaţia deeformaţiei sp
pecifice orizontale de înttindere la baaza straturilo
or bituminoasse
în funccţie de variaţia grosimii stratului
s
de B
BAD 25, pen
ntru cele 4 sttructuri rutieere analizate

Figura 3.
3 Variaţia deeformaţiei sp
pecifice orizontale de înttindere la baaza straturilo
or bituminoasse
în funncţie de variaaţia grosimiii stratului dee AB 2, pentrru cele 2 struucturi rutieree analizate
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3.2.Deformaţia specifică verticală de compresiune la nivelul patului
drumului
Tabelul 6. Rezultate obţinute pentru variaţia grosimii straturilor
bituminoase
Def verticală de
compresiune la
nivelul patului
drumului εz
(microdef.)

S.R 1
modificată
Def verticală de
compresiune la
nivelul patului
rumului εz
(microdef.)

S.R 2
modificată
Def verticală de
compresiune la
nivelul patului
drumuluiεz
(microdef.)

S.R 1

S.R 2

Def verticală de
compresiune la
nivelul patului
drumului εz
(microdef.)

Var

Grosime
strat
BA16
(cm)

1

4

348.6

721

422.1

860.9

2

3

3

5

369.9
328.9

780.5
666.8

449.2
397.1

934.3
794.1

4

6

310.6

617.7

S.R 1

S.R 2

Var

Grosime
strat
BAD25
(cm)

Def verticală de
compresiune la
nivelul patului
drumului εz
(microdef.)

Def verticală de
compresiune la
nivelul patului
drumului εz
(microdef.)

374
S.R 1
modificată
Def verticală de
compresiune la
nivelul patului
drumuluiεz
(microdef.)

733.6
S.R 2
modificată
Def verticală de
compresiune la
nivelul patului
drumului εz
(microdef.)

1

5

348.6

721

422.1

860.9

5

6

6

8

328.3
292.3

665.9
570.9

396.3
350.9

793
676.3

7

10

581.2

Var

493.1
S.R 1 modificată
Def verticală de
compresiune la
nivelul patului
drumului εz
(microdef.)

312.4

Grosime
strat
AB2
(cm)

261.7
S.R 1
Def verticală de
compresiune la
nivelul patului
drumului εz
(microdef.)

1

6

348.6

422.1

8

7

9
10

9
12

327.8
290.9

395.7
349.3

245.6

292.6

11

15

209.7

248
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Figurra 4. Variaaţia deform
maţiei speciifice verticcale de com
mpresiune la
l nivelul
patului drumului în
î funcţie de
d variaţiaa grosimii stratului
s
dee BA 16, peentru cele 4
s
structuri
ruutiere analiizate

Figurra 5. Variaaţia deform
maţiei speciifice verticcale de com
mpresiune la
l nivelul
patului drumului în
î funcţie de
d variaţiaa grosimii stratului
s
dee BAD 25, pentru celle
4 structuri rrutiere anallizate
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Figurra 6. Variaaţia deform
maţiei speciifice verticcale de com
mpresiune la
l nivelul
patuluii drumului în funcţie de variaţiaa grosimii stratului dee AB 2, peentru cele 2
s
structuri
ruutiere analiizate
NCLUZII REFERIT
R
TOARE LA
A STUDIU
U
4. CON
4.1. Con
ncluzii refferitoare la
l deform
maţia speciifică orizontală de întindere
î
lla
baza strraturilor bituminoa
b
ase
Conform fiigurilor 3.11, 3.2 si 33.3 se connstată că m
C
modificareaa grosimiloor
straturilor bituminnoase se reeflectă în variaţia deeformaţiiloor specificee orizontale
mi staturiloor
de întindere la bazza straturillor bituminnoase, astfeel cu creşteerea grosim
bituminnoase deforrmaţiile la baza stratturilor bitu
uminoase sscad pana la valoareea
minima de 84.1 microdef.
m
V
Variația
luii εr se prodduce cu vitteze mai mari
m sau maai mici funncţie de tipuul
de structură rutierăă şi de straatul rutier ccare se mod
difică.
A16 se obsservă că valoarea
v
d
deformaţiilo
or
Pentru variaţia stratuului de BA
fo
puţinn. În cazuul structurrilor rutierre subţiri ((SR2 şi SR2
S
modiff.)
scade foarte
variaţia deformaţiiilor nu aree un compportament normal (ddescrescătoor), pentru o
b
stratuurilor bitum
minoase esste mai miccă
valoare de strat dee 3cm defoormaţia la baza
oare de strrat de 4cm..
decât peentru o valo
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Pentru variaţia stratului de BAD25 deformaţiile la baza straturilor
bituminoase scad cu creşterea grosimii stratului, deformatiile au comportament
aproape liniar pe ultimele 2 intervale.
Pentru variaţia stratului de AB2 se constată micşorări considerabile ale
deformaţiilor la baza straturilor bituminoase.
Modificare modului de elasticitate E şi a coeficientului lui Poisson µ nu
influenţează considerabil nici valorile şi nici tendința deformaţiilor de la baza
straturilor bituminoase.
4.2. Concluzii referitoare la deformaţia specifică verticală de compresiune
la baza stratului de pământ
Conform figurilor 3.4, 3.5 si 3.6 se constată că modificarea grosimilor
straturilor bituminoase se reflectă în variaţia deformaţiilor specifice verticale de
copresiune la nivelul pământului, astfel cu creşterea grosimi staturilor
bituminoase deformaţiile la nivelul pământului scad până la valoarea minimă de
209.7 microdef.
Variaţia lui εz se produce cu viteze mai mari sau mai mici funcţie de tipul
de structură rutieră şi de stratul rutier care se modifică.
Pentru variaţia stratului de BA16 se observă că în cazul structurilor rutiere
mai groase (SR1 şi SR1 modif.) deformaţiille prezintă o variaţie constantă
(descrescătoare) şi scad cu 60-70 microdef. În cazul structurilor rutiere subţiri
(SR2 si SR2 modif.) variaţia deformaţiilor este constantă iar valorile
deformaţiilor scad considerabil, astfel se observă diferenţe de valori de maxim
200.7 microdef.
Pentru variaţia startului de BAD25 se menţin concluziile de mai sus, cu
menţiunea că valoarile deformaţiilor la baza stratului de pământ sunt mai mici .
Pentru variaţia stratului de AB2 se constată micşorări considerabile ale
valorilor deformaţiilor la baza stratului de pământ.
Modificare modului de elasticitate E şi a coeficientului lui Poisson la
nivelul pământului µ influenţează considerabil valorile deformaţiilor la nivelul
pământului dar nu şi tendinţa acestora.
4.3. Concluzii finale
Stratul de bază are cel mai important rol în preluarea eforturilor date de
încărcări şi transmiterea acestora către terenul de fundare. În calculele de
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dimensionare, variaţia grosimii startului de bază are cel mai important rol, astfel
în funcţie de variaţia acestui strat, deformaţiile cresc sau scad considerabil.
Pentru structurile rutiere subţiri (SR2 şi SR2 modif) deformaţiile specifice
orizontale de întindere la baza straturilor bituminoase nu au o comportare liniară
din această cauză la alegerea structurilor se va lua în calcul acest fapt.
Modificare modului de elasticitate E şi a coeficientului lui Poisson µ
influenţează valorile deformaţiilor specifice verticale de compresiune la nivelul
pământului, în special pentru structurile rutiere subţiri, din această cauză la
alegerea structurilor rutiere se va lua în calcul acest fapt.
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ANALIZA STRUCTURILOR RUTIERE AEROPORTUARE ÎN
FUNCŢIE DE CARACTERISTICILE TERENULUI DE
FUNDARE
Vieriu Cătălin, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri Bucureţti, Master Ingineria
Infrastructurii Transporturilor, anul II, e-mail: vieriu.catalin@yahoo.com
Îndrumător: Dicu Mihai, Profesor Universitar Doctor Inginer, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi
Poduri, e-mail: mdicu5@yahoo.com
Rezumat
Lucrarea de disertaţie are în vedere analiza structurilor rutiere aeroportuare în funcţie de
caracteristicile de rezemare, prin analiza indicelui de capacitate portantă (CBR), care este parametrul
necesar a fi obţinut pentru aplicarea metodelor de dimensionare la pistele aeroportuare.

Un alt aspect de luat în considerare în cadrul temei, îl reprezintă sporirea maselor
maxime la decolare, corespunzătoare solicitărilor aeronavelor, mase de referinţă care au
crescut foarte mult pe măsura creţterilor nevoilor de transport aerian, depăţind sarcinile de
calcul avute în vedere iniţial, în momentul proiectării pistelor aeroportuare.
Efectele acestor aspecte necontrolate se materializează prin apariţia în ritm tot mai
accentuat a fenomenelor de degradare a îmbrăcăminţilor aeroportuare existente, constatânduse distrugeri, crăpături, dislocări, rupturi etc, care atestă o depăţire a capacităţii portante a
sistemului rutier aeroportuar.
În situaţiile menţionate, existenţa unei proceduri rapide de identificare a portanţei
structurii rutiere aeroportuare prin identificarea portanţei pământului de fundare, la analizarea
periodică necesară avizării procesului de aterizare-decolare pentru avioanele care solicită
operarea unei piste aflate în serviciul unui aeroport, devine importantă pentru administraţie.
Tema disertaţiei se referă la unele contribuţii privind o metodă de determinare a
capacităţii portante a unei piste aeroportuare în timpul exploatării, prin intermediul evaluării
coeficientului de capacitate portantă determinat prin indicele CBR ţi corelat cu determinarea
modulului de deformaţie obţinut cu placa Lukas. În final se propune ca în funcţie de valoarea
determinată în teren să se anticipeze valoarea grosimii dalei necesare asigurării capacităţii
portante pentru structura rutieră aeroportuară.

Cuvinte cheie: aeroporturi, piste, capacitate portantă, CBR, modul de reacţie K
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1. CAPACITATEA
AEROPORTUARE

PORTANTĂ

A

STRUCTURILOR

RUTIERE

Capacitatea portantă a unei structuri aeroportuare rigide (dale din beton de
ciment) este considerată ca fiind capacitatea de a suporta sarcinile date de
aeronavele din traficul de referinţă, în condiţiile menţinerii integrităţii pe
parcursul duratei de viaţă a obiectivului respectiv.
La rândul său, durata de viaţă a unei structuri rutiere rigide (dale din
beton) este considerată perioada la sfârţitul căreia aceasta nu mai este capabilă
să preia în condiţii de siguranţă traficul aerian.
Capacitatea portantă a pământului de fundare, care, în general, reprezintă
presiunea maximă care produce extinderea zonelor de rupere ţi conduce la
pierderea stabilităţii pământului.
În cazul structurilor rigide aeroportuare, capacitatea portantă a pământului de
fundare se exprimă prin modulul de reacţie al pământului, care se poate
determina prin “încercări cu placa” efectuate pe zonele înierbate, adiacente
acostamentelor pistelor, căilor de rulare ţi platformelor aeroportuare sau, mai
nou, prin măsurători directe pe suprafaţa betonată a acestora, cu deflectometrul
DYNATEST 8081 HFWD (Heavy Falling Weight Deflectometer) special pentru
aeroporturi.
Pentru studiul de caz, am luat în consideraţie următoarea alcătuire a
fundaţiei pistei aeroportuare:

Balast stabilizat cu
lianti puzzolanici

structura rutiera

Piatra sparta
amestec optimal
Teren suport

patul drumului
(stratul suport)

Figura 1. Alcătuirea fundaţiei structurii rutiere aeroportuare
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1.1. Indicele de capacitate portantă (CBR)
Indicele de capacitate portantă (CBR) reprezintă capacitatea portantă
relativă determinată prin încărcarea cu o viteză constantă a pământului prin
intermediul unui piston circular ţi raportarea forţelor obţinute la penetrări de
2.54 mm sau 5.08 mm la forţa necesară producerii aceleiaşi penetrări din curba
standard.
Pentru straturile rutiere aflate în exploatare este posibilă determinarea
capacităţii portante (CBR), grafic, pornind de la densitatea pământului în stare
uscată măsurată în teren ţi folosind dreapta intrinsecă (CBR) a pământului din
pat. În cazul în care nu este cunoscută, dreapta intrinsecă se determină folosind
probe de pământ prelevate din acelaţi punct în care s-a facut determinarea
densităţii.

Figura 2. Aparate de teren si laborator pentru determinarea indicelui de
capacitate portantă (CBR)
Valorile indicelui de capacitate portanta (CBR), obtinute prin încercări de
laborator sau pe teren, oferă indicaţii preţioase cu privire la:
- identificarea tipurilor de pământuri, în scopul clasificării ţi utilizării lor pentru
lucrări de terasamente, inclusiv pentru stratul de formă sau pentru patul
drumului.
- verificarea calităţii portanţei ţi implicit a calităţii execuţiei straturilor rutiere
cum ar fi patul drumului, stratul de formă sau stratul de bază realizat din
materiale granulare.
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Indicele californian de capacitate portantă poate fi folosit ţi pentru lucrări de
dimensionare corelat cu alte metode similare.
1.2. Modulul de reacţie K
Modulul de reacţie a pământului este o caracteristică de deformabilitate ce
caracterizează capacitatea portantă a structurii rutiere rigide, reprezentând
raportul dintre presiunea care se dezvoltă într-un mediu elastic într-o anumită
secţiune a unui element de construcţie rezemat pe acel mediu şi tasarea
corespunzătoare a terenului în secţiunea respectivă. Coeficientul patului variază
după caracteristicile terenului între 2 si 20 daN/cm2, ceea ce poate corespunde
la structuri rutiere rigide cu o relaţie între K ţi modulul de elasticitate al terenului
E0, după cum urmează: E0= 57 K.

Figura 3. Determinarea modulului de reacţie K in situ. Încercarea cu placa
În Tabelul 1 se face o corespondenţă între coeficientul de pat K ţi CBR, astfel
încât să poată exista o dublă verificare a capacităţii portante la nivelul
pământului de fundare a pistei aeroportuare.
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Tabelul 1.Limitele de variaţie CBR - K
Simbol
pământ
GW
GP
GM
GC
SW
SP
SM
SC
ML
CL
OL
MH
CH
OH

Tip pământ
Pietriţ/ balast
Pietriţ/ balast
Pietriţ/ balast prăfos
Pietriţ/ balast argilos
Nisip/Balast
Nisip/Balast
Nisip prăfos
Nisip argilos
Praf, nisip foarte fin, nisip fin
prăfos/argilos
Argilă cu plasticitate redusă/medie,
argilă prăfoasă, argilă
Praf, argilă prăfoasă organică
Praf, praf plastic, argilă fină micacee/
diatomee
Argilă cu plasticitate mare, argilă
grasă
Argilă cu plasticitate medie/mare

K
(MN/m3)
60…80
≥80
35…60
40…80
20…40 55…80
20…40
15…25
20…40
10…20
CBR

5…15
27...55
4…8
3…5

13…27

2. ÎNCĂRCĂRI DATE DE AVIOANE
La aeronave dispunerea roţilor se face diferit de la un tip de aparat la altul.
La sol avioanele reazemă în trei puncte. Aeronavele de mici dimensiuni au un
tren de aterizare cu două roţi ţi o ruletă în faţă. Aeronavele mai grele au un tren
principal compus din două aterizoare cu roţi gemene ţi o ruletă în faţă sau în
spate. Un aterizor reprezintă ansamblul de roţi montate pe aceeaţi jambă.
Proporţional cu greutatea, numărul roţilor pentru fiecare element al trenului de
aterizare s-a multiplicat. La avioanele foarte grele, fiecare aterizor principal este
format dintr-un boghiu, cu roţi gemene, în serie. Industria aeronautică a ajuns la
performanţa de a crea avioane cu 28 de roţi ţi o sarcină la decolare de 400 tone.
Creţterea numărului roţilor este întreprinsă cu scopul de a diminua eforturile pe
care aeronavele le exercită asupra pistelor.
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Figura 4. Încărcări date de aeronave
Solicitările exercitate asupra pistei prin trenul de aterizare sunt în funcţie
nu numai de încărcarea pe roată ţi de numărul de roţi dar ţi de distanţa dintre
roţile aceluiaţi boghiu. Întreaga evoluţie a construcţiei de avioane a făcut ca, în
paralel cu sporirea greutăţii, să crească numărul de roţi, dimensiunile roţilor ţi
presiunea din pneuri.

Figura 5.Schema si reprezentarea reală a unui tren de aterizare
3. STUDIU DE CAZ: ANALIZA SISTEMELOR RUTIERE
AEROPORTUARE RIGIDE ÎN FUNCŢIE DE CAPACITATEA
PORTANTĂ A TERENULUI DE FUNDARE
3.1. Caracteristicile terenului de fundare
Pista aeroportuară se dezvoltă pe un teren argilo-prăfos ţi praf-argilos,
măsurătorile efectuate la nivelul terenului suport relevând pentru modulul de
reacţie K0 valorile din tabelul 2:
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Tabelul 2. Valorile modulului de reactie masurate in diverse puncte
Distanţa
Nr.
K0
3
(m)
Crt. (MN/m )
1
28
200
2
32
400
3
29
600
4
33
800
5
37
1000
6
41
1200
7
36
1400
8
34
1600
9
38
1800
10
42
2000
11
47
2200
12
54
2400
13
52
2600
14
49
2800
15
44
3000
55
50
45
40
35
30
25
0

1000

2000

3000

4000

Variatia K0 pe lungime

Figura 6.Variaţia capacităţii portante a terenului suport în lungul pistei
Se poate observa cum capacitatea portantă a terenului de fundare nu este
uniformă, ea având o serie de variaţii în lungul piste aeroportuare.
Pe baza măsurătorilor efectuate la nivelul terenului de fundare ţi a
capacităţii portante obţinute, folosind metoda generală de dimensionare, se
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determină capacitatea portantă la suprafaţa stratului de fundaţie, funcţie de
grosimea echivalentă a straturilor componente ale acesteia.
Grosimea echivalentă a stratului de fundaţie reprezintă suma grosimii
tuturor straturilor, afectate cu un coeficient de echivalare funcţie de natura
materialului din fundaţie.
3.2. Caracteristicile fundaţiei pistei aeroportuare
Fundaţia structurii rutiere aeroportuare este constituită dintr-un strat de
piatră spartă amestec optimal de 20 cm ţi un strat de balast stabilizat cu lianţi
puzzolanici de 20 cm, fapt care conduce la o grosime echivalentă a fundaţiei
Hech= 50 cm.
Cunoscând atât valorile capacităţii portante la nivelul terenului de fundare
cât ţi grosimea echivalentă a fundaţiei viitoarei structuri rutiere aeroportuare se
poate determina capacitatea portantă la nivelul fundaţiei.
Analiza efectuată pentru determinarea capacităţii portante la suprafaţa
fundaţiei structurii rutiere aeroportuare în funcţie de capacitatea portantă a
terenului suport a generat următoarele valori:
Tabelul 3. Valori K funcţie de K0
K
Distanţa
Nr.
K0
(m)
Crt. (MN/m3) (MN/mc)
1
28
62
200
2
32
77
400
3
29
74
600
4
33
78
800
5
37
81
1000
6
41
87
1200
7
36
80
1400
8
34
79
1600
9
38
83
1800
10
42
88
2000
11
47
94
2200
12
54
101
2400
13
52
100
2600
14
49
97
2800
15
44
91
3000
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Figu
ura 6.Variaţia capaciităţii portan
nte în lunggul pistei
Reprezentarrea graficcă scoatee în evideenţă propporţionalita
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atea dintrre
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3.4. Stabilirea încărcării de calcul
Structura rutieră aeroportuară avută în vedere în cadrul acestui studiu se
va dimensiona având ca avion de referinţă avionul Airbus A300 B4, avion
comercial folosit atât pentru transportul pasagerilor cât ţi pentru transportul
mărfurilor. Este un avion bimotor, mediu curier de mare capacitate, care permite
transportul unui număr ridicat de pasageri.
Masa maximă la decolare pentru avionul Airbus A300 B4 este de 157
tone. Aterizorul este de tip boghiu iar încărcarea pe osie este de 73 kN.
În funcţie de tipul suprafeţei aeroportuare este necesară determinarea
încărcării ponderate P’prin adoptarea unui coeficient cF care ţine seama de
condiţiile de încărcare diferite ţi de fenomenul de oboseală care se instalează în
dala de beton după un anumit ciclu de încărcare.
Tabelul 4. Determinarea incarcarii normale de calcul
Coeficient
de
dimensionare cF

Încărcarea
reală
ponderată P'
(kN)

Numărul de
miţcări
reale
zilnice

73.00

1.00

73.00

1.50

1.16

73.00

0.70

51.10

1.50

1.16

59.28

73.00

1.15

83.95

1.00

1.20

100.74

1.00

1.20

87.60

Tipul
ÎncărcaNr suprafeţei
rea
crt aeroportu- reală P
are
(kN)
1
2
3
4

Pistă (30m
centrali)
Pistă (în
afara celor
30m
centrali)
Platformă
Cale de
rulare

73.00

1.00

73.00

CoefiÎncărcacient
rea
de
normală
corecde calcul
ţie
84.68
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3.5. Determinarea grosimii dalei din beton de ciment
Tabelul 5.Pe zona centrală a pistei:
Încărcarea
normală de
calcul P"
(kN)

Tabelul 6. În afara zonei centrale a pistei:
Încărcarea
normală de
calcul P"
(kN)

Grosimea
dalei
(cm)

K
(MN/m3)

62

50

62

39

74

49

74

37

77

48

77

36

78

48

78

36

79

47

79

36

80

47

80

K
(MN/m3)

σadm
(MPa)

81
83

2.75

Tip
suprafaţă

Pistă
(30m
centrali)

47
84.68

σadm
(MPa)

Tip
suprafaţă

Grosimea
dalei (cm)

36

81
2.75

Pistă (în
afara
celor
30m
centrali)

35
59.28

47

83

87

46

87

35

88

46

88

35

91

46

91

35

94

45

94

34

97

45

97

34

100

44

100

33

101

44

101

33

35

În tabelele 5 şi 6, pentru poziţia încărcării pe dală, respectiv în zona
centrală a pistei unde avionul se găseţte în manevra de accelerare la decolare
sau frânare la aterizare, pe zona utilă de 30m, precum ţi pentru suprafeţele de
influenţă aflate în afara zonei active, care se încadrează la categoria suprafeţelor
de siguranţă, s-a determinat variaţia grosimii dalei în funcţie de variaţia
coeficientului de pat K.
În aceeaţi ipoteză, în tabelele 7 ţi 8, se determină variaţia grosimii dalelor
din suprafeţele aeroportuare alocate manevrelor avioanelor pentru platformele
de staţionare dar ţi pentru căile de rulare, variaţii obţinute în cazul variaţiei
condiţiilor de rezemare a structurii rutiere aeroportuare, respectiv prin variaţia
coeficientului de pat K.
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Tabelul 7. În zona platformelor de staţionare:
Încărcarea
normală de
calcul P"
(kN)

Tabelul 8. În zona căii de rulare:
Încărcarea
normală de
calcul P"
(kN)

Grosimea
dalei
(cm)

K
(MN/m3)

62

56

62

51

74

55

74

50

77

54

77

49

78

54

78

49

79

54

79

49

80

54

80

49

81

54

81

K
(MN/m3)

83

σadm
(MPa)

2.75

Tip
suprafaţă

Platformă

100.74

σadm
(MPa)

2.75

Tip
suprafaţă

Cale de
rulare

Grosimea
dalei
(cm)

49
87.60

54

83

87

53

87

49
48

88

53

88

48

91

53

91

48

94

52

94

47

97

52

97

47

100

51

100

46

101

51

101

46

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute pentru avionul de calcul
utilizat la dimensionarea structurii rutiere aeroportuare (în studiul de caz s-a
utilizat avionul de calcul Airbus A300 B4), poate fi utilizată la stabilirea
grosimii dalei în funcţie de caracteristicile de capacitate portantă determinate pe
teren (K sau CBR), a posibilităţii aterizării-decolării unui alt tip de avion. Astfel,
în funcţie de tipul suprafeţei căii aeroportuare, pentru valoarea reală măsurată a
capacităţii portante a terenului suport se determină grosimea necesară a dalei.
Dacă valoarea obţinută este mai mică decât valoarea rezultată prin calcul pentru
avionul care solicită avizul de aterizare-decolare, se declară necesitatea
ranforsării pistei ceea ce înseamnă că accesul pe pistă se poate face numai în
condiţii de avarie.
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Figu
ura 7.Repreezentarea ggrafică a reezultatelor obţinute
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a proocesului dee dimensioonare trebuuie avută în vedere ţi
analiza tehnico-ecconomică a soluţiiloor propusee deoarece pot existaa situaţii îîn
n punct de vedere
v
tehn
nic se obţin soluţii neeviabile ecconomic.
care din
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Rezumat
Analiza riscurilor în cadrul proiectelor de investiţie cu finanţări externe constă în
studierea probabilităţii ca un proiect să atingă o perfomanţă satisfăcătoare. Analiza riscului are
ca scop stabilirea metodei de abordare pentru monitorizarea, evaluarea şi gestiunea riscurilor
de-a lungul desfaşurării proiectului, astfel încât să existe un impact minim asupra costului
prevăzut şi a calendarului, precum şi asupra performanţei operaţionale.
În prezentul studiu se realizează analiza riscurilor pentru proiectul de „Reabilitare
platforme de staţionare aeronave” pentru Aeroportul internaţional Mihail Kogălniceanu
Constanţa. Scopul investiţiei este de a uniformiza capacitatea portantă a întregii suprafeţe prin
reparaţii capital şi consolidare, datorită traficului în creştere şi a măririi gamei de avioane care
operează pe aeroport. S-au propus două variante de proiect în care reabilitarea platformelor se
realizează fie prin demolarea şi reconstrucţia integral a sistemului, fie prin demolarea parţială
şi reabilitarea prin ranforsare cu o dală de beton de ciment.
în cadrul cercetării s-a realizat Analiza de Cost-Beneficiu, pentru a determina dacă
proiectul generează venit, prin calculul Valorii Actualizate Nete, dacă investiţia este
corespunzătoare prin calculul Ratei interne de Rentabilitate şi raportul Cost / Beneficitate.
După ce s-a determinat profitabilitatea proiectul s-au facut calcule cu privire la variaţia de
costuri şi venituri, pentru a determina riscurile proiectului, cu ajutorul indicilor de performaţă
ai proiectului. Analiza riscurilor a determinat că la o variaţie de 20% a costurilor şi
beneficiilor proiectul nu este profitabil.

Cuvinte cheie: evaluarea proiectelor, analiza senzitivităţii, risc

1. INTRODUCERE
Vedere generală asupra proiectului
Analiza riscurilor în cadrul proiectelor de investiţie cu finanţări externe
constă în studierea probabilităţii ca un proiect să atingă o perfomanţă
satisfăcătoare. Analiza riscului în cadrul proiectelor de investiţie cu finanţări
externe are ca scop stabilirea metodei de abordare pentru monitorizarea,
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evaluarea şi gestiunea riscurilor de-a lungul desfaşurării proiectului, astfel încât
să existe un impact minim asupra costului prevăzut şi a calendarului, precum şi
asupra performanţei operaţionale.
Câteva dinre cele mai comune riscuri sunt:
¾ Riscul calculării eronate a costurilor totale ale proiectului
¾ Riscul nerespectării graficului iniţial al proiectului
¾ Riscul nerealizării ratei interne a rentabilităţii (RIR) şi a valorii nete
actualizate (VNA)
¾ Instabilitatea macroeconomică
¾ Riscul ecologic şi daune neaşteptate
Evaluarea riscurilor cuprinde următoarele etape:
1. Analiza de senzitivitate – permite determinarea variabilelor sau
parametrilor „critici” prin determinarea efectului schimbării asupra RIR sau
VNA.
2. Identificarea riscurior – cuantificarea şi documentarea riscurilor aşa cum
sunt ele identificate.
3. Analiza riscurilor – evaluarea riscurilor identificate pentru a determina
probabilitatea de apariţie, de impact, precum si intervalul de timp.
4. Evaluarea nivelurilor acceptate de risc
5. Monitorizarea si prevenirea riscurilor – identificarea
Scopul analizei de risc este de a realiza o alocare eficientă a resurselor pentru
proiectele care prezintă cel mai mare avantaj pentru sociatate.
2.TIPURILE ŞI IMPORTANŢA
EVALUAREA PROIECTELOR

ANALIZELOR

FOLOSITE

ÎN

2.1 Analiza Cost-Beneficiu
Obiectivele analizei cost-beneficiu:
Analiza Cost-Beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare
financiară, economică şi socială a proiectelor de infrastructură majoră.
Obiectivele specifice ale ACB sunt de a furniza asistenţă pentru redresarea
punctelor slabe identificate, inclusiv metode alternative care să evalueze meritul
proiectelor de investiţii propuse.
A.
Analiza opţiunilor şi fezabilităţii
Identificarea opţiunilor urmăreşte găsirea diferitelor alternative de atingere a
obiectivelor specifice ale proiectului.
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B.
Analiza fezabilităţii
Studiul de fezabilitate este documentaţia în faza de proiectare a lucrărilor de
intervenţii prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor
necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilare
investiţiilor.
C.
Analiza financiară
Scopul analizei financiare este de a evalua performanţa financiară a acţiunii
propuse sau proiectului pe perioada luată în considerare, cu scopul de a stabili
gradul de auto-suficienţă financiar şi durabilitatea pe termen lung a proiectului.
D.
Analiza economică
Scopul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contribuţie
pozitivă netă pentru societate şi, prin urmare, merită să fie co-finanţat prin
fonduri UE.
E.
Analiza de risc
O evaluare a riscului constă în studierea probabilităţii ca un proiect să realizeze
o performanţă satisfăcătoare (pentru valori prag ale RIR sau VNA).
2.2.Analiza cost-eficacitate
Analiza cost-eficacitate (ACE) este o comparaţie a proiectelor alternative
care au un efect comun unic care poate diferi în magnitudine.
2.3.Analiza multicriterială
Analiza Multicriterială este un instrument utilizat pentru a compara câteva
intervenţii în raport cu anumite criterii, AMC este utilizată cu precădere în
evaluările proiectelor majore, pentru a compara propunerile. Poate fi utilizată şi
pentru a compara succesul relativ al diferitelor componente ale unei intervenţii.
2.4.Analiza impactului economic
Analiza economică de impact este un instrument utilizat pentru a evalua
impactul asupra mediului socio-economic şi prognozează influenţa proiectului
asupra acestor indicatori.
Rezultatele ar trebui să fie de ajutor la:
Nivel de sector, în identificarea zonelor critice şi definirea acţiunilor de
politică;
Nivel macro-economic, în definirea contribuţiei relative.
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3. MANAGEMENTUL RISCURILOR ASOCIATE PROIECTELOR DE
INVESTIŢII
3.1. Definirea managementului de risc
Managementul de risc constă în planificarea, organizarea şi gestionarea
activităţilor şi resurselor, în condiţiile existenţei unor constrângeri referitoare la
timp, resurse şi costuri. Una dintre caracteristicile generale ale gestiunii
proiectelor o reprezintă necesitatea preocupării pentru identificarea şi eliminarea
factorilor negativi care ar putea influenţa reuşita proiectului.
3.2.Importanţa realizării Analizei de risc
a.

Beneficiile pe care le oferă Analiza riscurilor
Importanţa Analizei de risc constă în posibilitatea de a minimiza riscurile
şi costurile de gestiune, astfel încât proiectul sa fie finalizat cu succes de către
organizaţii. Printre beneficiile realizării unei Analize de risc se numără şi:
• Identificarea riscurilor cu impact negativ şi pozitiv (oportunităţi) şi
estimarea impactului lor în derularea proiectului
• Elaborarea strategiilor de răspuns la riscurile cu impact negativ şi pozitiv
• Aplicarea metodelor de analiză a riscurilor (calitativ şi cantitativ) pentru
evaluarea şi prioritizarea riscurilor de proiect
• Evaluarea impactului riscurilor din punct de vedere al timpului (întârzieri)
şi bani (costuri suplimentare)
• Controlul riscurilor multiple din proiect
• Elaborarea planului de proiect în funcţie de riscurile identificate.
3.3.Etape în elaborarea analizei de risc
Etapele prin care se realizează managementul riscurilor unui proiect sunt:
a.
Identificarea riscurilor
În această etapă se determină riscurile care pot să afecteze proiectul.
Identificarea riscurilor se referă atât la riscurile interne – care ţin de competenţa
echipei de elaborare a proiectului, cât şi la cele externe – provenite din afara
proceselor specifice proiectului.
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b.
Cuantificarea riscurilor
Toate riscurile identificate în procesele şi activităţile proiectului precum şi în
viitorul produs rezultat din proiect, trebuie evaluate printr-un proces de analiză
luându-se în considerare experienţa şi datele provenite din proiectele anterioare.
c.
Elaborarea măsurilor de atenuare
Elaborarea măsurilor de atenuare se face în scopul de a şti cum să se profite
mai bine de oportunităţi şi cum să se răspundă la ameninţări. Soluţiile la
probleme se încadrează în una din următoarele trei categorii:
„evitare” – se elimină de obicei pericolul prin eliminarea cauzei.
„de care se ţine seama” – se poate reduce valoarea monetară aşteptată a
unui risc reducând probabilitatea de producere a cuazei sale, reducerea costului
unui eveniment sau ambele;
„acceptare” – astfel spus „ acceptarea consecinţelor”.
d.
Aplicarea măsurilor de atenuare
Aplicarea măsurilor de atenuare constă în aplicarea planului de
management al riscurilor, pentru a răspunde evenimentelor care intervin, pentru
a putea face faţă modificării riscurilor pe parcursul derulării proiectului. Dacă
acesta produce modificări se reia ciclul: identificare, cuantificare şi răspuns.
4. STUDIU DE CAZ
4.1. Identificarea si descrierea proiectului
Proiectul se referă la lucrări de “Reabilitare platforme de staţionare
aeronave” incinta Aeroport, comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Consţanta”
pe o suprafaţă totală de 155.253,68 mp pentru urmatoarele obiective:
• platformă de aeronave medii
• platformă de aeronave grele
• calea de rulare Alfa
• calea de rulare Bravo
• zona aferenta caii de rulare.
4.2. Necesitatea şi oportunitatea proiectului
Scopul investiţiei este de a uniformiza capacitatea portantă a întregii
suprafeţe prin reparaţii capitale şi consolidare. Reabilitarea lucrarilor prevăzute
în prezentul proiect armonizează cu lucrările de proiectare anterioare şi se
înregistrează în programul de dezvoltare şi modernizare a AIMKC privind
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asigurarea condiţiilor de rulaj la sol al aeronavelor, conducând la mărirea
siguraţei traficului aerian şi la creşterea capacităţii de deservire a acesteia cu
gama de avioane ce operează în prezent pe aeroport.
Din cauza traficului în creştere şi a măririi gamei tipurilor de avioane care
operează pe aeroport, actuala suprafaţă de trafic nu mai corespunde din punct de
vedere a siguranţei circulaţiei.
4.3. Analiza alternativelor
Scenarii propuse:
I.
Demolare şi reconstrucţie integrală a suprafeţei reabilitate
Reabilitarea întregii suprafeţe de trafic şi de mişcare prin demolarea
completă a platformelor de avioane medii şi avioane grele, cu posibilitatea
concasării dalelor de beton şi folosirii materialului sortat la realizarea stratului
inferior al fundaţiei.
II.
Demolare parţială şi reabilitare prin ranforsarea cu o dală de beton de
ciment.
Presupune suprabetonarea întregii suprafeţe aeroportuare cu o dală de
beton de ciment. Metoda impune înainte de ranforsare realizarea reparaţiilor
asupra dalei existente (tasări, gropi, crăpături).
Soluţia prezintă multiple dezavantaje:
Valori diferite ale grosimilor de dale implicate în ranforsare
Realizarea racordării în situaţia existentă cu cote obligate(pistă, terminal).
Apariţia costurilor suplimentare de reparaţii pentru dalele degradate.
4.4. Avantajele scenariului recomandat
Se propune ca reabilitarea suprafeţelor aeroportuare să fie executată în
Scenariul nr. 1 – demolare şi reconstrucţie integrală a sistemului rutier.
Structura rutieră nou realizată prin demolarea integrală a platformelor
existente are avantajul unei structuri noi, realizată pe o infrastructură verificată
şi protejată la eventuale infiltraţii ale apelor pluviale.
Avantajul principal al Senariului I este costul net mai mic faţă de
Scenariul 2.
De asemenea va avea un impact pozitiv indirect prin îmbunătăţirea
condiţiilor de operare pe aeroport şi atragerea de noi operatori.
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4.5. Durata de realizare a investiţiei şi etapele principale
Se apreciază că investiţia va putea fi finalizată în 24 de luni.
4. 6. Analiza Cost-Beneficiu
Analiza cost-beneficiu va compara varianta Cu Proiect, în care se propune
ca reabilitarea suprafeţelor aeroportuare să fie executată cu Varianta nr. 1, în
comparaţie cu varianta Fără Proiect, în cazul „Nu face nimic”.
4.6.1. Analiza Financiară
a.

Investiţia de capital
Fondurile necesare realizării investiţiei vor fi obţinute din surse financiare
nerambursabile.
Valoarea investiţiei totale de capital este de 28,486 milioane EURO.
b.
Evoluţia prezumată a costurilor de operare şi a veniturilor
Veniturile financiare sunt generate astfel:
Prin taxarea pasagerilor (taxă pasageri şi taxă securitate)
Prin taxarea aeronavelor (taxe handling bază şi taxă aterizare/decolare)
2.3.1 Prognoza cererii de transport. Scenarii de creştere a traficului
Scenariul de creștere a traficului actual și de perspectivă
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000

Fără Proiect
Cu Proiect

200.000
0

Figura 1. Scenariul de creştere a traficului actual şi de perspectivă
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c.

Modelul financiar
Modelul de analiză financiară a proiectului va analiza cas-flow-ul fianciar
generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investiţionale, a costurilor cu
întreţinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga
perioadă de analiză, precum şi a beneficiilor (veniturilor).
Calculul Indicatorilor de Performanţă ai Proiectului (VAN, RIR şi B/C):
Aceşti indicatori trebuie să ofere indicaţii concise despre performanţa
proiectului şi pot sta la baza clasificării proiectelor.
1. Calculul venitului actualizat net(VAN):
∑

(1)
unde: Cf = fluxul de numerar
a = indice de actualizare
I’0 = valuarea de investiţie
Cu cât valuarea VAN este mai mare cu atât proiectul este mai dezirabil
Pentru:
VAN>0 – proiectul generează un beneficiu net
VAN<0 – proiectul se respinge
2. Calculul ratei interne de rentabilitate(RIR)
Rata internă a rentabilităţii este definită ca rata dobânzii care aduce la zero
valoarea netă a investiţiei, ceea ce înseamnă rata dobânzii RIR a ecuaţiei de mai
jos:
∑
/ 1
0
(2)
RIR este un criteriu de evaluare pentru aprecierea proiectului: sub o
anumită valoare specifică a IRR investiţia este considerată necorespunzătoare.
3. Raportul Beneficiu - Cost (B/C)
Raportul B/C este definit ca:
B/C = VAN(I) / VAN(0)
(3)
I – fluxurile de intrare
0 – fluxurile de ieşire
Dacă B/C > 1 – proiectul este corespunzător deoarece beneficiile sunt mai
mari decât costurile.
Raportul B/C, ca şi RIR este un număr independent de mărimea
investiţiei.
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Tabelul 1. Calculul indicatorilor de performanţă ai proiectului
Rata internă de Rentabilitate Financiară a investiţiei
(mii EURO)
Pentru Contribuţia totală
Input financiar
Valoare reziduală
Total venituri
Costuri de operare şi întreţinere
Contribuţia UE
Contribuţia locală
Total cheltuieli
Fluxul de numerar net
Rată de actualizare/Indicele de actualizare
Flux de numerar actualizat

Total/Rată

1

2

76,057
8,412
84,469
38,028
21,365
7,122
66,514
17,954
5%
83,300.87

0
0.0
0
0.0
6,409.4
2,136.5
8,545.9
-8,545.9
0.9524
-8,973

0
0.0
0
0.0
14,955.2
4,985.0
19,940.2
-19,940.2
0.9070
-21,984

Rata Internă de Rentabilitate Financiară a Investiţiei
(RIR) 5%

6.76%

Valoarea Netă Actualizată Financiară a Investiţiei
(VAN)

10,749.29

Raportul Beneficii / Costuri

1.27

Se obţin următorii indicatori globali, de evaluare a profitabilităţii
financiare a investiţiei:
Pentru contribuţia totală:
VAN= 9 10 749,29
VAN>0 – proiectul generează un beneficiu net
RIR= 6,76%
RIR>5% - investiţia este corespunzătoare
B/C=1,27
4.7. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate implică stabilirea de scenarii „ce se întâmplă
dacă” pentru a reflecta modificările valorilor variabilelor şi parametrilor „critici”
ale modelului. Cel mai mare efect asupra ratei interne de rentabilitate RIR sau
asupra valorii actualizate nete VAN îl au variaţiile parametrilor „critici”. Pentru
fiecare scenariu indicatorii de apreciere a rentabilităţii se recalculează.
Se vor determina rezultatele de impact ale variaţiilor variabilelor de
influenţă selectate. Pentru categoriile de beneficii identificate vor fi analizate
variaţiile în sens negativ (reducere de 10%) iar pentru costuri vor fi prezumate
creşteri (+10%).
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Tabelul 2. Calculul indicatorilor de performanţă ai proiectului cu o
variaţie a Veniturilor de 10%
Rata internă de Rentabilitate Financiară a
investiţiei (mii EURO)
Pentru Contribuţia totală

Total/Rată

1

2

3

4

Input financiar
Valoare reziduală
Total venituri
Costuri de operare şi întreţinere
Contribuţia UE
Contribuţia locală
Total cheltuieli
Fluxul de numerar net
Rată de actualizare/Indicele de actualizare
Flux de numerar actualizat

68,451
8,412
76,863
38,028
21,365
7,122
66,514
10,348
5%
66,146.31

0
0.0
0
0.0
6,409.4
2,136.5
8,545.9
-8,545.9
0.9524
-8,973

0
0.0
0
0.0
14,955.2
4,985.0
19,940.2
-19,940.2
0.9070
-21,984

1,777
0.0
1,777
987.4
0.0
0.0
987.4
789.9
0.8638
914

1,900
0.0
1,900
1,055.6
0.0
0.0
1,055.6
844.5
0.8227
1,027

Rata Internă de Rentabilitate Financiară a
Investiţiei
(RIR) 5%
Valoarea Netă Actualizată Financiară a
Investiţiei
(VAN)
Raportul Beneficii / Costuri

5.47%

2,763.31
1.16

Rezultatele acestor analize sunt prezentate în continuare:
Tabelul 3. Tabel centralizator pentru variaţia indicatorilor de
performanţă ai proiectului
Variaţia
Variaţia
Variaţia 20%
Variabila Cazul de bază
10%
30%
cheie
RIR VAN RIR VAN RIR
VAN
RIR VAN
6.76% 10,749 5.47% 20,763 4.06%
-5,223
2.48% -13,209
Venituri
Cost de
6.76% 10,749 5.99%
6,487
5.40%
2,736
4.86% -1,014
construcţie
Costuri de
6.76% 10,749 5.75%
4,537
4.77%
-1,367
3.69% -7,886
intreţinere
Rezultatele de impact ale variaţiilor de influenţă selectate, în urma
reducerii cu 10% pentru beneficii şi a creşterii cu 10% pentru costuri, sunt
reprezentate grafic:
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Figura 2. Senzitivitatea Ratei Interne de Rentabilitate
Variabila de influenţă cu cea mai mare importanţă în determinarea
rentabilităţii socio-economice a investiţiei este cea care are valuarea de prag cea
mai mică, adică variaţia care induce o rentabilitate nulă. În cazul nostru,
valuarea de prag cea mai mică se înregistrează pentru o variaţie a indicatorilor
specifici de 20%.
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