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INFLUENŢA CALITĂŢII MORTARULUI ASUPRA 

CARACTERISTICILOR MIXTURILOR DE TIP MAS  
 

 

 

Andrieş Delia-Ioana, Facultatea De Căi Ferate Drumuri şi Poduri, secţia Ingineria 

Infrastructurii Transporturilor, an II, master, e-mail: delia_andriesh@yahoo.com 

 

Îndrumător: Prof. Dr. Ing. Elena Diaconu profesor universitar doctor inginer, Universitatea 

Tehnică de Construcţii Bucureşti, e-mail: ediaconu@cfdp.utcb.ro. 

 

Rezumat: 
 

Scopul studiului efectuat este de a determina modul în care compoziţia mortarului 

asfaltic afectează comportarea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre. Astfel, au fost stabilite 

reţete pentru mixtură asfaltică stabilizată cu fibre de tip MASF16, cu procente de bitum 

variind intre 5,6% şi 6,4%, procente de fibră variind între 0,3% şi 0,7% şi procente de nisip 

între 15% şi 19%. 

Se vor confecţiona probe de MASF16 urmând ca pe aceastea să se facă încercări fizice 

şi dinamice. În final, vor fi interpretate rezultatele pentru a stabili influenţa pe care o are 

mortarul asfaltic asupra mixturii asfaltice stabilizată cu fibre. 

 

Cuvinte cheie: mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, încercări fizice, încercări dinamice, 

prevederi AND605-2015. 

 

 

1. INTRODUCERE  
 

Mortarul pentru mixturile asfaltice de tip MAS este format dintr-un 

amestec de nisip, bitum, filer şi fibră de celuloză. Din toate aceste componente 

s-a păstrat constant conţinutul de filer şi au fost realizate diferite reţete 

modificând celelalte trei componente. 

Studiul a fost efectuat pe reţete de mixturi bituminoase tip MAS16, 

realizate cu agregate de acelaşi tip, cu o curbă granulometrică diferită adaptată 

procentelor diferite de nisip. 

 

1.1. Materiale şi reţete folosite 

 

In cadrul prezentului studiu au fost analizate un numar de 75 de reţete de 

mixtură asfaltică având în compoziţie procente diferite de bitum, nisip şi fibră. 

mailto:delia_andriesh@yahoo.com
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Procentele de bitum au variat de la 5,6% la 6,4%, procentele de nisip de la 15% 

la 19% iar procentele de fibră de la 0,3% la 0,7%. 

Caracteristicile şi provenienţa materialelor folosite: 

- Nisip de concasaj 0-4 Cariera Cerna, jud. Tulcea 

- Criblura  4-8 Cariera Cerna, jud. Tulcea 

- Criblura  8-16 Cariera Cerna, jud. Tulcea 

- Filer de creta   Basarabi  

- Fibra  tip INNOCELL FG 3000 

- Bitum  50/70 MOL 

 
Figura 1. Curbe granulometrice 

 

1.2. Metodologia de testare 
 

În studiul experimental efectuat au fost făcute: 

- încercări fizice: test Schellenberg, volum de goluri, masa volumică; 

- încercări dinamice pe epruvete cilindrice compactate cu presa 

giratorie: volum de goluri, rezistenţa la deformaţii permanente, 

modul de rigidiatate şi deformaţie la oboseală 

Încercarile fizice s-au facut pe toate retele propuse spre analiză. 

Pentru efectuarea încercărilor dinamice au fost alese doar o parte din 

mortarele asupra cărora s-au facut încercări fizice. S-au ales procentele de nisip 

de 15%, 17% şi 19% şi procentele de bitum de 5,6%, 6,0% şi 6,4% (27 de 

reţete). 
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Încercările dinamice au fost făcute pe epruvete cilindrice din mixtură 

asfaltică compactate cu presa de compactare giratorie, Încercarea se realizează 

pe probe cilindrice compactate cu presa de compactare giratorie. S-a determinat 

modulul de rigiditate prin întindere indirectă pentru mixturi asfaltice 

 

2. REZULTATELE TESTELOR ŞI INTERPRETAREA LOR 
 

2.1. Testul Schellenberg  

Incercarea s-a realizat conform SREN 12697-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Test Schellenberg-fibră 0,3% Figura 3. Test Schellenberg-fibră 0,4% 

 

 

 

O concluzie a rezultatelor 

obţinute cu testul Schellenberg  ar fi 

că pentru un procent mai mare de 

fibră se poate folosi mai mult bitum 

în reţetă. Procentul de bitum introdus 

se poate creşte o dată cu creşterea 

procentului de nisip. 

Figura 4. Test Schellenberg-fibră 0,5%  

 

2.2. Densitatea aparenta  

 

Densitatea aparenta este raportul dintre masa unitatii de volum a mixturii 

asfaltice compactate, inclusiv golurile umplute cu aer, si volumul acesteia, 

eprimata in g/cm3 sau kg/m3. Determinarea densităţii aparente a mixturilor 

asfaltice s-a făcut pe epruvete cilindrice tip Marshall, preparate in laborator. 
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Figura 5. Densitate aparenta-fibră 0,3% Figura 6. Densitate aparenta-fibră 0,4% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea procentului de fibră 

nu influenţează semnificativ valorile 

obţinute pentru masa volumică, 

valorile maxime fiind pentru un 

procent de bitum de 6,0%, dar pentru 

un procent de nisip de 17%. 

Se obţin valori scăzute pentru 

procent de bitum foarte mic (5,6%) 

sau foarte mare (6,4%).

Figura 7. Densitate aparenta-fibră 0,5% 

 

2.3. Volum de goluri  

 

Volumul de goluri (porozitatea remanenta) al epruvetelor se obtine prin 

calcul pe baza densitatii si a densitatii aparente, stabilita in prealabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8. Volum goluri-fibră 0,3% Figura 9. Volum goluri -fibră 0,4% 
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Se remarcă faptul că volumul 

de goluri din mixtura asfaltică se 

micşorează cu creşterea procentului 

de nisip şi cu creşterea procentului 

de bitum şi de fibră. Pentru procente 

mari de fibră, bitum şi nisip volumul 

de goluri nu se incadrează în limita 

minimă admisă. 

.

Figura 10. Volum goluri -fibră 0,5% 

 

2.4. Volum de goluri la 80 de giratii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Volum goluri-nisip 15% Figura 12. Volum goluri -nisip 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma analizelor efectutate se 

remarcă influenţa putenică a 

procentului de nisip asupra 

volumului de goluri, un procent mic 

de nisip ducând la un volum mare de 

goluri. Se poate remarca o scadere a 

volumului de goluri de aproximativ 

30% prin folosirea unui procent mai 

mare de nisip (de la 15% la 19%). 

Creşterea procentului de bitum duce 

la o micşorare a volumului de goluri. 

Figura 13. Volum goluri -nisip 19% 
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2.5. Fluaj dinamic  

 

Determinarea caracteristicilor fluajului mixturii asfaltice s-a făcut cu 

ajutorul încercării la compresiune ciclică triaxială. Au fost analizate atât viteza 

de deformaţie cât şi deformaţia la 50C şi 10000 de impulsuri, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Viteză deformaţie nisip 15% Figura 15. Viteză deformaţie nisip 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viteza de deformaţie a 

mixturilor la încercarea de fluaj 

dinamic este puternic influenţată de 

procentul de bitum din mortar, un 

procent mare de bitum (6,4%) 

ducând la valori aproape duble ale 

vitezei de deformaţie. 

 

Figura 16. Viteză deformaţie nisip 19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Deformaţie nisip 15% Figura 18. Deformaţie nisip 17% 
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Deformaţia mixturilor la 

încercarea de fluaj dinamic este 

puternic influenţată de procentul de 

bitum din mortar, un procent mare 

de bitum (6,4%) ducând la valori 

mari ale deformaţiei. Deformaţia 

este mai mică la valori mai mari ale 

cantităţii de fibră. 

 

Figura 19. Deformaţie nisip 19% 

 

2.6. Modul de rigiditate  

 

Încercarea se realizează pe probe cilindrice compactate cu presa de 

compactare giratorie. S-a determinat modulul de rigiditate prin întindere 

indirectă pentru mixturi asfaltice 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 20. Modul rigiditate- nisip 15% Figura 21. Modul rigiditate- nisip 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigiditatea mixturilor asfaltice 

este puternic influenţată de procentul 

de bitum. Pentru procente mari de 

bitum se înregistrează valori mici ale 

rigiditaţii, chiar sub valorile minime 

prescrise in AND605.  

Figura 22. Modul rigiditate-nisip 19% 
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3. CONCLUZII 
 

3.1. Încercări fizice 

 

Din toate cel 75 de reţetele analizate aproximativ 30% respectă condiţiile 

prevăzute în AND605 pentru volumul de goluri şi testul Schellenberg. 

Procentele mari de nisip şi fibră permit creşterea procentului de bitum la 6-6,2%.  

 

3.2. Încercări dinamice 

 

Se obsevă că toate mixturile analizate respectă valorile admise pentru 

fluajul dinamic, atât deformaţiile permanente cât şi viteza de deformaţie. 

Un procent de aproximativ 80% respectă valorile admisibile pentru 

volumul de goluri cu observaţia că mai mult de jumătate din acestea prezintă 

valori mari ale procentului de bitum (6,0-6,4%). 

În privinţa modulului de rigiditate 80% din mixturi au valori superioare 

limitei minime din AND605, toate mixturile având procent mic de bitum (5,6-

6,0%). Valoarea modulului de rigiditate scade semnificativ cu creşterea 

procentului de bitum. 

În urma centralizării şi analizării datelor a reieşit că dintr-un numar de 27 

reţete încercate 11 respectă toate cerinţele încercărilor fizice şi dinamice.  
 

BIBLIOGRAFIE 
 

[1]. AND605 - Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de 

proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice 
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STABILIREA RĂSPUNSULUI PODURILOR LA ACȚIUNI DE 

PROBĂ DINAMICE UTILIZÂND MODELE NUMERICE DE 

CALCUL  
 

 

DUMA Stelian Cosmin, facultatea Căi Ferate, Drumuri și Poduri, secţia Poduri și Tuneluri, 

Masterat anul II de studiu, e-mail: cosminduma04@yahoo.ro. 

 

Îndrumător(i): RĂCĂNEL Radu Ionuț, conf.dr.ing., UTCB-CFDP, e-mail: ionut@cfdp.utcb.ro  

 

Rezumat  

 

Lucrarea „Stabilirea răspunsului podurilor la acțiuni de probă dinamice utilizând 

modele numerice de calcul” are ca scop determinarea răspunsului dinamic pe modele 

numerice de calcul al podului situat între km 73+040.32 – 73+285.32 pe tronsonul de 

autostradă Orăștie-Sibiu, lotul 4. Validarea răspunsurilor modelelor numerice de calcul este se 

face prin raportul de încercare experimentală ce conține răspunsurile podului la încercări în 

regim static și dinamic. 

Principala componentă a studiului de caz a fost efectuarea unei analize dinamice „time 

history” pe modele de calcul cu elemente finite, în care un set de forțe mobile ce modelează 

camionul folosit la încercarea dinamică experimentală, se deplasează pe structură, urmând ca 

printr-o funcție de impuls să fie indus efectul pe care îl are trecerea camionului peste dulapul 

de lemn cu rol de inducere a șocului în structură. Obiectivele studiului sunt compararea 

rezultatelor obținute prin măsurătorile experimentale cu cele obținute pe modelul de calcul, 

utilizarea unei funcții de impuls care să modeleze cât mai fidel trecerea autocamionului peste 

dulapul de lemn, respectiv compararea unui model simplificat de calcul obținut din elemente 

de bară 2D și placă de beton modelată cu elemente finite de placă de tip „shell”, cu modelul 

integral cu „shell” utilizat la raportul de încercare. 

 

Cuvinte cheie: dinamică, încercare experimentală, funcții impuls, factor de amplificare 

dinamică, analiză “time history”. 

 

 

1. INTRODUCERE 
 

1.1 Încercări experimentale la poduri 

 

Scopul încercării podurilor este evaluarea informațiilor asupra comportării 

structurii podurilor, la acțiuni ce modelează acțiunile utile, în vederea aprecierii 

corectitudinii proiectării și a calității structurilor de a asigura condițiile necesare 

desfășurării in siguranță a traficului. [1] 

mailto:cosminduma04@yahoo.ro
mailto:ionut@
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În normele in vigoare sunt menționate două tipuri de încercări ce trebuie 

efectuate la poduri: [1] 

 Încercarea statică constă în măsurarea săgeților, a deformațiilor 

specifice, respectiv a eforturilor unitare sub acțiunea unui grup de 

camioane încărcate, plasate în mai multe poziții pe suprastructura 

podului; 

 Încercarea dinamică se efectuează pe structuri cu deschideri 

importante, având ca scop modelarea impulsurilor pe care le induce 

un autocamion încărcat atunci când calea pe pod prezintă degradări. 

 

1.2. Încercarea dinamică 
 

Scopul încercării dinamice a podurilor este de a determina următoarele 

date: 

 Coeficientul dinamic, ca fiind egal cu raportul dintre un parametru 

măsurat (săgeata, efort unitar, deformație specifică) în regim dinamic, la 

trecerea convoiului cu o anumită viteză și același parametru măsurat în 

regim static; 

 Frecvența proprie a podului; 

 Decrementul logaritmic al amortizării; 

 Dependența coeficientului dinamic de viteza mișcării convoiului; 

 Frecvența podului în momentul trecerii autocamionului în zona locului 

măsurat; 

 Compararea comportării structurii sub acțiunile de probă cu cea 

preconizată în faza de proiectare, respectiv în proiectul de încercare. 

Încercarea dinamică se poate efectua prin mai multe metode de excitare 

dinamică a structurii. 

În prima categorie și de altfel cele mai rar folosite, sunt echipamentele  ce 

genereaza vibrații. Acestea sunt echipamente ce se folosesc de forțele inerțiale 

ce induc în structură vibrații de diferite frecvențe, cu o anumită variație, 

periodică, sinusoidală etc. [2] 

- Vibrator cu masă excentrică; 

- Dispozitiv pentru excitarea la șoc a podului; 

- Oscilator electrodinamic; 

Cea de a doua categorie de echipamente sunt sistemele ce introduc 

impulsuri în structură. Prin această categorie se modelează foarte bine situația 

reală și este realizată inducând un impuls ce poate excita anumite moduri proprii  

vibrație ale structurii. 
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La podurile rutiere se utilizează cel mai adesea un camion încărcat ce 

trece pe pod cu o viteză constantă peste un sistem de amplificare al impactului, 

de regulă un dulap de lemn fixat de pe suprafaţa căii de rulare. 

Alte metode mai sunt generarea unor explozii mici ce nu afectează 

integritatea structurii, legarea unei greutăți de structură, urmând ca apoi aceasta 

să fie lăsată să cadă sub propria greutate sau echipamente ce pot introduce șocuri 

în structură. 

 

 
Figura 1. Detaliu la trecerea camionului peste pragul de lemn 

 

În cadrul fiecărei încercări se desfășoară treceri cu viteze diferite ale 

autocamionului, de la 10 km/h până la viteza maximă de circulație. Prin 

proiectul de încercare trebuie impuse minim cinci praguri de viteză. 

 

1.3. Echipamente de măsură 

 

Echipamentele de măsură utilizate pentru realizarea încercărilor dinamice 

sunt clasificate în funcție de parametrii măsurați, ce pot fi deplasări, deformații 

specifice sau accelerații. Echipamentele trebuie să măsoare în timp real cu o 

precizie ridicată și în același timp să înregistreze datele pe toată durata încercării 

de la intrarea până la ieșirea convoiului de pe pod. Acestea nu trebuie să fie 

plasate pe elemente sensibile la vibrații. 

 

 

 

1.4. Prelucrarea datelor experimentale 

 

Acțiunile statice produc efecte proporționale cu intensitatea încărcărilor. 
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Efectul încărcărilor dinamice asupra podurilor depinde atât de legea de 

variație a încărcărilor cât și de caracteristicile dinamice proprii ale structurii. 

Datele experimentale furnizate de echipamentele de măsurare în urma 

încercării dinamice se pot prelucra în vederea obținerii unor parametrii ce pot fi 

comparați cu limitări propuse de normele în vigoare și totodată cu datele 

obținute prin calcul. 

În urma prelucrării ulterioare a rezultatelor obținute se pot determina 

perioadele de vibrație ale podului (Ti), respectiv frecvențele de vibrație (fi), 

pulsația proprie (ωi), precum și decrementul logaritmic al amortizării prin 

intermediul căruia se determină fracțiunea din amortizarea critică. 
 
 𝑓1 =

1

𝑇1
=  

𝜔

2𝜋
 [Hz] (1) 

 

Metodele de determinare a fracțiunii din amortizarea critică se bazează pe 

înregistrarea vibrațiilor libere ale structurii sau prin înregistrarea răspunsului 

sistemului la vibrații armonice forțate. 

O metodă practică pentru determinarea experimentală a coeficientului de 

amortizare este prin inițierea unei vibrații libere și înregistrarea mișcării 

oscilatorii. Decrementul logaritmic al vibrațiilor libere (δ) este determinat ca 

logaritmul raportului dintre două oscilații succesive (ui), decalate cu o perioadă. 

Pentru o valoare mediată pe mai multe oscilații, decrementul logaritmic (δ) se 

determină cu relația: 

 

 
𝛿 =

1

𝑛
ln

𝑢𝑖

𝑢𝑖−𝑛
 (2) 

 

 
Figura 2. Răspunsul sistemului cu 1 grad de libertate dinamic la vibrații 

libere 

 

După determinarea decrementului logaritmic (δ) la vibrații libere, se 

calculează fracțiunea din amortizare critică (ξ) cu relația: 
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𝜉 =

𝛿

√4𝜋2 + 𝛿2
 (3) 

Sau se poate aproxima pentru amortizări mici de până la 20%, specifice 

construcțiilor cu relația: 

 
𝜉 ≅

𝛿

2𝜋
 

(4) 

 

1.5. Modele ce descriu interacțiunea dintre structura podului și vehicule 
 

Încărcările în mișcare pe structura de rezistență a podului sunt funcții de 

timp și de poziția lor pe structură. Cel mai simplu model de încărcare conceput 

este încărcarea mobilă. Pentru o acuratețe a calcului, încărcarea dată de vehicule 

nu se consideră doar ca o încărcare mobilă, ci ca o masă mobilă ce induce și 

forțe de inerție. Un dezavantaj al masei mobile este acela că exclude parametrii 

de rigiditate și amortizare a sistemului roată-suspensie. 

Efectul elastic al roților și al mecanismului de suspensie a fost modelat cu 

ajutorul unor resorturi elastice dispuse în paralel pistoane ce descriu 

amortizarea. Vehiculul este modelat ca o masă rigidă, ce reazemă fix pe osiile 

care transmit mai departe încărcarea către structură prin sistemul roată-

suspensie. 

 

 
Figura 3. Masă mobilă [3] 

 
Figura 4. Masă mobilă cu rigiditate și 

amortizare [3] 

 

1.6. Modalități de stabilire a răspunsului podurilor la acțiuni dinamice de 

impuls 

 

Pentru caracterizarea acțiunilor de tip șoc trebuie să se țină seama atât de 

procesul de ciocnire, cât și de efectul generat sub forma mișcărilor excitate. 

Acțiunea de tip impuls se reprezintă prin diagrame de variație a unui parametru 

semnificativ în raport cu timpul. Acest parametru poate fi o mărime cinematică 

de tip accelerație, viteză sau deplasare sau o mărime dinamică de tip forță sau 

moment ce caracterizează procesul de impuls. 
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Parametrul semnificativ se reprezintă în raport cu timpul printr-o lege de 

variație pe durata șocului. 

 

 
Figura 5. Exemple de legi de variație a impulsului 

 

Dificultatea de a excita o structură într-un mod controlat, a dus la nevoia 

de a găsii modalități de identificare prin intermediul programelor de calcul a 

caracteristicilor de vibrație a structurilor inginerești. 

Soluția sistemului dinamic se poate obține prin următoarele metode:  

 Integrare directă pas cu pas; 

 Analiză modală – prin reducerea sistemului de ecuații, decuplarea 

ecuațiilor și integrarea ecuațiilor decuplate. 

În general, pentru excitații cu variație arbitrară, nu este posibilă obținerea 

soluției analitice a ecuației de mișcare. Așa că, se pot utiliza procedee specifice 

de integrare directă a ecuațiilor diferențiale de mișcare, bazate pe rezolvarea 

ecuației de mișcare la timpul Δt, 2Δt, 3Δt etc. În cazul analizei neliniare, este 

necesar sa se genereze o nouă matrice de rigiditate a structurii pentru fiecare 

moment de timp Δt. 

Programele de calcul dinamic utilizează metode de integrare directă 

precum: Newmark, Wilson-, Hilber-Hughes-Taylor și altele. Aceste metode au 

la bază dezvoltarea în serii matematice pentru deplasări și viteze și introducerea 

unor parametrii ce definesc modul de variație al accelerației în intervalul de timp 

considerat. 

Analiza modală este cel mai utilizat tip de analiză dinamică pentru 

sisteme liniare. Această metodă constă în reducerea de la un set extins de ecuații 

de mișcare la ecuații decuplate de ordinul doi.  
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2. STUDIU DE CAZ: DETERMINAREA RĂSPUNSULUI UNUI 

VIADUCT SITUAT PE LOTUL 4 AL AUTOSTRĂZII ORĂȘTIE-SIBIU 

LA ACTIUNI DE PROBĂ DINAMICE UTILIZÂND MAI MULTE 

MODELE NUMERICE DE CALCUL 

 

2.1. Prezentare generală 

 

Viaductul situat între km 73+040.32-73+285.32 este amplasat pe Lotul 4 

al autostrăzii Orăștie-Sibiu. Lungimea podului este de 254.30m și este acoperită 

cu următoarea succesiune de deschideri: 32.50+3×60+32.50m. 

Suprastructura podului este realizată cu secțiune mixtă oțel-beton, grinzi 

metalice cu secțiune semicasetată în conlucrare cu o placă de beton de secțiune 

constantă. 

Pentru stabilirea comportamentului structurii în regim dinamic a fost 

realizat un model de calcul tridimensional, cu elemente finite de tip „shell” și 

elemente finite bidimensionale de tip „frame”. Pentru a reda comportarea 

secțiunii casetate, s-au utilizat elemente de fixare de tip „link” ce conferă 

rigiditatea mare la torsiune a casetelor metalice. Placa de beton conlucrează cu 

grinzile metalice prin intermediul unor conectori (dornuri) metalici fixaţi pe 

talpa superioară a casetei. În modelul de calcul legătura a fost realizată cu 

elemente de legătură infinit rigide de tip „link”, dispuse între talpa superioară a 

casetelor și planul median al plăcii de beton modelată cu element de tip „shell”. 

În Figura 6 este prezentată o vedere a modelului de calcul. 

 

 
Figura 6. Vedere izometrică a modelului de calcul 

 

2.2. Funcții de impuls folosite în analiza “time history” 
 

Simularea efectului produs de trecerea camionului de încercare peste 

pragul de lemn este realizată cu ajutorul funcțiilor de variație în timp a 

încărcării. 
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Pentru compararea rezultatelor s-au folosit mai multe funcții de impuls, 

funcția rampă folosită uzual în programe de calcul și alte două funcții prezentate 

în figurile 7 și 8. 

Funcția impuls nr.1 (Figura 7) este obținută prin normalizarea valorilor 

încărcărilor pe osie la valoarea încărcării corespunzătoare celei mai grele osii. 

Această funcție încarcă tablierul podului cu camionul de probă în trepte, 

inducând șocuri în structură la fiecare trecere a unei osii peste pragul de lemn.  

S-au normalizat valorile osiilor la valoarea de referință pentru a avea un interval 

de treaptă ce încarcă tot camionul la valoarea maximă. 

 

 
Figura 7. Funcția impuls nr.1 

 

 
Figura 7. Funcția impuls nr.2 pentru 

trecerea camionului la viteza 10km/h 

 

 
Figura 8. Funcția de tip rampă 

2.3. Rezultatele analizei “time history” 

 

În cadrul analizei au fost determinate accelerogramele și funcțiile  

deplasare pe verticală pentru vitezele 10, 30, 50, 70 și 90 km/h. Accelerogramele 

au fost ulterior prelucrate și transformate în spectre de putere, din care s-au 

evidențiat frecvențele proprii ale structurii. Metoda de integrare a ecuațiilor de 
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mișcare utilizată a fost Hilber-Hughes-Taylor cu coeficientul α=0, ce se poate 

confunda cu metoda Newmark.  

În continuare vor fi prezentate doar rezultatele aplicării funcției nr.1 la 

viteza camionului de 10 km/h: 

 

 
Figura 9. Accelerograma obținută prin 

analiza camionului în mișcare 

 
Figura 10. Deplasarea obținută prin 

analiza camionului în mișcare 

 
Figura 11. Spectru de putere al 

accelerogramei camionului în mișcare 

 
Figura 12. Accelerograma înregistrată 

experimental la 10 km/h 

 

 Pentru a compara și a evidenția diferențele dintre rezultatele obținute prin 

analiza “time history” cu camionul în rulare la o viteză stabilită, a fost realizată o 

analiza a camionului dispus static pe structură, impunându-i-se funcția de impuls 

nr.1. 
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Figura 13. Accelerograma obținută 

prin analiza camionului dispus static 

 
Figura 14. Deplasarea obținută prin 

analiza camionului dispus static 

 

Coeficientul de amplificare dinamică a fost determinat pe baza 

rezultatelor în deplasări și în mărimi statice obținute prin analiza celor două 

situații: camion în mișcare și camion dispus static. Prin analiza multi-pas au fost 

determinate rezultatele prin încărcarea statică.  

 

 
Figura 15. Deplasarea punctului de măsură în urma analizei multi step 

 

3. INTERPRETAREA REZULTATELOR ȘI CONCLUZII 

 

În urma analizelor dinamice modale pe modelul simplificat de calcul 

compus din elemente de grindă 2D și placă „shell”, s-au obținut rezultate 

comparabile cu cele obținute  pe modelul integral cu „shell” folosit la raportul 

de încercare și cu rezultatele obținute din analiza datelor din încercarea dinamică 

experimentală. 

Din analiza spectrelor de putere ale accelerogramelor obținute prin analiza 

„time history”, au fost determinate frecvențe foarte apropiate de frecvențele 

obținute din analiza modală și de cele determinate experimental. 
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Figura 16. Grafic comparativ frecvențe proprii de vibrație 

 

Funcțiile impuls folosite pentru determinarea răspunsului structurii la 

analiza „time history” au fost apropiate ca răspuns, însă se poate aprecia că prin 

funcția nr.1, în scară, s-au obținut rezultatele cele mai apropiate ca valoare față 

de încercarea experimentală. 

Coeficientul de amplificare dinamică rezultat pe baza analizei camionului 

în mișcare în raport cu săgeata podului a rezultat Ψ=1,53 la viteza camionului de 

70km/h, iar în cazul analizei camionului dispus static acționat pe verticală cu 

funcția nr.1 de 90km/h, Ψ=1,37. Prin compararea momentelor încovoietoare pe 

un element de grindă s-a obținut un factor de multiplicare dinamică Ψ=1.26 la 

viteza camionului de 90km/h, iar prin compararea forței tăietoare s-a obținut 

Ψ=1.31 la o viteză de 30km/h. 

 

 
Figura 17. Grafic comparativ accelerații 
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Figura 18. Factor de amplificare dinamică 

 

Analiza modală folosită pentru identificarea caracteristicilor proprii de 

vibrație ale structurilor joacă un rol important în ceea ce privește calibrarea 

modelelor de calcul și totodată validarea rezultatelor obținute din încercările 

experimentale, cu ajutorul cărora să se poată realiza un proiect pentru reabilitare 

sau pentru o anumită etapă de execuție în cazul întâmpinării unor probleme. 

Un alt avantaj al calibrării modelului de calcul cu elemente finite este 

acela că poate furniza informații esențiale ce se pot compara cu informațiile 

monitorizării de lungă durată, astfel se pot detecta deteriorările structurale. 
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Rezumat 

 

Lucrarea ,,Sisteme de control al pasiv al vibrațiilor la structuri de poduri’’ adună 

laolaltă câteva puncte de vedere teoretice şi mai ales practice referitoare la identificarea şi 

prevenirea vibrațiilor la poduri. Vibrația este un fenomen mecanic, care conduce la apariția 

oscilațiilor la un anumit punct de echilibru. Vibrațiile podurilor au fost ani la rând un motiv de 

îngrijorare atât pentru proiectanți cât și pentru utilizatori. O mare parte din studiile anterioare 

ale vibrației podurile au fost începute după prăbușirile de poduri din cauza vibrațiilor. Astfel 

au fost analizate diverse sisteme de amortizare a vibratiilor.  

Un sistem de amortizare a vibrațiilor o reprezintă controlul pasiv. Sistemele de control 

pasive se caracterizează prin faptul că, odată instalate  în sistem, nu necesită nicio sursă de 

energie exterioară pentru a funcționa și nu includ forțe suplimentare de control al răspunsului 

în structură. Ele se activează la incidența unei acțiuni externe (cutremur sau vânt); energia 

care asigură funcționarea lor, fiind dată chiar de către energia indusă de către excitația 

respectivă, iar funcționarea lor modifică atât caracteristicile structurii cât și a răspunsului 

dinamic. 

In aceasta lucrare se studiaza comportamentul unei structuri la actiunea seismica care 

este modelata, pe rand, cu aparate de reazem din elastomeri respectiv cu apararate tip LRB. 

 

 Cuvinte cheie: cutremur,  time-history, accelerograme, LRB 
 

 

1. DESCRIEREA STRUCTURII ANALIZATE 
 

În această lucrare este analizat pasajul pe DJ602 peste Centura  București, respectiv  

CF se intersecteazăa cu pasajele pe bretelele șoselei de centura într-un sens giratoriu denivelat 

amenajat pe un pasaj suprateran cu schema statica de grindă continuă circulara pe 10 

deschideri de 25,1 m+2 x 24,37 m+2 x 25,49 m+25,05 m+ 2 x 26,72 m+2 x 27,1 m  având o 

lungime totala de 257,49m. În plan orizontal girația denivelată, are o geometrie ovoidală, axul 

girației fiind compus din două semicercuri având raza R=37,80m (dispuse in dreptul acceselor 

dintre DJ 602 și Prelungirea Ghencea) și două aliniamente de câte 10,00m lungime care unesc 

arcele de cerc, aliniamente dispuse în dreptul acceselor de pe bretelele șoselei de centura. 
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Figura 1 Vedere plană 

 
 Tablierul are secțiune transversală mixta oțel-beton formată din 3 grinzi metalice cu 

inimă plină cu înălțimea de 1,80m dispuse la 4,30 m interax rigidizate cu nervuri 

longitudinale. În sens transversal grinzile sunt solidarizate cu antretoaze dispuse la 5,00 m 

distanța una de alta și cu rigidizări ale inimilor. Pe talpa superioară a grinzilor metalice se 

montează dale din beton armat prefabricat de clasa C35/45 cu grosime minima de 25cm. 

Acestea sunt prevăzute cu goluri tehnologice pentru conectorii metalici rigizi. Structura 

cuprinde 10 pile tip cadru formate din rigle cu dimensiunile de 9,70m x 2,00m x 1,50m și cate 

2 stâlpi circulari cu diametrul de 1,50m și înălțime de 8,50m.Toate infrastructurile sunt 

fundate indirect cu radiere de 1,50m grosime și câte 8 piloti forați cu tubaj recuperabil și 

injectii la baza cu diametrul de 1,20m și fișa de 15,00m. 

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2016  

ediţia a VI-a 

 

Bucureşti, 23 Iunie 2016 
 

 23 

 
Figura 2. Secțiune transversală a pasajului 

 
2. SCOPUL STUDIULUI EFECTUAT 

 

 În cadrul acestei lucrări, s-a studiat comportamentul unei structuri supuse la acțiunea 

seismică, utilizând accelelograme, în două situații: 

 prima situație în care s-au folosit aparate de reazem din neopren constituite din blocuri 

vulcanizate, armate cu două sau mai multe tole de oțel 

 cea de-a doua situație în care s-au folosit dispozitive de izolare cu miez de plumb 
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Figura 3.  Aparat de reazem din neopren           Figura 4.  Aparat de reazem tip LRB 

 

În esenţă, izolarea seismică constă în instalarea unui sistem special care să decupleze 

structura de mişcarea terenului cauzată de cutremure ce pot provoca pagube materiale . 

Această decuplare se obţine prin creşterea flexibilităţii laterale a sistemului împreună cu 

prevederea unui nivel potrivit de amortizare.  

În cazul producerii unui eveniment seismic important nu se mai produc degradări ale 

elementelor structurale , însă metoda implică un cost iniţial mult mai mare. Unele din 

avantajele majore ale sistemului de izolare a bazei le reprezintă asigurarea funcționării 

continue a construcției și limitarea lucrărilor de intervenție numai la nivelul stratului de 

izolare. 

 

3.  MODELUL REALIZAT PENTRU ANALIZĂ 

 

 Pentru obținerea răspunsului seismic al structurii, s-a realizat un model 3D cu 

elemente finite. O vedere 3D a modelului realizat este prezentată în figura 5. 

 
Figura 5. Vedere 3D a modelului 

 

 Tablierul a fost modelat cu element de tip bară, secțiune realizată in section designer, 

aceasta având toate caracteristicile geometrice ale tablierului. Pentru această analiză, nu s-a 

ținut cont de interacțiunea teren-structura, pilele fiind considerate încastrate la bază. Legătura 

dintre suprastructură și infrastructură s-a realizat cu elemente de tip link, rubber isolator 

element ce lucrează in domeniul post-elastic. 
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Figura 6. Elementele constitutive ale modelului 3D 

 

Definirea reazemelor in programul de calcul s-a făcut după cum urmează: 
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Figura 7. Definirea caracteristicilor aparatelor de reazem  

 

4. ANALIZA PROPRIU-ZISĂ ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

 Evaluarea acțiunii seismice s-a realizat în conformitate cu P100-1/2013 “ Cod de 

proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”. Amplasamentul 

construcției se caracterizează printr-o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare 

ag =0,30g (IMR=225 de ani) și o perioadă de control a spectrului de răspuns ( de colț) 

TC=1.6s. 

În elaborarea calculelor s-au avut in vedere prevederile Eurocodurilor, și a anexelor 

naționale corespunzătoare, ce rectifică aplicarea regulilor generale din normele europene 

pentru condițiile locale din țara noastră : 

 SR EN 1990:2004 Eurocod : Bazele proiectării structurilor 

 SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1 : Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1 : Acțiuni 

generale – Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri și SR EN 

1991-2:2005 Partea 2 : Acțiuni din trafic la poduri 

 SR EN 1992-1-1 Eurocod 2 : Proiectarea structurilor de beton / Partea 1-1: Reguli 

generale și reguli pentru clădiri și SR EN 1992-2:2006 Partea 2 : Poduri din beton – 

Proiectare și prevederi constructive 

 SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur / 

Partea 1 : Reguli generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri și SR EN 1998-

2:2004 Partea 2 : Poduri 

Pe baza spectrului de proiectare, ținănd cont de caracteristicile seismice ale 

aplasamentului au fost generate un set de 3 accelerograme artificiale, care respectă condițiile 

din P100-1/2013 
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Figura 7. Spectrele de răspuns corespunzătoare celor 3  accelerograme și media acestora 

 

În urma analizării celor 4 modele folosind accelogramele definite mai sus s-au 

obtinut următoarele valori ale deplasărilor punctului ID 190, precum și a perioadelor proprii 

structurii: 

 

  
 Figura 8. Model aparate fixe                      Figura 9.  Model LRB 650 

  T=0.45s, f=2.19Hz                                        T=2.30s, f=0.43Hz 

 

   
    Figura 10. Model LRB 700                      Figura 11.  Model LRB 750 

      T=2.23s, f=0.44Hz                                     T=2.15s, f=0.47Hz 
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Din combinația de seism se observă o creste a deplasarii suprastructurii de la 1.24cm 

în cazul rezemării suprastructurii pe reazeme de neopren, la o deplasare de cca 26 cm în cazul 

rezemării pe aparatele tip LRB. 

Din analiza spectrului normalizat de raspuns - figura 12, se poate observa că factorul 

de amplificare dinamică a scăzut de la valoarea maximă de 2.5 la valoarea 0.45. Prin 

reducerea factorului de amplificare dinamică se reduc și efectele acțiunii seismice asupra 

construcției. Această reducere reprezintă ideea metodei izolării seismice. 

 

 
Figura 12. Spectrele normalizat de raspuns 

 

Totodata se poate oberva și variatia momentului M 3-3 (Fig13) la baza pilei și a fortei 

taietoare V2-2 (Fig14), a deplasărilor (Fig15) 

 

 
Figura 13. Comparația momentelor M3-3 dintre modelul cu aparate de reazem din neopren și 

cel cu reazeme tip LRB 
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Figura 14. Comparația forțelor tăietoare V2-2 dintre modelul cu aparate de reazem din 

neopren și cel cu reazeme tip LRB 

 

 
Figura 15. Comparația deplasărilor dintre modelul cu aparate de reazem din neopren și cel cu 

reazeme tip LRB 

 

Pentru a se verifica o funcționarea corectă a aparatelor de reazem tip LRB s-a extras din 

programul de calcul o variație forță-deplasare. 

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Fo
rt

a 
ta

ie
to

ar
e 

V
2

-2
 (

kN
) 

Timp (s) 
V2-2 (fix)

V2-2 (LRB)



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2016 

ediţia a VI-a 

 

Bucureşti, 23 Iunie 2016 
 

 30 

Figura 16. Comportarea histeretica a aparatului LRB 

 

5. CONCLUZII 

 

 In această lucrare a fost analizată comportarea unui pasaj avand suprastructura formata 

dintr-o sectiune mixta otel-beton, la acțiunea seismică, utilizând metoda de analiză neliniara. 

Au fost generate 3 accelerograme compatibile cu spectrul de proiectare corespunzător 

amplasamentului pasajului, după care a fost creat un model cu elemente finite. S-a realizat un 

set de date privind comportarea structurii avand reazeme din neopren și unul pentru reazeme 

tip LRB. 

Prin introducerea sistemului de izolare tip LRB, structura este mai flexibila, perioada 

proprie de vibrație creşte de aprox. 5 ori, iar nivelul acceleraţiilor scade cu 67%. Datorită 

scăderii nivelului acceleraţiilor pe care structura le resimte, scad şi solicitările din elementele 

structurale.  

Momentele la baza pilei scad cu aproximativ 64%, forța tăietoare cu aproximativ 72% 

iar deplasarile cresc la apoximativ 20 cm. Aceste deplasari pot fi preluate cu rosturi de 

dilatare de cca 30 cm. 

Metoda izolării sesimice implică un cost iniţial mai mare faţă de metoda traditională, 

însă intervenţia post-cutremur este mult mai simplă, rapidă şi se limitează numai la nivelul 

sistemului de izolare, permiţând astfel utilizarea continuă a stucturii.  
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e-mail: petrescu.iordan@gmail.ro;  

 

Rezumat  
 

În ultimele decenii, a existat o tendință spre îmbunătățirea caracteristicilor mecanice ale 

materialelor utilizate în execuția de pasarele. Inginerii proiectează acum structuri mai ușoare, 

mai suple si mai estetice. Ca urmare a acestor tendințe de construcție, multe dintre aceste 

pasarele sunt din ce în ce mai sensibile la vibrații atunci când sunt supuse la sarcini dinamice. 

În cele mai multe cazuri vibrațiile pasarelelor duc la probleme de serviciu și nu mai pot fi 

utilizabile în starea respectivă. În cazuri rare, pot apărea și probleme de siguranță din cauza 

suprasolicitării și / sau a oboselii.  

Creșterea numărului de probleme apărute la pasarele datorită vibrațiilor în ultimii ani 

ne-a arătat faptul că un calcul static nu este suficient pentru proiectare, fiind necesar un studiu 

al comportării la acțiuni dinamice. Proiectarea trebuie să ia în calcul vibrațiile pasarelei 

cauzate de trecerea pietonilor. Este important de precizat faptul că nu există niciun cod de 

reglementare pentru aceste aspecte. 

Scopul acestei lucrări este studiul problemei vibrațiilor induse de pietoni asupra 

pasarelelor pietonale, precum și efectul acestor vibrații asupra utilizatorilor. Studiile și 

cercetările anterioare, precum și relațiile matematice cu care se pot simula încărcările produse 

de traficul pietonal, vor fi concretizate printr-o aplicație numerică ce constă în verificarea unei 

pasarele metalice de 36.00m lungime, tip grindă cu zăbrele la acțiunile produse de convoaie 

de oameni aflate în mișcare.  

 
Figura 1. Elevația pasarelei studiate 

 

 

Cuvinte cheie: pasarelă, convoaie de pietoni, vibrații 
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1. MIŞCAREA OAMENILOR CA SURSĂ DE VIBRAŢII   

 

În timpul traversării paserelelor de către pietoni, aceștia induc în 

structură forțe dinamice variabile. Aceste forțe au componente în toate cele 3 

direcții: verticală, laterală și longitudinală, și depind de parametrii precum 

frecvența pașilor, viteza de mers și lungimea pașilor. Forțele dinamice induse de 

oameni sunt prin urmare foarte complexe. Frecvența pașilor pentru mers normal 

este în jur de 2 pași pe secundă, de unde rezultă o frecvență verticală de 2 Hz. 

Mersul încet are o frecvență în jur de 1.4-1.7 Hz, iar mersul rapid în șir 2.2-

2.4Hz. Atunci când componenta laterală a forței este aplicată la jumătatea 

frecvenței verticale, frecvența forței laterale este în jur de 0.7-1.2Hz (a se vedea 

Figura 2). 

 

 
Figura 2. Frecvențele forțelor verticale și orizontale 

 

Situațiile de încărcare ale pasarelelor cu acțiuni dinamice provenite din 

traficul pietonal sunt: 

 Încărcarea cu un singur pieton; 

 Încărcarea cu pietoni care se deplasează liber; 

 Încărcarea cu grupuri izolate de pietoni; 

 Încărcarea cu aglomerări de oameni. 

 

1.1. Caracteristici determinate experimental ale încărcărilor dinamice 

produse de mersul și alergarea unei singure persoane 

Acțiunea dinamică produsă de un pieton în mișcare este caracterizată de 

variația intensității în timp, frecvența pașilor și viteza de deplasare a acestora. 

Aceste caracteristici au fost determinate pe cale experimentală. 

Câteva masurători au dus la cuantificarea forțelor verticale induse de 

traficul pietonal în structură. Multe dintre aceste măsurători indică faptul că 
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forma forțelor verticale produse de o persoană mergând la pas este de forma 

următoare: 

 
Figura 3. Forța verticală produsă de un pieton mergând la pas 

 

Deși forța laterală este relativ mai mică față de cea verticală, este 

suficientă pentru a produce vibrații puternice în cazul structurilor cu frecvență 

laterală scăzută. 
 

 
 

Figura 4. Descrierea schematică a mersului sincronizat 

 

1.2. Efectul grupurilor și aglomerărilor urbane 

 

Pentru a modela încărcarea cu mai mulți pietoni, atunci când mișcarea 

individuală a fiecăruia nu este restricționată, de-a lungul anilor mai multe 

persoane au încercat găsirea unei constante care să fie amplificată cu funcția 

determinate de un singur pieton.  
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Prima încercare de a crea un model analitic pentru un grup de pietoni a 

fost aceea de a căuta o constantă care să înmulțească funcția determinată pentru 

un singur pieton. În 1978, Matsumoto a încercat să determine această constantă. 

El a presupus că pietonii ajunși pe paserelă urmează o distribuție Poisson, în 

timp ce unghiul de fază urmează o distribuție complet întâmplătoare. Bazându-

se pe aceste presupuneri, Matsumoto a definit un factor m care să multiplice 

amplitudinea vibrațiilor determinate pentru o singură persoană. 

                                                    (1) 

unde: 

- l este media fluxului de persoane de pe lățimea tablierului [pers./s]; 

-T0 este timpul măsurat în secunde, necesar traversării paserelei în lungime. 

În decembrie 2000, Dallard a efectuat un test la Millenium Bridge, din 

Londra. Obiectivul acestui test a fost să furnizeze datele necesare pentru a 

rezolva problemele de vibrații la Millenium Bridge. Testul a arătat că forța 

dinamică indusă de pietoni a fost aproximativ proporțională cu viteza laterală a 

podului. 

În anul 2004 Nakamura propune modificări ale modelului Dallards. 

Munca acestuia s-a bazat pe observațiile și calculele făcute la T-Bridge din 

Japonia, care au experimentat vibrațiile laterale puternice induse de pietoni. 

 
Figura 5. Comparație între modelele Dallard și Nakamura 
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2. PROIECTAREA PASARELELOR PENTRU ACŢIUNEA 

DINAMICĂ  A CONVOAIELOR DE OAMENI IN MIŞCARE  
 

2.1 Procedura generală de proiectare 

 

Din punctul de vedere al tipurilor de structuri, pentru pasarele se 

adoptă aceleași concepte ca și în cazurile podurilor rutiere sau de cale ferată.  

Deși pentru proiectanți, lipsa reglementărilor permite o libertate mai 

mare și o gamă mai variată de structuri inovative, este de o importanță vitală ca 

pasarela să asigure necesarul de confort cerut de beneficiar. Verificarea 

criteriului de confort are un rol important în procesul de proiectare, astfel 

amortizorii nu sunt doar elemente adiționale pentru pasarelă, fiind necesară 

includerea lor în procesul de proiectare. 

Procedura generală de proiectare este prezentată în Figura următoare: 

 
Figura 6. Procedura generală de proiectare 
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2.2.  Etape de proiectare. Verificarea încărcării cu un grup de pietoni care 

aleargă 

 

În acest subcapitol se va prezenta modul de verificare al 

comportamentului dinamic al pasarelelor în faza de proiectare. Acest lucru se 

face prin parcurgerea următoarelor etape: 

 

2.2.1 Evaluarea frecvențelor proprii 

 

Există mai multe moduri de a calcula frecvențele proprii ale unei 

pasarele în timpul proiectării, în special pentru calcule preliminare ale 

frecvențelor: 

 Prin metoda elementului finit (MEF) 

 Utilizând formule manuale derivate din soluții de forme apropiate pentru 

grinzi, cabluri și plăci. 

Modelarea structurii considerate s-a realizat cu ajutorul programului 

Lusas dezvoltat de compania britanică Finite Element Analysis Ltd. Materialele 

folosite în model au următoarele caracteristici: 

 Oțel OL 37 si OLT 35; 

 Modulul de elasticitate: E=210 GPa; 

 Densitatea ρ=7850 Kg/m3; 

 Coeficientul lui Poisson: 0.3. 

În modelarea structurii analizate au fost folosite mai multe tipuri de 

elemente finite în funcție de tipul elementului (grindă, placă). Elemente 

componente ale structurii au fost modelate astfel: 

 pentru modelarea elementelor grinzii cu zăbrele (tălpile superioare si 

inferioare, diagonalele, contravântuirile superioare si inferioare) au fost 

folosite elemente finite de tip Thick Beam 3D; 

 tablierul a fost modelat cu elemente de tip Thick Shell cu o grosime 

constantă a platelajului de 10 mm. 

 
Figura 7. Modelul de calcul 
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Calculul frecvențelor s-a realizat prin analiza modală a modelului de 

calcul, în scopul determinării modurilor proprii de vibrație care au frecvențe cu 

valori mai mici de 5Hz. În tabelul următor sunt prezentate aceste moduri proprii 

de vibrație: 
 

Tabelul 1- Modurile proprii de vibrație si frecvențele 

corespunzatoare 

MODUL 

PROPRIU 

DE 

VIBRAŢIE 

 

FORMA MODALĂ 

 

DESCRIE

RE 

 

FRECVEN

ŢA (Hz) 

 

 

 

 

 

MODUL 1 

 

 

 

 

 

Încovoiere 

laterală a 

tablierului 

 

 

 

 

 

3.17256 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încovoiere 

verticală a 

tablerului 

 

 

 

 

 

 

 

4.47123 

 

2.2.2 Verificarea frecvențelor de risc 

 

Din tabelul anterior se observă că frecvențele structurii se află în 

intrevalul de rezonanță. Pentru modul 2 de vibrație se observă o încovoiere în 

plan vertical a tablierului. Frecvența corespunzătoare acestui mod de vibrație 

este de 4.47123 Hz, frecvența care se află în intervalul de sensibilitate 1.25 Hz < 

4.47123 Hz < 4.6 Hz. 
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2.2.3 Estimarea amortizării structurii 

 

Amortizarea este de tip Rayleigh. Pentru criteriul de serviciu se adoptă 

fracțiune din amortizarea critică ξ=2.0% (poduri din metal). 

Pentru frecvențele analizate și fracțiunea din amortizarea critică 

ξ=2.0% se determina valorile lui a și b corespunzătoare matricei maselor 

respectiv matricei rigidităților. 

[C]= a [M]+ b [K]                                              (2) 

unde: 

[C]  - este matricea amortizării 

[M] - este matricea maselor 

[K]  - este matricea rigidităților 

a și b- coeficienți corespunzători matricei maselor respectiv matricei rigidităților 

a=0.46641 

b=0.00083 

 

2.2.4. Calculul accelerației maxime a tablierului 

 

Calculul accelerației tablierului pasarelei s-a făcut în punctul în care 

amplitudinea mișcării oscilatorii este maximă. Accelerația maximă s-a 

determinat utilizând un modul specializat al programului LUSAS care încarcă 

structura cu forțe dinamice pulsatoare care se deplasează cu viteză constantă pe 

calea de rulare. 

Parametrii care caracterizează aceste forțe sunt: 

- Tipul de deplasare: alergare (viteză de trecere de 3.0 m/s);  

- Amplitudinea de referință: F0= 280N;  

- Mărimea grupului de pietoni: N = 4 oameni pentru alergare – clasa D;  

- Frecvența (egală cu frecvența modului de vibrație vertical analizat):4.47123Hz; 

- Factorul combinat: k( fv) = 0.28;  

- Factorul de sincronizare: g = 0.24;  

 Amplitudinea maximă a forței pulsatoare în mișcare pentru un pieton, 

respectiv pentru un grup de pietoni  este: 

𝐹max_𝐷 = 𝐹0 × 𝑘(𝑓𝑣) × √1 + 𝛾 × (𝑁 − 1)𝑁                                                     (3) 

𝐹max_1𝑃_𝑎𝑙𝑒𝑟𝑔𝑎𝑟𝑒 = 280 × 0.20 × √1 + 0.24 × (1 − 1)𝑁 =56N 

𝐹max_𝐷_𝑎𝑙𝑒𝑟𝑔𝑎𝑡 = 280 × 0.20 × √1 + 0.24 × (4 − 1)𝑁 =73.44N 

 Variațiile încărcării pulsatoare în mișcare pentru un grup de 4 oameni 

care aleargă sunt următoarele: 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2016 

ediţia a VI-a 

 

Bucureşti, 23 Iunie 2016 
 

 40 

 
Figura 8. Variația încărcării pulsatoare în timp pentru un grup de oameni în 

alergare 

 

 
Figura 9. Variația încărcării pulsatoare cu distanța pentru un grup de oameni în 

alergare 

 

Răspunsul tablierului în accelerații pentru această situație de încărcare un 

grup de pietoni în alergare, obținut prin integrare directă, este prezentat mai jos. 

 
Figura 10. Istoricul în timp al acelerațiilor din parcurgerea structurii de un grup 

de pietoni în alergare 
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2.2.5. Verificarea criteriului de confort 

 

Conform anexei naționale a BS EN 1991-2:2003 partea 2, criteriul de 

confort este îndeplinit dacă accelerația maximă a tablierului pasarelei nu 

depășește o valoare limită obținută prin înmulțirea unei accelerații de 1m/s2 cu 

patru factori de pondere. Acești factori sunt aleși pentru cea mai defavorabilă 

situație: 

- pentru paserelă clasa D: - factorul amplasamentului k1= 1.3; 

   - factorul importanței traseului k2= 1.3; 

   - factorul înălțimii structurii k3= 1.1; 

   - factorul de expunere k4= 1.0. 

 

Valoarea accelerației limită alimita este: 

𝑎limita = 1𝑚/𝑠2 × 𝑘1 × 𝑘2 × 𝑘3 × 𝑘4                                            (4) 

𝑎limita = 1𝑚/𝑠2 × 1.3 × 1.3 × 1.1 × 1.0 = 1.859𝑚/𝑠2 

                    𝑎max_alergare = 1.7𝑚/𝑠2 

     𝑎max_alergare < 𝑎limita => criteriul este îndeplinit! 

 

3. CONCLUZII 

 

În studiul de caz prezentat s-a verificat o paserelă pietonală metalică 

realizată integral din bare sudate. În urma determinării frecvențelor proprii ale 

structurii s-a observat că acestea se încadrează în intervalul posibil de producere 

a fenomenului de rezonanţă. Astfel structura a fost verificată din punct de vedere 

al îndeplinirii criteriului de confort prin compararea accelerațiilor structurii cu 

valorile limită.  

În urma analizei efectuate a rezultat că structura examinată nu este 

sensibilă la acțiunea dinamică a pietonilor, valorile accelerațiilor limită nefiind 

depășite în verificarea conform standardului britanic BS EN 1991-2:2003 partea 

2. Astfel, pentru această structură nu este necesară montarea unui dispozitiv 

exterior pentru îmbunătațirea comportamentului dinamic. 
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PREÎNTINSĂ, EXISTENTE PE REȚEAUA DE DRUMURI DIN 
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Îndrumător: Chiotan Corina, Șef lucr. Dr. Ing. Universitatea Tehnică de Construcții din 

București 

 

Rezumat 

 

Tendinţele de dezvoltare ale transportului rutier prin evoluția continuă a mijloacelor de 

transport, deci și a sarcinilor pe osie, fac necesară o verificare a podurilor vechi calculate după 

STAS-urile românești ce erau folosite înaintea intrării în vigoare a EUROCODE în anul 2010. 

Odată cu trecerea de la vechile norme românești la cele europene s-au schimbat și 

convoaiele de calcul, trecându-se de la convoaiele uzuale A10, A13, A30, respectiv 

convoaiele speciale V80, S60, S40 la convoaiele LM1, LM2, LM3, LM4. 

În cadrul prezentului studiu s-au analizat și comparat momentele capabile ale grinzilor 

prefabricate din beton precomprimat cu armatură preîntinsă cu momentele de calcul obținute 

din încărcarea cu LM1, compus din sistemul tandem TS și incarcarea uniform distribuită 

UDL. Momentele capabile s-au calculat atât pentru clasa E de încărcare cât și pentru clasa I 

de încărcare inițial pentru situaţia fără degradări (pentru structura nouă). Studiul s-a continuat 

prin considerarea treptată a diferitelor degradari ce pot apărea de-a lungul timpului asupra 

acestor suprastructuri.  

Podurile studiate sunt compuse în secțiune transversală din 8 grinzi tip T cu o înălțime 

h = 93cm, fară grinzi transversale (antretoaze), conlucrarea între acestea facându-se doar prin 

placa de suprabetonare turnată monolit. Lungimile acestor suprastructuri studiate sunt de 

15.00m, 18.00m, 21.00m si 24.00m, cu deschiderile 14.30m, 17.30m, 21.30m si 23.30m, iar 

schema statică este grindă simplu rezemată. Podurile au partea carosabilă de 7.80m (cu o 

bandă de circulație pe sens) și două trotuare de 1.00m pentru traficul pietonal. 

  

mailto:melus_gabriel@yahoo.com
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                 Fig. 1 Secțiune transversală suprastructură din grinzi prefabricate tip T cu armătură 

preîntinsă și placă de suprabetonare L=15.00-24.00m cu trotuar din beton armat monolit 

 

1. METODE DE INVESTIGARE A STĂRII TEHNICE A 

PODURILOR AFLATE ÎN EXPLOATARE 

 

Starea tehnică a unui element sau a unui ansamblu structural de beton 

precomprimat se cuantifică prin procesarea informațiilor furnizate de observații 

vizuale, a unor măsurători și încercări efectuate în situ sau laborator, dar și în 

baza unor modele de degradare asociate unor riscuri rezultate din prelucrări 

statistice. 

Inspecțiile tehnice periodice sunt cele mai utile metode care sunt folosite 

pentru a evalua deteriorarea structurală cauzată de factori multipli, cum ar fi: 

creșterea traficului, îmbătrânirea materialelor, oboseala structurală, greșeli în 

proiectare sau greșeli în execuție. 

Starea tehnică pune în evidență starea de degradare structurală cauzată de 

coroziunea armăturii, calitatea slabă sau deteriorarea betonului, defecțiuni sau 

degradări ale sistemelor de pretensionare, identificarea și cuantificarea periodică 

a defectelor prin inspecții tehnice fiind, implicit, o măsură a durabilității 

elementului și ansamblului structural. 

 Investigațiile asupra stării tehnice și degradărilor de la poduri aflate în 

exploatare sunt compuse din: 

 Investigații pe material: determinarea rezistențelor, determinări fizice, 

determinări chimice, alte determinări. 

 Investigații pe structură: studierea fisurilor, măsurarea deformațiilor, 

măsurarea eforturilor, integritarea structurală, alte determinări [2]. 
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Fig. 1: Niveluri de investigare 

 

2. CRITERII CARE STAU LA BAZA DETERMINĂRII STĂRII DE 

VIABILITATE 

 

Calitatea unui pod de a asigura condițiile necesare desfășurării normale, 

fără întreruperi, pe tot timpul anului, a circulației rutiere se numește viabilitate. 

Viabilitatea podurilor este definită si de starea tehnică a acestora, astfel 

încât să răspundă la parametrii tehnici de proiectare, categoriei drumului pe care 

sunt amplasate şi să respecte condițiile impuse de Legea 10 privind calitatea in 

construcții. Determinarea stării de viabilitate este obligatorie pentru toate 

podurile de șosea amplasate pe drumurile publice din România. 

 În timp starea de viabilitate a podurilor este influențată de acțiunea 

traficului, agresivitatea mediului, calitatea și durabilitatea materialelor, de durata 

de exploatare și activitatea de întreținere. 

  Fișa stării de viabilitate conține datele de identificare a podului (drumul 

pe care este amplasat, poziția kilometrica, obstacolul traversat, localitatea în care 

este amplasat etc), caracteristicile podului (lungime, număr și lungime 

deschideri) starea tehnică, schema statică, starea albiei și a malurilor. [2]. 

Completarea datelor cuprinse în starea de viabilitate se face în 4 etape: 

 Etapa 1: Culegerea datelor din documentațiile tehnice 

 Etapa 2: Culegerea datelor de pe teren 

 Etapa 3: Stabilirea stării de pe teren 

 Etapa 4: Aprecierea capacității de rezistență, stabilirea clasei de încărcare. 

Determinarea stării tehnice se face conform prevederilor “Instrucțiunilor 

pentru stabilirea starii tehnice a unui pod” Indicativ AND 522 [6]. 
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3. ACȚIUNI DIN TRAFIC UTILIZATE ÎN ROMÂNIA ÎNAINTE DE 

INTRODUCEREA NORMELOR EUROPENE ȘI ACȚIUNI DIN TRAFIC 

CONFORM SR EN 1991-2/2006 

 

3.1. Acțiuni din trafic utilizate în România înainte de introducerea 

normelor europene 

 

Pentru calculul podurilor de șosea au fost prevăzute trei clase de 

încărcare: E, I și II [7]. Tipurile de convoaie normale din autocamioane și din 

vehicule speciale pe roți sau pe șenile care se iau în calcul în funcție de clasa de 

încărcare, sunt precizate în tabelul următor. 

 

Tabel 1: Convoaie de calcul pentru podurile rutiere, conform STAS 3221-86, în 

funcție de clasa de încărcare [8]. 

Clasa de 

incarcare 
Convoi 

E A30 V80 

I A13 S60 

II A10 S40 

 

3.1.1. Clasa E de încărcare 

 

Pentru clasa E acţiunile din trafic se consideră convoiul din autocamioane 

A30 sau vehiculul special pe roți V80 [8]. Convoiul A30 este alcătuit dint-un șir 

nelimitat de autocamioane, având 300 kN fiecare. Convoiul din vehicule 

speciale V80 este alcătuit dintr-un șir nelimitat de vehicule speciale pe roți V80, 

de 800 kN fiecare, distanța între vehicule se consideră de cel puțin 80 m. 

 

3.1.2  Clasa I de încărcare 

 

Pentru clasa I acţiunile din trafic se consideră convoiul din autocamioane 

A13 sau vehiculul special pe şenile S60 [8]. Convoiul A13 este alcătuit dint-un 

șir nelimitat de autocamioane, având 130 kN fiecare. Convoiul din vehicule 

speciale pe șenile S60 este un convoi cu o încărcare uniform distribuită pe o 

lungime de 5.00m, de 60 kN/m.  

 

3.2. Acțiuni din trafic conform SR EN 1991-2/2006 
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3.2.1. Convoiul de calcul 1 (LM1) 

 

Acest convoi se utilizează pentru verificări globale și locale și este alcătuit 

din acțiuni concentrate și uniform distribuite care acoperă cele mai multe efecte 

din traficul alcătuit din camioane și automobile. 

            Convoiul ce calcul 1 este alcătuit din două sisteme parțiale: 

 acțiuni concentrate cu două osii (sistemul tandem TS) 

 acțiuni uniform distribuite (sistemul UDL) [5]. 

 

Tabel 2: Convoiul de calcul 1 – Valori caracteristice 

 
 

4. METODE DE CUANTIFICARE A REDUCERII CAPACITAȚII 

PORTANTE PRODUSĂ DE DEFECTE PENTRU 

SUPRASTRUCTURILE DE PODURI PE GRINZILE DIN BETON 

PRECOMPRIMAT 

 

Viabilitatea podurilor este definită de durabilitatea lor pentru a corespunde 

parametrilor pentru care au fost proiectate (clasa de încărcare și intensitate de 

trafic). Evoluția viabilitații este determinată de o serie de factori, depinzând de 

condițiile de exploatare, de caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor 

folosite la execuția podului și de condițiile de întreținere. 

Pentru reevaluarea capacitații portante și a elementelor și structurilor din 

beton armat expuse proceselor de degradare este necesară cunoașterea 

caracteristicilor reale ale materialelor componente. Etapele ce trebuie parcurse 

pentru determinarea capacitații portante la o suprastructură de pod pe grinzi din 

beton armat sau precomprimat care prezintă degradări sunt următoarele: 

 Studiul cărții podului și a proiectului; 
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 Identificarea defectelor sau degradărilor aparente conform unui manual de 

defecte si stabilirea unor reduceri ale capacității portante a suprastructurilor de 

poduri; 

 Întocmirea unui releveu al podului cu evidențierea degradărilor 

suprastructurii; 

 Investigații suplimentare precum analize de laborator, verificarea 

alcalinitații, sondaje, încercări nedistructive sau distructive, nivelment 

topografic; 

 Calculul capacitații portante ținând cont de caracteristicile reale ale 

materialelor ce compun structura de rezistență; 

 Stabilirea unui diagnostic și a unor concluzii referitoare la starea podului 

și la regimul traficului. [3]. 

 

5. STUDIU DE CAZ 

 

5.1. Prezentarea caracteristicilor podurilor studiate: 

 

Au fost studiate patru poduri realizate cu grinzi din beton precomprimat 

cu armătură preîntinsă, ale căror principale caracteristici sunt prezentate în 

tabelul următor. 

 

Tabel 3: Tabel centralizator grinzi prefabricate studiate 

 

5.2. Calculul momentelor de calcul MEd cu progamul LUSAS 

 

         Pentru determinarea momentelor de calcul conform EUROCODE s-a 

folosit programul de calcul automat cu elemente finite LUSAS. Modelarea 

podului s-a realizat cu ajutorul unei rețele de grinzi, folosindu-se un element 

 

Deschidere 

 

Lungime 

totală 

 

Distanța 

între 

grinzi 

 

Înalțime 

grindă 

Lățimea 

plăcii 

superioare 

a grinzii 

Număr 

toroane 

clasa E 

de 

încărcare 

Număr 

toroane 

clasa I 

de 

încărcare 

14.30 m 15.00 m 1.22 m 93 cm 1.20 m 16 14 

17.30 m 18.00 m 1.22 m 93 cm 1.20 m 22 18 

20.30 m 21.00 m 1.22 m 93 cm 1.20 m 30 24 

23.30 m 24.00 m 1.22 m 93 cm 1.20 m 40 32 
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finit de tip BSM3 atât pentru grinzile longitudinale (grinzile de beton 

precomprimat și placa de suprabetonare) cât și pentru grinzile transversale, 

grinzi folosite doar pentru a asigura legătura între grinzile longitudinale.  

Acestor grinzi transversale li s-a atribuit densitate 0 kg/m
3
  pentru a nu influența 

greutatea structurii. 

 

Tabel 4: Tabel centralizator momente de calcul din încărcări utile [kNm]  

obținute program calcul cu elemente finite (LUSAS), deschidere de 14.30m 

Metoda element finit (LUSAS) 

Moment/grinda MTS MUDL Moameni Mutile_Lusas 

grinda 1 477.4 160.9 44.5 921.7 

grinda 2 536.0 174.5 20.8 987.3 

grinda 3 615.2 190.6 9.6 1100.8 

grinda 4 633.2 165.4 3.0 1082.1 

 
5.3. Calibrarea modelului de calcul cu elemente finite 

 

Calibrarea modelului a fost realizată  prin calculul eforturilor secționale 

(momente încovoietoare) cu ajutorul a două metode clasice de calcul: Metoda 

antretoazei elastice - Leonhardt și Metoda Ulitki. Diferențele dintre rezultatele 

obținute prin cele două metode de calcul manual, Leonhardt și Ulitki și metoda 

de calcul cu elemente finite cu programul LUSAS sunt evidențiate în figura 2. 

 

Tabel 5: Tabel centralizator momente de calcul [kNm] din încărcări utile 

obținute prin metoda Leonhardt (stanga) și Ulitki (dreapta), deschidere 14.30m 
Metoda Leonhardt 

Moment/grinda MTS MUDL Moameni Mutile_L 

grinda 1 475.7 164.2 43.9 923.2 

grinda 2 579.9 189.7 26.5 1074.7 

grinda 3 629.7 190.1 8.4 1118.2 

grinda 4 603.2 163.1 1.2 1036.1 

  

Metoda Ulitki 

Moment/grinda MTS MUDL Moameni Mutile_U 

grinda 1 487.5 148.3 47.1 922.0 

grinda 2 550.4 196.0 22.0 1037.5 

grinda 3 594.6 204.5 5.4 1086.2 

grinda 4 555.6 155.7 1.5 962.5 
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Fig. 2: Grafic comparativ  al rezultatelor obținute din încărcări utile prin 

raportea la momentele de calcul Mutile_Lusas [kNm], deschidere 14.30m 

 

5.4. Analiza stării de viabilitate a podurilor şi considerarea degradărilor 

apărute cu  trecerea timpului 

 

În afara situaţiei podurilor în stare bună, fără degradări, au fost 

considerate trei situaţii de degradare, acestea fiind studiate fiecare în parte. 

Degradările considerate au fost următoarele: 

 Scăderea cu 5% a rezistenței la compresiune a betonului și a modulului de 

elasticitate al acestuia; 

 Scăderea cu 5% a rezistenței la compresiune a betonului și a modulului de 

elasticitate, distrugerea totală a stratului de acoperire cu beton de la partea 

inferioară a grinzii, corodarea a jumătate dintre toroanele de pe rândul 1;  

 Scăderea cu 5% a rezistenței la compresiune a betonului și a modulului de 

elasticitate, distrugerea betonului de la partea inferioară a grinzii pe 

înăltimea cnom + ϕTBP12/2 și corodarea completă a toroanelor de pe rândul 1. 

Pentru exemplificare, se vor prezenta în continuare rezultatele obţinute pentru 

deschiderea de 20.30m. 

 

5.4.1 Determinarea momentelor capabile și de calcul pentru starea inițială 

a structurii – deschiderea de 20.30m 

 

Momentele de calcul au fost determinate cu ajutorul programului de 

element finit LUSAS pe un model asemănător celui pentru deschiderea de 

14.30m. (Subcapitolul 5.2). Au fost considerate trei situaţii: trafic foarte greu 

(coeficientul α = 1.00); trafic greu (coeficientul α = 0.90) şi trafic normal 

(coeficientul α = 0.80). 
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Tabel 6: Tabel centralizator momente de calcul [kNm] obținute cu programul 

LUSAS pentru deschiderea de 20.30m, coeficientul α=1.00 (trafic foarte greu) 

Moment/grinda Mg.p. Mcale+tr MTS MUDL Moameni Mtotal MEd 

grinda 1 749.9 318.2 776.1 365.0 35.30 2244.50 3030.1 

grinda 2 593.5 226.2 746.4 312.0 19.20 1897.30 2561.4 

grinda 3 638.7 220.1 816.7 327.4 13.20 2016.10 2721.7 

grinda 4 683.0 222.1 831 311.9 9.50 2057.50 2777.6 

 

Tabel 7: Tabel centralizator momente de calcul [kNm] obținute cu programul 

LUSAS pentru deschiderea de 20.30m, coeficientul α=0.90 (trafic greu) 

Moment/grinda Mg.p. Mcale+tr MTS MUDL Moameni Mtotal MEd 

grinda 1 749.9 318.2 776.1 365.0 35.3 2130.4 2876.0 

grinda 2 593.5 226.2 746.4 312.0 19.2 1791.5 2418.5 

grinda 3 638.7 220.1 816.7 327.4 13.2 1901.7 2567.3 

grinda 4 683.0 222.1 831 311.9 9.5 1943.2 2623.3 

 

Tabel 8: Tabel centralizator momente de calcul [kNm] obținute cu programul 

LUSAS pentru deschiderea de 20.30m, coeficientul α=0.80 (trafic normal) 

Moment/grinda Mg.p. Mcale+tr MTS MUDL Moameni Mtotal MEd 

grinda 1 749.9 318.2 776.1 365.0 35.3 2016.3 2722.0 

grinda 2 593.5 226.2 746.4 312.0 19.2 1685.6 2275.6 

grinda 3 638.7 220.1 816.7 327.4 13.2 1787.3 2412.8 

grinda 4 683.0 222.1 831.0 311.9 9.5 1828.9 2469.0 

Momentul capabil pentru clasa E de încărcare [4]: pentru clasa E de 

încărcare grinda prefabricată tip T este armată cu 30 toroane TBP 12 dispuse pe 

6 rânduri cu o distanță între rânduri de 5 cm şi un strat de acoperire la partea 

inferioară de 34 mm. Momentul capabil obținut pentru clasa E de încărcare este 

de 2119 kNm. 

Momentul capabil pentru clasa I de încărcare [4]: pentru clasa I de 

încărcare grinda prefabricate tip T este armată cu 24 toroane TBP 12 dispuse pe 

4 rânduri cu o distanță între rânduri de 5 cm si un strat de acoperire la partea 

inferioară de 34 mm. Momentul capabil obținut pentru clasa I de încărcare este 

de 1808 kNm. 

 

5.4.2 Determinarea momentelor capabile considerând scăderea cu 5% a Rc 

și a modulului de elasticitate – deschiderea de 20.30m 

 

Momentul capabil pentru clasa E de încărcare [4]: pentru clasa E de 

încărcare și considerarea rezistenței la compresiune a betonului Rc scăzută cu 
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5%, grinda prefabricată tip T fiind armată cu 30 toroane TBP 12. Momentul 

capabil obținut pentru clasa E de încărcare este de 2105 kNm. 

Momentul capabil pentru clasa I de încărcare [4]: pentru clasa I de 

încărcare și considerarea rezistenței la compresiune a betonului Rc scăzută cu 

5%, grinda prefabricată tip T fiind armată cu 24 toroane TBP 12.  Momentul 

capabil obținut pentru clasa E de încărcare este de 1799kNm. 

 

5.4.3 Determinarea momentelor capabile considerând scăderea cu 5% a Rc 

și a modulului de elasticitate, distrugerea totală a stratului de acoperire cu 

beton de la partea inferioară a grinzii, distrugerea a jumătate dintre 

toroanele de pe primul rand – deschiderea de 20.30m 

 

Momentul capabil pentru clasa E de încărcare [4]: Din cele 8 toroane 

preîntinse de pe primul rând se consideră degradate jumătate. Stratul de 

acoperire la partea inferioară a grinzii se consideră complet distrus. Momentul 

capabil obținut pentru clasa E de încărcare este de 1824 kNm. 

Momentul capabil pentru clasa I de încărcare [4]: Din cele 8 toroane 

preîntinse de pe primul rând se consideră degradate jumătate. Stratul de 

acoperire la partea inferioară a grinzii se consideră complet distrus. Momentul 

capabil obținut pentru clasa I de încărcare este de 1504 kNm. 

Momentele de calcul au aceleaşi valori ca și în cazul in care se consideră 

structura nedegradată. 

 

5.4.4  Determinarea momentelor capabile considerând scăderea cu 5% a 

rezistenței la compresiune a betonului și a modulului de elasticitate, 

distrugerea betonului de la partea inferioară a grinzii pe înăltimea cnom + 

ϕTBP12/2 și corodarea completă a toroanelor de pe primul rând 

Momentul capabil pentru clasa E de încărcare [4]: Toate cele 8 toroane 

preîntinse de pe primul rând se consideră degradate. Betonul de la partea 

inferioară a grinzii se consideră complet distrus pe înălțimea cnom + ϕTBP12/2. 

Momentul capabil obținut pentru clasa E de încărcare este de 1534 kNm. 

Momentul capabil pentru clasa I de încărcare [4]: Toate cele 8 toroane 

preîntinse de pe primul rând se consideră degradate. Betonul de la partea 

inferioară a grinzii se consideră complet distrus pe înălțimea cnom + ϕTBP12/2. 

Momentul capabil obținut pentru clasa I de încărcare este de 1198 kNm. 
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6. CONCLUZII 

 

Modelul de calcul cu elemente finite adoptat (rețea de grinzi cu elemente 

tip bară BSM3) este bine calibrat și verificat pe baza rezultatelor obținute prin 

metodele teoretice de calcul al rețelelor de grinzi (metoda antretoazei rigide-

Leonhardt și metoda grinzilor articulate între ele-Ulitki). Diferențele între 

rezultatele obținute pe modelul cu elemente finite și cele obținute cu metoda 

Leonhardt sunt de maxim 9%. Diferențele între rezultatele obținute pe modelul 

cu elemente finite și cele obținute cu metoda Ulitki sunt de maxim 11%. 

Chiar în cazul în care nu se consideră degradări ale structurilor și nici 

micșorarea caracteristicilor mecanice ale betonului solicitarile produse de 

acțiunile din trafic prevazute de SR EN 1991-2 sunt mai mari decât momentele 

capabile ale secțiunilor grinzilor, atât pentru clasa I de încărcare (24 toroane 

TBP12) cât și pentru clasa E de încărcare (30 toroane TBP12). 

 

 
Fig. 3: Grafic comparativ al momentelor maxime obținute pentru L = 20.30m, 

situaţia fără degradări 

1.808 

1.808 

1.808 

1.808 

2.119 

2.119 

2.119 

2.119 

3.030 

2.561 

2.722 

2.778 

2.876 

2.418 

2.567 

2.623 

2.722 

2.276 

2.413 

2.469 

grinda 1

grinda 2

grinda 3

grinda 4

numar grinda 

k
N

m
 

MEd -αQi,qi=0.80 MEd -αQi,qi=0.90 MEd -αQi,qi=1.00 Mcapabil C.E Mcapabil C.I



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2016 

ediţia a VI-a 

 

Bucureşti, 23 Iunie 2016 
 

 54 

 
Fig. 4: Grafic comparativ între valorile momentelor de calcul și momentele 

capabile corespunzatoare claselor de încărcare E și I în procente, raportarea 

facându-se la MEd, pentru deschiderea de 20.30m, αQi ,αqi =1.00 

 

 
Fig. 5: Grafic comparativ între valorile momentelor de calcul și momentele 

capabile corespunzatoare claselor de încărcare E și I în procente, raportarea 

facându-se la MEd, pentru deschiderea de 20.30m, αQi ,αqi =0.90 
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Fig. 6: Grafic comparativ între valorile momentelor de calcul și momentele 

capabile corespunzatoare claselor de încărcare E și I în procente, raportarea 

facându-se la MEd, pentru deschiderea de 20.30m, αQi ,αqi =0.80 

 

Cazul în care se considera o reducere a rezistenței de compresiune a betonului 

Rc și a modulului de elasticitate de 5%. 

 

 

Fig. 7: Grafic comparativ al momentelor maxime obținute pentru  

L = 20.30m, situaţia Rc -5% 
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Fig. 8: Grafic comparativ între valorile momentelor de calcul și momentele 

capabile corespunzatoare claselor de încărcare E și I în procente, raportarea 

facându-se la MEd, pentru deschiderea de 20.30m, αQi ,αqi =1.00, Rc-5% 

 

Cazul în care se consideră o reducere cu 5% a rezistenței la compresiune a 

betonului și a modulului de elasticitate, distrugerea totală a stratului de acoperire 

cu beton de la partea inferioară a grinzii, distrugerea a jumatate dintre toroanele 

de pe primul rând. 
 

 

Fig. 9: Grafic comparativ al momentelor maxime obținute pentru  

L = 20.30m, situaţia Rc -5%, cnom distrus și jumătate din armărura de 

primul rând degradată 
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Fig. 10: Grafic comparativ între valorile momentelor de calcul și momentele 

capabile corespunzatoare claselor de încărcare E și I în procente, raportarea 

facându-se la MEd, αQi ,αqi =1.00, Rc-5%, cnom distrus și jumătate din armărura de 

primul rând degradată, deschidere 20.30m 

 

Pentru cazul în care se consideră o reducere cu 5% a rezistenței la 

compresiune a betonului și a modulului de elasticitate, betonul de la partea 

inferioara a grinzii distrus pe înăltimea cnom + ϕTBP12/2 și toroanele de pe primul 

rând complet distruse 

 

 

Fig. 11: Grafic comparativ al momentelor maxime obținute 

pentru  
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L = 20.30m, situaţia Rc -5%, betonul de la partea inferioară a 

grinzii distrus pe înăltimea cnom + ϕTBP12/2 și toroanele de pe primul rând 

complet distruse 

 
Fig. 12: Grafic comparativ între valorile momentelor de calcul și momentele 

capabile corespunzatoare claselor de încărcare E și I în procente, raportarea 

facându-se la MEd, αQi ,αqi =1.00, Rc-5%, betonul de la partea inferioara a grinzii 

distrus pe înăltimea cnom + ϕTBP12/2 și toroanele de pe primul rând complet 

distruse 
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Rezumat: 
 

Scopul lucrării este de a evalua influenţa conţinutului de fibră şi bitum, precum şi 

influenţa raportului fibră/bitum asupra caracteristicilor mixturilor asfaltice MAS 16, prin 

determinarea modului în care prezenţa acestora în diferite proporţii în reţete afectează modul 

în care acestea satisfac condiţiile impuse în reglementările tehnice în vigoare.  

În vederea analizării influenţei relaţiei conţinut fibră/bitum asupra caracteristicilor 

mixturii asfaltice MAS 16 pentru îndeplinirea condiţiilor prevazute de reglementari pentru 

incercarile fizice şi dinamice, în cadrul lucrării s-a întreprins un studiu pe mixturi asfaltice 

stabilizate realizate cu diverse dozaj de fibră şi bitum, cu scopul de a detremina atât 

proprietăţile fizice ale mixturilor bituminoase cât şi caracteristicile dinamice  acestora .  

Studiul a fost efectuat în laborator pe mixturi bituminoase tip MAS 16, realizate cu 

agregate de acelaşi tip şi curbă granulometrică , respectiv cu procentaje diferite de fibră, între 

0,3% şi 0,7%  şi bitum, intre 5,6% şi 6,4%, supuse la încercări fizice şi dinamice. Pe baza 

rezultatelor obţinute a fost analizată influenţa procentajelor de fibră, bitum şi a raportului între 

acestea asupra calităţii  mixturilor. 

 

Cuvinte cheie: mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, încercări fizice, încercări dinamice, 

prevederi AND605. 

 

 

2. INTRODUCERE  
 

Mixturile asfaltice stabilizate MAS 16 sunt realizate dintr-un amestec de 

agregate minerale: cribluri cu granula maximă de 16 mm , nisip şi filer la  care 

se adaugă  bitum  şi fibră. Din toate aceste componente s-a păstrat constant 

conţinutul  de agregate minerale fiind realizate  mai multe reţete cu diferite 

dozaje de bitum şi fibră. 

Studiul a fost efectuat în laborator pe mixturi bituminoase tip MAS 16, 

realizate cu agregate de acelaşi tip şi curbă granulometrică , respectiv cu 

mailto:sorinpn@yahoo.com
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procentaje diferite de fibră, între 0,3% şi 0,8%  şi bitum, intre 5,6% şi 6,4%, 

supuse la încercări fizice şi dinamice. 

 

1.1. Materiale şi reţete folosite 
 

In cadrul prezentului studiu au fost analizate un numar de 30 de reţete de 

mixtură asfaltică având în compoziţie procente diferite de bitum, nisip şi fibră. 

Procentele de bitum au variat de la 5,6% la 6,4%,  iar procentele de fibră de la 

0,3% la 0,8%. 

Caracteristicile şi provenienţa materialelor folosite: 

- Nisip de concasaj 0-4 Cariera Cerna, jud. Tulcea 

- Criblura  4-8 Cariera Cerna, jud. Tulcea 

- Criblura  8-16 Cariera Cerna, jud. Tulcea 

- Filer de creta   Basarabi  

- Fibra  tip INNOCELL FG 3000 

- Bitum  D 50/70 MOL 

 
Figura 1. Diagrama distribuţiei granulometrice 

 

1.2. Metodologia de testare 
 

În studiul experimental efectuat au fost făcute: 

- încercări fizice: test Schellenberg, volum de goluri, masa volumică; 
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- încercări dinamice pe epruvete cilindrice compactate cu presa 

giratorie: volum de goluri, rezistenţa la deformaţii permanente, 

modul de rigidiatate şi deformaţie la oboseală 

Încercarile fizice au fost realizate pe toate retele propuse spre analiză. 

Pentru efectuarea încercărilor dinamice au fost alese doar o parte din 

reţete, atât din cele pentru care au fost obţinute rezultate conforme cât şi din cele 

pentru care s-au obţinut rezultate neconforme din punct de vedere al încercărilor 

fizice. S-au ales procentele de  procentajele  de bitum de 5,6%, 6,0% şi 6,4%, 

rezultând 18 reţete pentru care a fost determinat modulul de rigiditate dupa care 

s-au ales şi procentajele de fibră de 0,3%, 0,5%, 0,7%, rezultând 90 reţete pentru 

care s-au realizat restul de încercări.   

Încercările dinamice au fost făcute pe epruvete cilindrice din mixtură 

asfaltică compactate cu presa de compactare giratorie, Încercarea se realizează 

pe probe cilindrice compactate cu presa de compactare giratorie. S-a determinat 

modulul de rigiditate prin întindere indirectă pentru mixturi asfaltice 

 

2. REZULTATELE TESTELOR ŞI INTERPRETAREA LOR 
 

2.1. Testul Schellenberg  

Incercarea s-a realizat conform SREN 12697-18. 

 
Figura 2. Testul Schellenberg  
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 Se poate concluziona că mixturile asfaltice stabilizate cu un conţinut 

scăzut de bitum, între  5,6% şi 5,8%, satisfac condiţia tehnică pentru testul 

Schellenberg pentru toate dozajele de fibră din amestec.   Creşterea conţinutului 

de bitum poate fi obţinută numai cu creşterea conţinutului de fibră. Este nevoie 

de un conţinut minim de fibră de 0,5 % pentru a putea obţine amestecuri 

conforme cu  dozaje de 6,0% ÷6,2% bitum şi minim 0,6% fibră pentru 

amestecuri cu 6,4% bitum. 

 

2.2. Volumul de goluri  

 

Volumul de goluri (porozitatea remanenta) al epruvetelor se obtine prin 

calcul pe baza densitatii si a densitatii aparente, stabilita in prealabil.  

 

 
Figura 3. Volumul de goluri  

 

Se observă că volumul de goluri din mixtura asfaltică se micşorează cu 

creşterea procentului   de bitum şi de fibră. Deasemenea, se poate constata că, 

pentru procente mari de fibră 0,6÷0,8% şi procente mari de bitum 6,2÷6,4%, 

volumul de goluri nu se incadrează în limita minimă admisă. Acelaşi lucru se 

întâmplă pentru procentaje mici de fibră 0,3÷0,4% şi procentaje mici  de bitum 

5,6 %.  
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Putem concluziona că pentru încadrarea în domeniul optim de 

admisibilitate definit de normativ, este necesară realizarea de amestecuri 

realizate cu dozaje situate în interiorul plajei de  valori admisibile atât pentru 

conţinutului de bitum, 5,8÷ 6,0 %,  cât şi ale conţinutului de fibră, 0,4÷0,7%. 

 

2.4. Volum de goluri la 80 de giratii  

 

Procentajul de goluri, în funcţie de numarul de giraţii, se calculeaza 

conform SR EN 12697/8, pe baza măsurării înălţimii epruvetei după 80 de 

giraţii, cât şi a înălţimii minimă a epruvetei compactate, care corespunde la zero 

procente goluri.    

 

 
Figura 4. Volum goluri la 80 giraţii 

 

Concluzia principală ce poate fi trasă pe baza analizei volumul de goluri 

la epruvetele realizate cu girocompactorul este că, pe măsură ce conţinutul de 

bitum şi fibră creşte amestecurile devin din ce în ce mai compacte. 

Cele mai bune rezulatete au fost obţinute pe mixturi asfaltice stabilizate 

realizate cu de 0,7% fibră şi 6,0 ÷ 6,4% bitum. 
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2.5. Fluaj dinamic  

 

Determinarea caracteristicilor fluajului mixturii asfaltice s-a făcut cu 

ajutorul încercării la compresiune ciclică triaxială. Au fost analizate atât viteza 

de deformaţie cât şi deformaţia la 50C şi 10000 de impulsuri. 

 

 
Figura 5. Viteza de deformaţie  

 

 
Figura 6. Deformaţia 
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Concluzia principală ce poate fi trasă, analizând rezultatele, este aceea că 

toate amestecurile prezintă o comportare foarte bună la fluaj dinamic, cu 

deformaţii şi viteze de deformaţii cu mult sub limitele specificate pentru toate 

mixturile asfaltice stabilizate ce au făcut obiectul studiului de laborator.  

O comportare mai bună la deformaţii permanente a fost obţinută pentru 

amestecuri realizate cu  procentaje de fibră situate în intervalul 0,5÷0,7%. 

Deasemenea, se poate observa că pentru toate amestecurile realizate cu acelşi 

conţinut de bitum, viteza de deformaţie este foarte apropiată, indiferent de 

procentajul de fibră din mixtură. 

În mod surprinzător, din punct de vedere al conţinutului de bitum, 

caracteriristicile de rezistenţă la deformţii permanente scad pe măsură ce creşte 

conţinutul de bitum. 

 

2.6. Modulul de rigiditate  

 

Încercarea se realizează pe probe cilindrice compactate cu presa de 

compactare giratorie. S-a determinat modulul de rigiditate prin întindere 

indirectă pentru mixturi asfaltice. 

 

 
Figura 7. Modulul de rigiditate 
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Putem concluziona, analizând rezultatele, că nu există variaţii mari ale 

rigidităţii din punct de vedere al conţinutului de fibră, rezultatele conduc la 

grafice situate aproape în palier, cu o uşoară creştere a modulului de rigiditate în 

zona mixturilor cu conţinuturi de fibră situate în intervalul 0,5÷0,7%.   

 

Surprinzător, din punct de vedere al conţinutului de bitum, mixturile cele 

mai rigide au fost obţinute pentru conţinutul cel mai scăzute de bitum, de 5,6%, 

valoarea modulului de rigiditate scăzând, pe măsura creşterii conţinutului de 

bitum.  

 

Mixturile având un dozaj de 6,4% bitum s-au situat cu puţin sub pragul de 

admisibilitate în domenii apropiate de marja de eroare. Este posibil ca, la o 

eventuală repetare a testului, şi reţetele cu 6,4 % bitum să se încadreze în limita 

de admisibilitate.  

 

3. CONCLUZII 
 

3.1. Încercări fizice 

 

Din totalul de 30 de reţete, doar 13 reţete se încadrează în limitele de 

admisibilitate. Din punct de vedere al conţinutului de fibră 4 dintre acestea au 

fost obţinute cu un procentaj de fibră de 0,6%, 3 cu procentaje de 0,5 şi 0,7 %, 2 

cu 0,8% unul singur cu 0,4% şi niciunul cu 0,3%. Din punct de vedere al 

conţinutului de bitum, 4 reţete conforme au un conţinut de 6,0% şi 5,8%, 2 

prezintă un conţinut de 6,2%, câte una fiind ob.inută cu 5,8 respectiv 6,4%. 

Putem concluziona că pentru încadrarea în domeniul optim de 

admisibilitate definit de normativ, este necesară realizarea de amestecuri 

realizate cu dozaje situate în interiorul plajei de  valori admisibile atât pentru 

conţinutului de bitum, 5,8÷ 6,0 %,  cât şi ale conţinutului de fibră, 0,4÷0,7%. 

 

 

3.2. Încercări dinamice 

 

Se obsevă că toate mixturile analizate satisfact condiţiile tehnice  

specificate de AND 605 pentru fluajul dinamic, atât deformaţiile permanente cât 

şi viteza de deformaţie fiind cu mult sub limitele admise de normativ. 
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Deasemenea, toate reţetele testate respectă valorile admisibile pentru 

volumul de goluri cu observaţia că volumul de goluri scade pe măsura creşterii   

procentajului de bitum (6,0-6,4%). 

În privinţa modulului de rigiditate   mixturile testate au valori superioare 

limitei minime din AND605, cu excepţia dozajului de 6,4% bitum unde valorile 

se situează sub limită, dar în marja de eroare. Valoarea modulului de rigiditate 

scade semnificativ cu creşterea procentului de bitum. 

 

3.2. Concluzii generale 

 

La o analiză globală a rezultatelor obţinute, putem constata că, din punct 

de vedere al dozajelor de bitum şi de fibră, nu toate amestecurile satisfac 

simultan toate condiţiile tehnice de admisibilitate specificate în AND 605. 

Astfel, pornind de la amestecul de agregate  minerale selectat, mixturile 

conforme, care se încadrează în toate limitele specificate de normativul sus-

amintit, sunt numai acelea cu dozaje de fibră cuprinse în intervalul 0,5 % ÷ 0,7 

%  şi dozaje de bitum între 5,8 % şi 6,2 %. 
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Rezumat   
 

Drumurile au un impact major asupra ecosistemelor terestre și asupra calității vieții 

umane, de aici si nevoia găsirii unor noi metode care să asigure echilibrul între acestea. 

Infrastructura de transport care ține cont de eficiența energetică, reducerea costurilor atât 

pentru utilizatorii drumurilor, cât și pentru administratorii acestora ar trebui planificată și 

utilizată. De-a lungul ultimilor ani, o serie de metode au fost dezvoltate pentru a evalua 

durabilitatea proiectelor de drumuri. 

Prin prezentul articol se  încearcă sa se aducă in prim plan probleme pe care le 

întâmpină infrastructura de transport rutier, precum si câteva idei si principii care ar trebui 

respectate pentru a asigura un echilibru între nevoia constantă de mișcare a oamenilor și 

impactul acestor schimbări asupra mediului înconjurător. 

 

Cuvinte cheie: drumuri sustenabile, drumuri sigure, infrastructura “verde”  

 

 

1. INTRODUCERE 

 

Dezvoltarea durabilă este obiectivul general al Uniunii Europene care 

guvernează toate politicile și activitățile Uniunii. El se referă la menținerea 

capacității Pământului de a susține viața în toată diversitatea ei și este 

fundamentat pe principiul democrației, egalității dintre sexe, solidarității, 

respectul față de lege și față de drepturile fundamentale, inclusiv libertatea și 

egalitatea de șanse pentru toți. Acesta își propune îmbunătățirea continuă a 

calității vieții și a bunăstării pe Pământ, atât pentru generațiile prezente, cât și 

pentru cele viitoare. În acest scop trebuie promovată o economie dinamică, care 

să asigure locuri de muncă și un înalt nivel de educație, ocrotirea sănătății, 

coeziune socială și teritorială și protecția mediului, într-o lume sigură, care 

respectă diversitatea culturală. 
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Unul dintre principiile enunțate la Conferința Națiunilor Unite privind 

Mediul si Dezvoltarea, Rio de Janeiro, 3-14 Iunie 1992 se referă la transportul 

durabil. Acesta trebuie să satisfacă nevoile economice, sociale și de mediu ale 

societății, minimizând impactul nedorit asupra economiei, societății și mediului. 

 

2. DRUMURI SUSTENABILE 

 

Drumurile sunt în prezent motorul comerțului european, în ciuda faptului 

ca în ultimii ani se poate observa o creștere a transportului pe apă. Astfel, 

păstrarea capacității de circulație a devenit o adevărată provocare pentru 

administrațiile de drumuri. Construcția unor drumuri noi sau extinderea celor 

existente ar fi cea mai simplă idee, însă, cel mai probabil, cererea pentru drumuri  

va depăși întotdeauna oferta. În timp ce toată lumea își dorește drumuri fără 

trafic congestionat, blocajele au devenit acum o obișnuință.  

Proiectarea și construcția unui drum pe principiul dezvoltării durabile 

reprezintă o provocare nu doar pentru proiectanți, dar si pentru autoritățile locale 

din punct de vedere economic. Acest tip de proiectare ține cont nu doar de costul 

inițial al construcției, ci și de pierderile de natură economică ce pot surveni ca 

urmare a lucrărilor de mentenanță. Cheia către o infrastructura durabilă o 

reprezintă, bineînțeles, construcția unor drumuri care să aibă nevoie de 

întrețineri minime. Însă acest lucru nu este atât de ușor de pus în practică, în 

mare parte și din cauza materialelor existente și folosite pe scară largă la ora 

actuală. De asemenea, o înțelegere corectă a fenomenului de fisurare și de 

cedare a structurii rutiere reprezintă un alt punct de reper pentru atingerea 

acestui scop. Proiectarea unui drum și partea de laborator aferentă trebuie așadar 

să depășească limitele convenționale și să caute răspunsuri și rezolvări și în alte 

domenii precum chimia, reologia etc.   

Totuși, chiar și în cazul celor mai performante și durabile drumuri, 

lucrările de întreținere sunt necesare și nu pot evita. Pentru un impact minim 

asupra desfășurării traficului, aceste lucrări trebuie să se desfășoare într-un ritm 

rapid, fără a întâmpina obstacole. Cheia lucrării de întreținere o reprezintă chiar 

proiectarea: trebuie ținut cont încă de la acest stadiu de apariția acestor 

intervenții. 

Abordarea tradițională a proiectării și întreținerii infrastructurii rutiere 

poate fi caracterizată de următoarele idei: 

- Proiectarea se concentrează asupra rezistenței structurii rutiere în 

eventualitatea creșterii traficului, și nu asupra durabilității; 
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- Adesea ia în calcul doar costul inițial al execuției, fără a aduce în discuție 

și costurile cu întreținerea ulterioară si foarte rar se ține cont de impactul 

pe care îl va avea în viitor asupra mediului înconjurător și asupra 

factorului uman; 

- Proiectarea structurii rutiere și cercetarea materialelor componente nu se 

face interdisciplinar. 

Conform unui raport întocmit de către the Forum of European National 

Highway Research Laboratories (FEHRL) sunt patru concepte ajutătoare pentru 

proiectarea si întreținerea unor drumuri durabile [1]: 

- Dezvoltare durabilă: dezvoltarea cu ajutorul cercetării interdisciplinare a 

unor materiale și tehnologii care să asigure performanța și fiabilitatea 

structurii rutiere, precum și o durată de viată sporită; 

- Întreținere minima, fără întreruperi:  

 Proiectarea unor materiale performante trebuie corelată cu 

dezvoltarea unor tehnologii care să permită punerea în operă rapidă; 

 În cazul în care este necesară intervenția la rețeaua de utilități aflată 

sub structura rutiera, proiectarea structurii rutiere și a drumului în 

profil transversal să se facă astfel încât intervenția să se facă cu 

urmări minime asupra traficului; 

- Optimizarea cererii și ofertei:  

 Exemplu de măsuri care pot fi luate: proiectarea drumurilor în profil 

transversale astfel încât măsurile de genul introducerii unei benzi 

speciale pentru autobuze sau inversarea sensului de mers să poată fi 

adoptate cu ușurință în funcție de cerințele de moment ale traficului; 

- Utilizarea unor instrumente de gestionare și evaluare:  

 Înființarea unor centre de monitorizare a traficului și a evoluției   

structurii rutiere astfel încât eventualele fisuri sau cedări ale acesteia 

să poată fi contracarate la timp, precum și pentru a planifica din timp 

lucrările de intervenție.  

 „Uniformizarea” standardele europene de proiectare a drumurilor; 

 Standardele de calitate să fie aceleași pentru toate firmele de 

construcții din Europa; 

 Introducerea analizelor de tip Life Cycle Cost Analysis (L.C.C.A.) 

sau Life Cycle Assesment (L.C.A.), analize care iau in calcul 

costurile pentru întreaga durată de viață a structurii rutiere. 

Construcțiile, în general, sunt un mare consumator de material, astfel încât 

un prim pas pentru protejarea mediului înconjurător îl reprezintă utilizarea 
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materialelor reciclabile. De asemenea, lucrările de întreținere sau cele de 

reconstrucție a clădirilor (prin dărâmare și ulterior construcția unei clădiri noi) 

produc foarte mult resturi. Apare astfel o nouă provocare pentru domeniul 

ingineriei: utilizarea în proporție de 100 % a resturilor rezultate prin dărâmarea 

construcțiilor. În plus, această provocare trebuie corelată cu o alta: nu este 

suficientă doar utilizarea resturilor rezultate prin demolare, procesarea lor 

trebuie făcută cu un consum minim de energie. 

Creșterea foarte mare a volumului de trafic din ultimele decenii a condus 

si la creșterea impactului asupra mediului înconjurător. Poluarea aerului, dar și 

poluarea fonică continuă să afecteze sănătatea și calitatea vieții unui număr 

substanțial de oameni și animale. Mai mult, consumul de energie din acest sector 

(incluzând aici energia consumată pentru construcția unui drum, de la 

prelucrarea materiei prime până la punerea în operă) contribuie în mod 

semnificativ la amplificarea efectului de seră. Astfel a apărut conceptul de 

control al emisiilor. 

Două direcții mari de cercetare pot fi abordate: 

1. Salvarea resurselor naturale: 

- Integrarea evaluării impactului asupra mediului înconjurător în analizele 

pentru evaluarea ciclului de viață; 

- Dezvoltarea unor tehnologii noi sau îmbunătățirea celor actuale pentru a 

asigura folosirea unui procent cât mai mare de resturi rezultate prin 

dărâmarea construcțiilor; 

- Dezvoltarea unor metode noi de producere/reciclare a mixturilor la 

temperaturi scăzute (sau utilizarea într-un procent mai mare a 

tehnologiilor de producere/reciclare a mixturilor la temperaturi scăzute); 

- Stabilirea influenței stării tehnice a drumului, precum și a proiectării 

acestuia în profil longitudinal asupra consumului de combustibil; 

- Proiectarea și construcția unor infrastructuri de transport care să se 

integreze în mediul înconjurător și să aibă un impact minim asupra faunei 

și florei locale; 

- Cercetarea și utilizarea unor materiale reciclate care să aibă un impact 

minim asupra mediului; 

- Cercetarea posibilității creării unor drumuri prin care să poată fi 

recuperată și stocată energie (energia rezultata prin frânare, energie solara 

etc). 

2. Controlul emisiilor de noxe: 
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- Proiectarea și din punct de vedere al ingineriei drumurilor, nu doar al 

constructorului de autovehiculele, unor drumuri care să reducă impactul 

traficului asupra mediului (din punct de vedere al zgomotului, vibrațiilor 

induse de trafic și al poluării aerului); 

- Cercetarea și dezvoltarea unor noi metode de execuție și întreținere a 

drumurilor, pentru a împiedica eventualele infiltrații ale chimicalelor în 

sol (de exemplu, folosirea altor agenți de dezgheț in timpul iernii, întrucât 

soluțiile saline folosite sunt foarte dăunătoare). 

Investițiile în infrastructura verde se justifică din punct de vedere 

economic: menținerea capacității naturale, de exemplu prin reducerea efectelor 

negative ale schimbărilor climatice, este mult mai eficientă din punct de vedere 

al costurilor decât înlocuirea serviciilor respective cu soluții tehnologice mult 

mai costisitoare realizate de om. 

 

3. ANALIZA CICLULUI DE VIAȚĂ A UNUI DRUM PRIN METODA 

“LIFE CYCLE COST ANALYSIS” 

 

Infrastructura poate fi definită ca o combinație de obiecte fizice cu 

caracter imobil  utilizate pentru a asigura buna funcționare a unei societăți. Ea 

este construita pentru a asigura un nivel adecvat de servicii pentru o perioadă de 

timp specificată. Pentru a integra infrastructura, în acest caz infrastructura 

rutieră, în conceptul de dezvoltare durabilă, administrațiile publice trebuie să ia 

în considerare și preocupările legate de mediu si cele legate de societate, în plus 

față de conceptele de natură economică în funcție de care se ghidează la 

momentul actual.  

Metodologiile utilizate pentru a analiza diferitele tipuri de structuri rutiere 

sunt Life Cycle Assessment (LCA) si Life Cycle Cost Analysis (LCCA). Aceste 

metode analizează întreg ciclul de viată al unui produs pentru a determina 

impactul asupra mediului înconjurător (LCA) sau impactul economic (LCCA).  

Analiza de tip LCCA este realizată de către agențiile de transport în faza 

de proiectare a unui drum pentru a fi în măsură să pună în aplicare strategii mai 

performante din punct de vedere economic, pentru a sprijini procesul de selecție 

a tipului de structura rutiera (flexibil sau rigid), precum și de a evalua costurile 

relative ale diferitelor opțiuni de reabilitare în cadrul fiecărui tip de pavaj. Cu 

toate acestea, cei mai mulți dintre parametrii de intrare pentru această analiză 

sunt variabili și depind de foarte mulți factori, de aceea o abordare probabilistică 

ar fi mai adecvată decât una deterministă. 
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LCCA nu este doar un instrument de suport decizional atunci când se 

alege tipul de pavaj, fiind de asemenea utilizat pentru a evalua diferite strategii 

de reabilitare în cadrul aceluiași tip de pavaj. Rezultatul final al unei LCCA de 

succes nu este pur și simplu selectarea unui tip de structură rutieră în raport cu 

un alt tip, ci alegerea strategiei de proiectare cea mai rentabilă pentru o situație 

dată și o mai bună înțelegere a factorilor care influențează eficiența costurilor. 

Etapele implicate în efectuarea unei analize LCCA sunt [2]:  

1. Stabilirea tipurilor de structuri rutiere analizate pentru perioada de 

perspectivă; 

2. Stabilirea tipului de abordare: deterministă sau probabilistică; 

3. Determinarea perioadelor de performanță;  

4. Stabilirea costurilor pentru fiecare alternativă 

a. Costurile beneficiarului 

b. Costuri utilizatorului 

5. Elaborarea diagramelor de flux de cheltuieli; 

6. Stabilirea indicatorilor economici pentru fiecare alternativă; 

7. Analiza și compararea rezultatelor pentru fiecare alternativă; 

8. Reevaluarea strategiei pe baza rezultatelor dacă este cazul. 

 

4. UTILIZAREA PROGRAMELOR LCCAEXPRESS ȘI REALCOST 2.5 

PENTRU ÎNTOCMIREA UNEI ANALIZE LCCA 

 

Pentru a exemplifica pașii enumerați anterior, precum și influența datelor 

pentru analiza LCCA, aceeași analiză a fost întocmită în două programe diferite: 

programul LCCAExpress permite o analiză rapidă a două variante deja 

implementate în program pentru structura rutieră a unui drum, însă programul 

RealCost 2.5 vine cu o filozofie de lucru diferită, bazată mai puțin pe cantități si 

pe construcția inițială și punând accent pe lucrările de întreținere si costurile 

utilizatorului drumurilor. Cele două variante de structură rutieră analizate cu 

cele două programe sunt: 

Tabelul 1. Prezentarea alternativelor 
Varianta 1 Varianta 2 

20 cm strat de formă din pământ stabilizat 

cu enzime ecologice; 

20 cm strat de fundație din balast; 

15 cm strat de bază din piatră spartă; 

6 cm strat de legătură din BAD 20; 

4 cm strat de uzură din MAS16m. 

20 cm strat de formă din pământ stabilizat cu 

enzime ecologice; 

20 cm fundație din balast;  

15 cm fundație din piatră spartă; 

Nisip 2 cm; 

18 cm dală din beton de ciment rutier BcR 4.0. 
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Datele generale introduse în cele două programe se referă la: 

 

Tabelul 2. Informații generale 
Date generale pentru soft-ul 

LCCAExpress 

Date generale pentru soft-ul RealCost 

Lungime totală: 27 km 

Nr. de benzi: 2 

Lățime bandă PC: 3,50 m 

Nr. acostamente: 2 

Lățime acostamente: 1 m 

Viteza: 90 km/h 

Perioada de analiză: 25 ani 

 

Lungime totală: 27 km 

Nr. de benzi: 2 

Lățime bandă PC: 3,50 m 

Viteza: 55 km/h 

Perioada de analiză: 25 

Includerea costurilor utilizatorilor în analiză: DA 

Includerea valorii reziduale în analiză: DA 

Metoda de calcul a costurilor utilizatorilor: Automată 

 

Următoarea etapă pentru programul LCCA o reprezintă introducerea 

prețurilor unitare pentru cele două alternative. În programul RealCost acest pas 

nu există deoarece programul nu lucrează cu prețuri unitare și cantități ci cu 

costuri finale. 

 

Tabelul 3. Prețuri unitare pentru cele două alternative, LCAAExpress 
Prețuri unitare pentru Alternativa 1 Prețuri unitare pentru Alternativa 2 

Strat de uzură MASF 16: 370 lei/tonă 

Strat de legătură BAD 20: 350 lei/tonă 

Materiale granulare: 120 lei/tonă 

Frezare asfalt: 15 lei/mp 

Plombe pentru gropi: 40 lei/tonă 

Stabilizare cu enzime: 80 lei/mc 

 

 

 

 

Beton de ciment BcR 4.0: 137,90 lei/mp 

Materiale granulare: 120 lei/tonă 

Strierea betonului: 24 lei/mp 

Material pentru colmatarea rosturilor: 18 lei/m 

Plombe pentru gropi: 137,90 lei/mp 

Nisip: 105 lei/mc 

Stabilizare cu enzime: 80 lei/mc 

Gujoane: 8,11 lei/bară 

Ancore: 26 lei/kg 

Frezare asfalt existent: 15 lei/mp 

 

Programul LCCAExpress nu lucrează în sistemul metric de unități de 

măsură, așadar toate rezultatele au fost transformate în sistemul metric. 

Următoarea etapă pentru ambele programe o reprezintă introducerea 

datelor despre trafic. După cum se poate observa în tabelul 4, LCCAExpress 

lucrează cu date minime despre trafic, în timp ce RealCost solicită informații 

suplimentare. 
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Tabelul 4. Informații despre trafic, LCAAExpress și RealCost 
Informații pentru LCCAExpress Informații pentru RealCost 

MZA: 779 

Procentul de autocamioane și vehicule 

articulate:  5% 

Creșterea traficului în perioada de 

perspectivă: 10 % 

Viteza în perioada lucrărilor de execuție: 

40 km/h 

Lungimea zonei de lucru: 27 km 

Nr. benzi deschise circulației: 1 

Restricții de circulație: închiderea benzii 

pentru 24 ore în cazul ambelor 

alternative 

 

 

MZA în anul in care se începe analiza: 779 

Procentul de mașini din MZA: 5 % 

Procentul de vehicule cu 2 axe, altele decât 

turismele: 2,5 % 

Procentul de autocamioane cu 3 sau mai multe 

axe: 2,5 % 

Creșterea previzionată a traficului: 10 % 

Viteza în condiții normale de trafic: 90 km/h 

Nr. de benzi pe sens deschise in condiții normale 

de trafic: 1 

Capacitatea de circulație ideală (vphpl): 1932 

MZA maxim pentru ambele direcții: 1365  

Estimarea lungimii maxime a cozii de mașini ce se 

va forma în timpul lucrărilor de întreținere: 0,1 km 

Distribuția medie orară 

 

Așa cum se poate observa în tabelele anterioare, programele lucrează cu 

informații diferite, diferențele majore făcându-se începând de la informațiile 

despre trafic și continuând cu informațiile despre lucrările de întreținere sau de 

reparație capitală. 

Programul LCCAExpress permite introducerea datelor privind construcția 

inițială din anul 0, reparațiile capitale care se fac din 10 în 10 ani și lucrările de 

întreținere periodică. Acestea din urmă se referă mici reparații ale îmbrăcăminții 

asfaltice, tăieri de acostamente, curățarea șanțurilor și a podețelor etc. Din 

păcate, programul nu permite introducerea anilor în care se fac aceste lucrări, ci 

doar frecvența lor. Astfel, dacă se introduce valoarea de 1 an la frecvența 

lucrărilor de întreținere curentă, programul va calcula că în perioada analizată 

vor avea lor 25 de astfel de lucrări, ceea ce este fals, deoarece în primii 2 ani 

lucrarea este încă în perioada de garanție, iar lucrările se fac pe cheltuiala 

constructorului, iar în anii în care se fac lucrările de reparație capitală nu se mai 

fac și lucrările de întreținere curentă. 

 

Tabelul 5. Lucrări desfășurate în cadrul Alternativei 1 

  

Construcția 

inițială 

Prima Reparație  

capitală 

A doua 

reparație  

capitală 

Anul în care se face lucrarea: 0 10 20 

Grosime strat de uzură MASF 16, cm.: 4 4 4 

Densitate strat de uzură, kg/mc: 2400 2400 2400 

Grosime strat de legatura BAD 20, cm.: 6 0 0 
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Densitate strat de legatura, kg/mc: 2400 2400 2400 

Grosime strat balast+piatra spartă, in.: 35 0 0 

Densitate strat granular, kg/mc: 1700 1700 1700 

Stabilizare cu enzime, mc: 7710,65 0 0 

Decapare imbracaminte rutiera existentă, mp: 177560,50 177560,50 177560,50 

Durata execuției: 365 30 30 

 

Tabelul 6. Intreținerea periodică în cadrul Alternativei 1 

Activitate Cantitate 
Preț 

unitar, lei 

Frecvența 

lucrărilor 

Nr. lucrări în 

perioada de analiză 

Intreținere periodică, mp 177560,50 16,22 1 an 25 

 

În mod asemănător au fost introduse și datele pentru Alternativa 2, însă 

lucrările și cantitățile au fost adaptate pentru realizarea unei structuri rutiere din 

beton de ciment rutier. 

Programul RealCost lucrează în mod diferit: în loc de preț pe unitate de 

măsură și cantități, acesta solicită utilizatorului introducerea costului final al 

activităților luate în calcul. Un exemplu pentru datele introduse pentru lucrările 

de construcție inițială sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Tabelul 7. Date pentru Alternativa 1, Activitatea 1, RealCost 

Costul suportat de către beneficiar cu SR ($1000) $6,534.54    

Costurile suportate de către utilizator ($1000)  Aceste costuri sunt calculate 

automat la sfârșitul analizei 

Durata de execuție (zile) 365   

Nr. de benzi deschise circulației în perioada de execuție a 

lucrărilor 
1 

  

Anul în care se va declanșa următoarea activitate (anul 0 

fiind anul în care are loc execuția) (ani) 
3 

  

Perioada de viață a SR (ani) 25.0   

Frecvența lucrărilor de întreținere (ani) 0   

Costul suportat de către beneficiar cu lucrările de întreținere 

($1000) 
0 

  

Lungimea zonei de lucru (km) 27.00   

Viteza de circulației în perioada lucrărilor (kph) 40   

Capacitatea zonei de lucru din punct de vedere al traficului 

(nr. vehicule/bandă) 
500 

  

Distribuția orară a traficului Week Day 1   

Perioada din zi în care vor fi instituite restricțiile de 

circulație 

 0 24 
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Pe scurt, acestea au fost etapele necesare unei analize de tip LCCA în 

programele LCCAExpress și RealCost. Rezultatele analizei în aceste doua soft-

uri este următoarea: 

 

 
Figura 1. Detalierea costurilor totale, LCCAExpress 

 

Programul LCCAExpress oferă valoarea NPV în $/milă, astfel că valoarea 

NPV de 1 212 884 $/milă pentru Alternativa 1 este echivalentă cu 82 497 267 lei 

pentru întreg traseul, iar valoarea NPV pentru Alternativa 2 de 940 734 $/milă 

este echivalentă cu 63 986 321 lei pentru întreg traseul. 

Rezultatele obținute cu programul RealCost sunt prezentate în tabelul 

următor: 

 

Tabelul 8. Rezultate finale, RealCost 

Total Cost 

Alternative 1: Imbracaminte 
asfaltica, 2 straturi 

Alternative 2: Imbracaminte din beton 
de ciment BcR 4.0 

Costurile 
beneficiarului 

(lei) 

Costurile 
utilizatorului 

(lei) 

Costurile 
beneficiarului 

(lei) 

Costurile 
utilizatorului 

(lei) 

NPV 52 259 176  16 193 748  36 143 017  9 273 450  

 

5. INTERPRETAREA REZULTATELOR ȘI CONSIDERAȚII ASUPRA 

CELOR DOUĂ PROGRAME 

 

Aceeași analiză a fost efectuată în două programe diferite pentru a scoate 

în evidență influența evoluției programelor de acest tip. În timp ce soft-ul 

LCCAExpress este util pentru a ne face o idee despre aceste costuri, soft-ul 

RealCost ține cont de mult mai multe elemente, fie ele introduse de către 

utilizator sau calculate automat de program. 

Scopul acestei analize nu a fost totuși acela de a alege între cele două 

Alternative, chiar dacă ambele programe au considerat Alternativa 2 – 

Imbrăcăminte din beton de ciment BcR 4.0 ca fiind cea mai bună alternativă. 
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Prin efectuarea unei comparații între cele două programe nu s-ar putea 

ajunge la o concluzie în privința corectitudinii rezultatelor: pentru efectuarea 

analizei în LCCAExpress, programul solicită introducerea frecvenței cu care se 

fac lucrările de întreținere periodică, iar introducând valorea “1 an”, programul 

calculează automat că pentru o perioadă de analiză de 25 de ani vor fi efectuate 

25 de lucrări de întreținere, ceea ce este fals (dacă este cazul de lucrări de 

întreținere în primii 2 ani, costul acestora va fi suportat de către constructor, 

drumul fiind încă în perioada de garanție, iar în anii în care au loc lucrări de 

reparații capitale nu mai au loc lucrări de întreținere). De asemenea, programul 

LCCAExpress nu calculează costurile utilizatorului pentru lucrările de 

întreținere, costuri care pot avea o valoare destul de mare, conform programului 

RealCost, astfel încât figura următoare nu ia în calcul pentru valoarea NPV și 

costurile utilizatorului, deoarece cele oferite de LCCAExpress sunt incomplete. 

 

 
Figura 2. Grafic comparativ între rezultatele celor două programe 

 

6. CONCLUZII 

 

Pentru a asigura o dezvoltare durabilă a infrastructurii drumurilor  ar 

trebui luați în considerare și alți factori, precum emisiile de noxe, nivelurile de 

zgomot, deșeuri periculoase și siguranța lucrătorilor. Nu ar trebui ignorat 

impactul asupra mediului înconjurător sau asupra calității vieții umane. 

Înțelegerea ansamblului creat de toți acești factori va ajuta la dezvoltarea 

întregului lanț implicat în managementul și construcția de drumuri : de la 

producătorii și furnizorii de materiale la constructori și inginerii proiectanți, toți 

trebuie să lucreze împreuna pentru a crea premisele unei infrastructuri durabile. 
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Noua lege a achizițiilor publice (Legea 98/2016) intrată in vigoare în anul 

2016, face un pas tocmai înspre acest lucru: pentru determinarea ofertei celei 

mai avantajoase introduce criteriul de atribuire nu numai după cel mai scăzut 

preț sau cost, ci și în funcție de raportul calitate-preț sau raportul calitate-cost. 

Cel mai bun raport calitate-preț/ calitate-cost se determină pe baza unor factori 

de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu și sociale și pe considerente 

de rentabilitate: utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viață 

(LCCA). În această lucrare a fost prezentat pe scurt modul de lucru al unui astfel 

de program, precum și informațiile minime necesare unei astfel de analize care 

în curând va deveni obligatorie și în țara noastră. 

În concluzie, măsurile și proiectele prezentate pe scurt în cadrul acestei 

lucrări reprezintă la nivel mondial dovada că lucrurile se schimbă în domeniul 

infrastructurii de transport. Suprapopularea orașelor, nevoia continuă de 

mobilitate, utilizarea excesivă a resurselor neregenerabile, defrișările masive și 

punerea în pericol a numeroase specii de animale au tras un semnal de alarmă și 

în acest domeniu: construcția drumurilor doar cu gândul la momentul prezent 

trebuie oprită și trebuie să ne îndreptăm spre o infrastructură durabilă, sigură și 

ecologică. 
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Rezumat 

 

         Lucrarea ,,Utilizarea reazemelor izolatoare la structuri de poduri în vederea reducerii 

efectului acțiunii seismice’’.  

Podurile sunt construcții inginerești care susțin o cale de comunicație deasupra unui 

obstacol, lăsând un spațiu liber pentru asigurarea continuității obstacolului traversat. Acestea 

pot fi construite din piatră, beton, beton armat, beton precomprimat, cu elemente având 

secţiuni mixte oţel-beton, materiale compozite, lemn, metal, coarde, zidărie, am putea chiar 

spune că podurile fac parte din categoria “lucrărilor de artă”. Fiind unele dintre cele mai 

importante structuri în ceea ce priveste construcțiile, podurile au fascinat dintotdeauna pe 

toata lumea. În această lucrare vor fi prezentate modalități de reducere a efectului acțiunii 

seismice prin utilizarea reazemelor izolatoare. Principiul fundamental de izolare a bazei este 

acela de a modifica răspunsul structurii, astfel încât terenul de sub structură, să se miste în 

timpul acțiunii seismice fără a transmite miscarea acesteia. Ideal ar fi să existe o separație 

totală, dar în realitate, este necesară existența unor zone de contact între structură și teren. 

Folosirea izolatorilor seismici duce la o mărire a flexibilității bazei în plan orizontal, in scopul 

cresterii perioadei de vibrație, în așa fel încât accelerația transmisă structurii să fie 

considerabil redusă. Lucrarea prezintă un studiu de caz realizat pentru un pod din beton armat, 

fiind comparat răspunsul structurii cu reazeme clasice și al structurii cu reazeme izolatoare. 

Pentru analiză s-a luat în considerare un sistem de izolare cu reazeme cu amortizare ridicată 

de tip HDRB. 

 

Cuvinte cheie: seism,  time-history, accelerograme. 
 

 

6. DESCRIEREA STRUCTURII ANALIZATE 

 

Studiul de caz constă în analiza dinamică a unui pod în doua ipoteze 

de lucru: 

 Structura neizolată; 
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 Structura izolată prin intermediul izolatorilor seismici. 

Modelarea structurii s-a realizat în programul de calcul structural 

CsiBridge, un program elaborat de Computer and Structures, Inc. 
 

a. Structura analizată 

 

      A fost analizat un pod din beton cu 4 deschideri. Podul este 

alcătuit din doua culee, 3 pile lamelare, grinzi din beton precomprimat și placă 

din beton armat. Caracteristicile geometrice ale podului sunt conform fig.1 si 

fig.2 
 

Figura 1. Secțiune longitudinală 

 
Figura 2. Secțiune transversală a pasajului. 
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Podul analizat este din beton armat pe grinzi simplu rezemate, cu patru 

deschideri și pile lamelare. Tablierul este alcatuit din placa din beton armat si 

grinzi. Grinzile, din beton precomprimat, au o lungime de 30,6 m și înălțimea de 

1.03m. Acestea sunt asezate pe pile și culee prin intermediul unor aparate de 

reazem fixe și mobile. Pilele au secțiune lamelară. 

 

7. SCOPUL STUDIULUI EFECTUAT 

 

În cadrul acestei lucrări, s-a studiat comportamentul unei structuri 

supuse la acțiunea seismica, utilizând accelelograme, în doua situatii: 

 prima situație în care s-au folosit aparate de reazem clasice din 

neopren. 

 cea de-a doua situație în care s-au folosit dispozitive de izolare din 

neopren. 

 

a. Reazemul elastomeric. 

 

Pentru încărcări gravitaţionale mari sunt folosite reazeme din cauciuc 

laminat, asigurându-se doar o fracţiune din rigiditatea laterală a suprastructurii 

pe care o susţin. 

Pentru a permite deformările şi mişcările produse de temperatură la 

suprastructurile podurilor s-au folosit reazeme din cauciuc laminat (reazeme 

elastometrice). 
 

 
Figura 3. Reazem elastomeric. 

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2016 

ediţia a VI-a 

 

Bucureşti, 23 Iunie 2016 
 

 84 

În timpul seismelor, pentru a separa suprastructura de miscarea 

terenului s-au montat dispozitive în zonele de rezemare 0ale acesteia, izolatorii 

având o rigiditate laterală mult redusă faţă de rigiditatea laterală a 

suprastructurii. Astfel, se limitează transferul de energie seismică către structură 

(pile).  

Cele două componente principale ale sistemelor de izolare seismică 

sunt: 

 un izolator (suprafeţe de alunecare sau lamele de cauciuc) 

 amortizor (mecanism de disipare a energiei) 

Avantajul folosirii izolatorilor este că atât suprastructura cât și 

infrastructura pot avea daune minore în timpul unui cutremur, dar care pot fi 

reparate usor si repede. Amortizorul are rolul de a disipa energia de intrare şi 

limitează forţele transmise către structură prin amortizare sporită. 

Având o rigiditate laterală redusă faţă de rigiditatea laterală a 

suprastructurii, izolatorul transferă perioada proprie (a oscilaţiilor proprii) a 

structurii dincolo de perioadele cele mai predominante ale cutremurelor 

standard. 

Izolarea de bază la poduri constă în separarea tablierului (masa cea 

mai mare), față de pilonii (infrastructuri), care transmit sarcinile laterale induse 

de seism către fundaţii.  
 

 
Figura 4 . Principiul de preluare al deplasărilor al rezemelor elastomerice 
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8. STRUCTURA ANALIZATĂ 

 

Pentru obținerea răspunsului seismic al structurii, s-a realizat un 

model 3D cu elemente finite conform figurii de mai jos. 

 
Figura 5 . Discretizarea structurii 

 

Tablierul a fost modelat cu element de tip bară pentru grinzi și 

elemente tip „slab” pentru placă. 

a. Încărcări pe care le luăm în calcul. 

 

Tipurile de încărcări se definesc în “Load Patterns”. Dupa definirea 

încărcărilor, acestea se cuplează în cazuri de încărcare “Load Cases” în scopul 

rulării unor analize specifice. Cazurile de încărcare pot fi multiplicate cu diferiți 

factori de încărcare și pot forma o combinație de încărcare “Load 

Combinations”. 

În calcul au fost luate doar încărcările permanente și încărcarea 

seismică. 

 

9. REZULTATE  

 

a. Rezultate obtinute in urma analizei dinamice. 
 

Valorile momentului încovoietor în pilele 2 si 3. 
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Figura 6.  Variația momentului încovoietor în pila 2 pentru structura cu reazeme 

clasice și structura cu reazeme izolatoare de 2.50 [s] 

 
Figura 7. Variația momentului încovoietor în pila 3 pentru structura cu reazeme 

clasice și structura cu reazeme izolatoare de 2.50 [s] 
 

Tabelul 1. - Eforturi maxime în pila 2 și, respectiv, pila 3 

 Moment încovoietor [kNm] 

Element Pila 2 Pila 3 

Reazeme clasice 9159.375 9906.149 

Izolatori 5449.035 6656.703 

Coeficient de 

reducere 
32.8% 40.5% 
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Tabelul 2 – Valori m,k,c în pilele 2 si 3 

T = 2,5 S 

 1 2 

 m [t] Kizolator 

[kN/m] 

Cizolator 

[Ns/m] 

m [t] Kizolator 

[kN/m] 

Cizolator 

[Ns/m] 

Culee 1 32,83 207,373 16,502 33,304 210,366 16,74 

Pila 1 75,425 476,429 37,913 76,045 480,343 38,224 

Pila 2 88,972 561,997 44,722 89,531 565,53 45,003 

Pila 3 96,959 612,445 48,737 97,479 615,732 48,998 

Culee 2 28,33 178,95 14,240 28,838 182,158 14,496 

 

10. CONCLUZII: 

 

În urma analizei dinamice pentru pilele 2 si 3 observăm următoarele: 

- pentru reazemele clasice valorile momentelor încovoietoare în pilele 

2 si 3 difera cu aproximativ cu 1000 k N. 

- în varianta reazemelor izolatore valorile momentului încovoietor pe 

ambele pile scad cu aprox. 35-40% față de varianta reazemelor clasice. 

Se recomanda utilizarea reazemelor izolatoare datorita valorilor mai 

mici ale eforturilor în pile. 
 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

[1]. PAVEL TRIPA și MIHAI HLUŞCU ”Rezistenţa materialelor’’,Pag 17. 

 

[2]. ***.,http://www.ct.upt.ro/users/AurelStratan/. 

 

[3]. ***.,http://documents.tips/documents/sren1998-2-na2010partea2-eurocod 8 proiect- 

struct-pentru-rezist-la-cutremurpodurianexa-nat.html. 

 

[4].  stiintasiinginerie.ro/wp.../19-poduri-de-diferite-construcţii.pd. 

 

[5].  M. IIBA – ’’Structural-response-control’’dec. 15.2003 

 

[6].  ***.,www.ct.upt.ro/users/AURELSTRATAN/dsis/curs14_dsis.pdfcurs14 internet. 

 

[7].  ***.,http://www.memoireonline.com/01/13/6828/Effets-des-dispositifs-d-

amortissement-sur-les-deplacements-vitesses-et-accelerations-des-struct.html. 

 

[8]. ***.,http://www.memoireonline.com/03/12/5472/Implication-du-projet-RPOA-sur-la-

conception-sismique-des-ponts-en-Algerie-.html. 

http://www.ct.upt.ro/users/AurelStratan/


Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2016 

ediţia a VI-a 

 

Bucureşti, 23 Iunie 2016 
 

 88 

 

[9].  Sursa: Cod de proiectare seismica P100, pag. 44-55. 

 

[10].  Teza Doctorant. ing. ADRIAN HAIDUCU. Reducerea efectului acţiunii seismice la 

structurile de poduri prin procedeul de izolare la nivelul de rezemare. 

 

[11].  Sursa: Cod de proiectare seismica P100, pag. 44-55. 

 

[12].  ***.,sd.utcb.ro/_upload/content/.../249_CRUCIAT_RADU-IULIU_-

_rezumat_ro.pdf. 

 

[13].  Teza doctorat CRISTIAN GHINDEA – Studiul unor metode de atenuare a actiunii 

seismice asupra constructiilor. Pag 32 

 

[14].  ***.,cfdp.utcb.ro/drmpt/rezmat/pdfs/haiducudis0609.pdf. 

 

[15].  Teza de doctorat_CRUCIAT_RADU-IULIU_-_rezumat_ro, pag 12-17. 

 

[16]. Teza de doctorat_CRUCIAT_RADU-IULIU_-_rezumat_ro, pag 17. 

 

[17].  ***.,cfdp.utcb.ro/drmpt/rezmat/pdfs/haiducudis0609.pdf pag. 21. 

 

[18]. ***.,http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2013/12/23-65-analiza-

dispozitivelor -de-izolare-seismic%c4%82.pdf 

 

http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2013/12/23-65-analiza-dispozitivelor%20-de-izolare-seismic%c4%82.pdf
http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2013/12/23-65-analiza-dispozitivelor%20-de-izolare-seismic%c4%82.pdf


Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2016  

ediţia a VI-a 

 

Bucureşti, 23 Iunie 2016 
 

 89 

UTILIZAREA PRECOMPRIMĂRII EXTERIOARE PENTRU 

STRUCTURILE DE PODURI DIN BETON 
 

Masterand: Sima Dan, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, Specializarea: Poduri și 

Tuneluri, Anul de studiu: Master anul II, E-mail: dn_sima@yahoo.com 

 

Îndrumător: prof. univ. ing. Florian Burtescu, Universitatea Tehnică de Construcții din 

București 

 

Rezumat: 

 

Principalele cauze care conduc la decizia reabilitării unui pod pot fi: 

- creșterea încărcărilor utile (modificarea clasei de încăcare); 

- sporirea dimensiunilor de gabarit pentru partea carosabilă și trotuare; 

- îmbunătățirea condițiilor de confort (schimbarea rosturilor de dilatație); 

- creșterea gradului siguranței circulației rutiere (parapete de siguranță); 

- creșterea vitezei de proiectare (mărirea razei unor curbe, supralărgire, supraînălțare, 

corectarea traseului); 

- existența unor degradări în timp la suprastructuri sau infrastructuri. 

Scopul reparării și reconstrucției podurilor constă în eliminarea cauzelor care determină 

coroziunea și refacerea precomprimării, care s-a redus datorită coroziunii armăturii. 

Consolidarea podurilor din beton armat și din beton precomprimat cu ajutorul armăturilor 

exterioare pretensionate longitudinale se folosește datorită unor avantaje specifice (posibilități 

multiple de modificare a stărilor de eforturi existente, avantaje tehnologice și simplitatea 

execuției consolidării).  

Pentru a evita sau limita fisurarea betonului soluția este precomprimarea.  

Precomprimare totală = precomprimare foarte puternica astfel încât în exploatare betonul 

lucrează nefisurat. 

Precomprimare partială = în exploatare betonul lucrează fisurat, dar cu fisuri mai mici decât 

în cazul în care betonul nu este precomprimat. 

 

Cuvinte cheie: Investigare, reabilitare, precomprimare, beton, armături. 
 

 

1. NECESITATEA REABILITĂRII PODURILOR 

 

Pentru a se stabili cu exactitate necesitatea reabilitării unui pod se urmărește o 

anumită metodologie în vederea stabilirii unui diagnostic. Astfel o prima etapă este 

avertismentul: se constată degradări vizibile care avertizează asupra unui pericol 

iminent. Urmează apoi urmărirea etapelor de analiză a stării lucrării pentru a stabili 

cauzele degradărilor și diagnosticul: 

mailto:dn_sima@yahoo.com
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1. Evaluarea sumară a stării tehnice a lucrării și adaptarea unor măsuri 

urgente (restricții de tonaj sau de viteză, circulația pe un singur fir sau chiar 

închiderea totală a circulației pe pod). 

2. Studiul cărții tehnice a podului, a proiectului sau a oricărui alt document 

referitor la pod (rezultatele încercărilor, fișele de calitate a materialelor). 

3. Verificarea detaliată a lucrării cu identificarea tuturor degradărilor, chiar 

minore atat la suprastructură cât și la infrastructură. 

4. Recalcularea elementelor de rezistență ale podului luând în considerare 

modelele perfecționate care țin seama de starea reală a podului. Se introduc în 

calcul încărcările, calitatea materialelor, deformațiile rezultate din timpul execuției 

și în timpul exploatării lucrării. Aceasta etapă cuprinde: 

- investigații asupra materialelor din lucrare (beton, oțel etc.); 

- încercări nedistructive; 

- prelevări de probe din zonele cele mai degradate; 

- evaluarea modificărilor caracteristicilor fizico-mecanie ale betonului 

din elementele degradate; 

- eventuala reducere a secțiunii armăturii din diferite elemente de 

rezistență, urmare a fenomenului de coroziune; 

- evaluarea exactă a dimensiunilor elementelor podului și a încărcărilor 

permanente (sondaje); 

- carotaje prin blocurile de fundații ale infrastructurilor pentru 

determinarea caracteristicilor fizico-mecanie ale betonului și pentru a 

stabili cota de fundare. 

5. Investigații suplimentare (releveul lucrării, sondaje, măsurători de reacțiuni, 

releveu fisuri etc.) 

6. Sintetizarea datelor obținute și stabilirea diagnosticului: 

- lucrarea este corespunzătoare pentru a fi exploatată în continuare; 

- lucrarea nu respectă condiții impuse, dar există un pericol iminent; 

- lucrarea trebuie scoasă din serviciu, necesită reparații sau lucrări de 

întreținere; 

- lucrarea este necorespunzătoare – necesită consolidare sau înlocuire. 

 

Stabilirea deciziei privind necesitatea reparației podului se face urmărind etapele 

următoare: 

1. Adoptarea unei decizii inițiale provizorii în funcție de diagnosticul 

stabilit; 

2. Determinarea posibilităților de reparare și consolidare: 

- lărgire; 
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- pod provizoriu; 

- modificare aspect. 

3. Determinarea posibilităților tehnice de realizat pentru a atinge scopul fixat 

anterior; 

4. Determinarea tipului de reparație sau de consolidare convenabil pentru 

obiectul propus: 

- fezabilitate; 

- condiții impuse, 

- costul direct – indirect; 

- eficacitatea și durabilitatea reparațiilor. 

5. Determinarea costului unei lucrări noi; 

6. Sinteza și luarea deciziei: 

- abandonare și înlocuire pod; 

- conservare în starea actuală; 

- consolidare; 

- reparare. 
 

2. PROCEDEE DE CONSOLIDARE A PODURILOR DIN BETON PRIN 

PRECOMPRIMARE EXTERIOARĂ 

 

In figura 1 se prezintă câteva soluții  de dispunere a armăturii exterioare 

pretensionate și diagramele de eforturi (forțe exterioare și momente) induse în 

structurile consolidate, în corelație cu modificarile favorabile ale diagramelor de 

solicitări care se urmăresc a se realiza. Astfel, dacă precomprimarea se realizează 

cu armături pretensionate liniare dispuse la nivelul centrului de greutate al secțiunii 

elementului consolidat (Fig. 1 a), se introduce o forță de compresiune centrică. 

Dacă armătura exterioară, pretensionată se dispune excentric, în zona inferioară 

(zona întinsă în exploatare, pentru grinzi simplu rezemate), pe lângă forța de 

compresiune se realizează și o diagramă de momente încovoietoare negative 

favorabile (Fig. 1 b), în timp ce pentru un traseu poligonal (Fig. 1 c și d) se obțin 

diagrame N, M, T, mărimile acestora fiind stabilite în funcție de datele impuse de 

consolidarea structurii. Pentru grinzile continue, diagramele de moment introduse 

prin consolidarea cu armături pretensionate la partea superioară a reazemelor 

intermediare, permit ameliorarea diagramelor de moment existente, respectiv 

reducerea acestora în zonele cu valori maxime (Fig. 1 e). 
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Figura 1. Dispunere armăturilor exterioare pretensionate și diagramele de eforturi 

 

Configurația traseelor fasciculelor de precomprimare exterioară prezintă o 

diversitate mare, în funcție de schema statică și de parametrii consolidării, așa cum 

se arată în Figura 2. 

 
Figura 2. Configurația traseelor fasciculelor de precomprimare exterioară 
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Figura 3. Dispunerea etrierilor pretensionați 

 

Dacă eforturile unitare principale de întindere în beton depășesc valorile 

admise, se poate recurge la utilizarea etrierilor pretensionați, dispuși în zonele 

forțelor tăietoare maxime, la interiorul sau exteriorul pereților secțiunii casetate 

(fig. 3). 

Consolidarea unor suprastructuri cu grinzi din beton armat, simplu rezemate 

cu ajutorul precomprimării exterioare este exemplificată în Figura 4 a și b, 

fasciculele fiind dispuse la partea inferioară a grinzilor, pe zona momentelor 

încovoietoare cu valori mari și respectiv având trasee poligonale (Fig. 4 b), în 

ambele variante realizându-se modificările dorite ale diagramelor de momente 

existente. 

În Figura 4 c, consolidarea grinzilor Gerber se realizează prin dispunerea 

unor fascicule exterioare, la partea superioară, în zona reazemelor intermediare, ale 

căror trasee și lungimi sunt determinate de cerințele de modificare a diagramei 

momentelor încovoietoare existente. 
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Figura 4. Consolidarea suprastructurilor cu grinzi din beton armat, simplu 

rezemate, folosind precomprimarea exterioară 

 

3. UTILIZAREA PRECOMPRIMĂRII PENTRU REABILITARII 

PODURILOR 

 

La început inginerii au încercat să precomprime structurile din beton cu 

cabluri din oțel normal, însă fără succes. Prima încercare reușită de a precomprima 

betonul a fost realizată în Franța in anul 1928, când Eugene Freyssinet a încercat să 

folosească oțel de înaltă rezistență. 

Betonul precomprimat este un beton cu eforturi inițiale de compresiune. 

Motivul introducerii eforturilor inițiale de compresiune este reprezentat de slaba 

rezistență la întindere a betonului. Din această cauză unul din dezavantajele 

utilizării betonului armat îl reprezintă fisurarea acestuia. 

Din cauza fisurării, rigiditatea elementelor se reduce cu aproximativ 65% și 

armăturile pot ajunge să fie expuse procesului de coroziune. 

Pentru a evita sau limita fisurarea betonului soluția este precomprimarea. 
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Figura 5. Tipuri de precomprimare a betonului 

 

Precomprimare totală = precomprimare foarte puternica astfel încât în 

exploatare betonul lucrează nefisurat. 

Precomprimare partială = în exploatare betonul lucrează fisurat, dar cu 

fisuri mai mici decât în cazul în care betonul nu este precomprimat. 

Precomprimarea este utilă și dacă se doreste împiedicarea fisurării pentru 

asigurarea etanșeității unor rezervoare sau conducte. 

 

4. PROCEDEE DE PRECOMPRIMARE 

Precomprimarea se realizeaza prin 2 mari procedee: 

- precomprimare prin preîntinderea armăturilor; 

- precomprimare prin postîntinderea armăturilor. 

 

4.1. PRECOMPRIMARE PRIN PREÎNTINDEREA ARMĂTURILOR 

Prin preîntindere se întelege tensionarea armăturilor înainte de turnarea 

betonului și presupune ca armăturile să fie întinse rezemând fie pe cofraj, fie pe 

culeele ancorate în teren. Acest procedeu este adaptat în special pentru 

fabricarea în uzina a unor elemente de dimensiuni limitate. 

Avantajele constau în controlul calității în execuție, rezistența mai ridicată 

a betonului, realizată de obicei prin tratament termic și reducerea costului 

manoperei și amortizarea mai rapidă a echipamentelor. 

Dezavantajele constau în dificultatea de a le transporta din cauza 

gabaritului și de a realiza trasee curbe.  

 
Figura 6. Precomprimare prin preîntinderea armăturilor 
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4.2. PRECOMPRIMAREA PRIN POSTÎNTINDEREA ARMĂTURILOR 

Presupune tensionarea armăturilor după turnarea betonului. 

În elementul de beton se prevăd canale în care se vor introduce ulterior 

armatura de precomprimare. 

Avantajele constau în posibilitatea de a efectua precomprimarea pe șantier 

și de a realiza trasee curbe pentru armături. 

Dezavantajele constau în consumul de piese metalice (ancoraje) și 

necesitatea de a injecta mortar de ciment în teacă pentru a proteja armăturile 

împotriva coroziunii. 

 

5. STUDIU DE CAZ – PODUL PESTE OLT DE LA RÂMNICU VÂLCEA 

 
Figura 7. Secțiuni transversale în camp și în reazem 
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Figura 8. Elevație amonte pod 

 

 
Figura 9. Beton degradat prin carbonatare între elementele prefabricate ale 

grinzii casetate 
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Figura 10. Eflorescențe la consola de trotuar cauzate de deterioarea 

hidroizolației, exfolierea betonului, armătură corodată, infiltrații și eflorescențe. 

 

 
Figura 11. Infiltrații la rigla pilei, neprelungirea tubului de scurgere pentru 

evacuarea apei, armătură corodată și eflorescențe. 

 

Din aceste poze se poate observa că podul este degradat și din calculele 

făcute rezultă că podul necesită reabilitarea prin creșterea capacității portante. 
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Soluția propusă a fost de a utiliza precomprimarea adițională folosind bare de 

tip Macalloy. 

 

 
Figura 12. Secțiune transversală cu precomprimarea exterioară a casetei de beton 

 

 
Figura 13. Secțiune longitudinală cu precomprimarea exterioară a casetei de beton. 

 

6. CONCLUZII 

 

Ideea de bază este de a crea un moment negativ în elementul construcției 

care să crească rezistența acestuia.  

O structură precomprimată poate avea o secțiune mai redusă decât una 

neprecomprimată.  

Din moment ce această metodă este mai costisitoare, este in general folosită 

la poduri cu deschideri mari sau la structurile care necesită deformații mici. 

Avantajele betonului precomprimat: 

- Cresterea rigiditatii elementelor - scăderea raportului greutate-rigiditate; 

- Reducerea riscului de coroziune a armăturilor; 

- Creșterea rezisțenței la oboseală; 

- Posibilitatea de a asambla elemente prefabricate fără eșafodaje și fără 

suprabetonare. 

Dezavantajele betonului precomprimat: 

- Necesitatea de a realiza betoane de rezistență mai mare; 

- Necesitatea utilizării de personal calificat; 

- Proces complex de proiectare, foarte dificil, mai ales in cazul SSN. 

În cazul podului peste Olt de la Râmnicu Vâlcea soluția propusă are avantajul 

rapidității execuției și a siguranței în exploatare. 
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STUDIU PRIVIND UZURA ȘINELOR ÎN CURBE DE CALE 

FERATĂ PE LINIA BUCUREȘTI - VIDELE 
 

 

Autor: Ing. Dorin Schiopu, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Ingineria 

Infrastructurii Transporturilor, anul II, e-mail: schiopu_dorin@yahoo.ro  

 
Îndrumător: Prof. Univ. Dr. Ing. George Stoicescu, e-mail: g.stoicescu@cfdp.utcb.ro  

 

Rezumat  
 

Lucrarea de față tratează studiul aplicării supraînălțărilor la calea ferată pe linia București – 

Videle pentru a limita uzurile care apar asupra șinelor în perioada exploatării. 

 

Deoarece această linie este una dintre cele mai solicitate din țara noastră, făcând parte din 

Magistrala 900 a CFR (Căilor Ferate Române), s-a dorit propunerea unui nou model de calcul 

pentru supraînălțare astfel încât să se limiteze uzurile ce apar asupra șinelor în exploatare. 

 

Strategia de lucru a fost următoarea: 

- s-a studiat uzurile curbelor de pe linia București – Videle înregistrate în tabelele 

secțiilor de întreținere de pe o perioada de 11 ani; 

- s-a stabilit diagrame în care este reprezentată uzura orizontală și uzura verticala 

măsurată în puncte distincte ale curbelor precum și evoluția acestora în funcție de ani; 

- s-a constatat uzurile; 

- s-a propus un model de aplicare al supraînălțării astfel încât uzurile viitoare să fie 

minime. 

 

Cuvinte cheie: supraînălțare, uzură, curbă, viteză, șină. 

 

 

CAPITOLUL 1. Originea subiectului 

 

O altă modalitate de interpretare a valorilor supraînălțărilor maxime hmax, 

existente în Instrucția 314. 

În Instrucția 314, valorile hmax se determină ca fiind punctele de intersecție 

ale dreptelor hn și hmax. 

Se dorește ca la stabilirea supraînălțării efective a curbei, hef, să se țină 

seama de valoarea supraînălțării maxime, determinată funcție de excesul de 

supraînălțare, așa cum valorile supraînălțării normale se calculează în funcție de 

insuficiența de supraînălțare. 

mailto:schiopu_dorin@yahoo.ro
mailto:g.stoicescu@cfdp.utcb.ro
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Conform I 314:  

1. Dacă hn ≤ hmax => hef = hn  

2. Dacă hn > hmax , atunci fie se mărește raza curbei, dacă este posibil, fie 

se reduce viteza trenurilor de călători până ce hef = hn  

 

CAPITOLUL 2. Calculul supraînălțărilor conform I314 

 
Extras din “Instrucția privind norme și torelanțe la întretinerea și reparația liniilor de cale 

ferată 314”. 

 

Art.2. SUPRAÎNĂLȚAREA CĂII 

1. În aliniamente suprafețele de rulare ale șinelor celor două fire trebuie să se găsească la 

același nivel în profil transversal. 

În curbe, de regulă, firul exterior se așează la un nivel mai ridicat decât cel interior cu 

valoarea supraînălțării. 

2. Supraînălțarea maximă prescrisă nu trebuie să depășeasc 150mm. Cea mai mică 

supraînălțare este de 15mm. 

3. Supraînălțările în curbele de cale ferată pot fi: 

a. Supraînălțarea normală (hn) este cea mai mică supraînălțare ce se aplică în 

funcție de raza curbei și viteza maximă de circulație a trenurilor de călători (V) și 

insuficiența de supraînălțare (I). 
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b. Supraînălțarea maximă (hmax) este cea mai mare supraînălțare ce se poate aplica 

într-o curbă. Supraînăltarea maximă este funcție de viteza medie a trenurilor de 

marfă (Vm), intensitatea traficului trenurilor de marfă pe zi (Tn) care determină 

valoarea excesului de supraînălțare (E) și de viteza maximă a trenurilor de 

călători (V). 

c. Supraînălțarea limită (hlim) este supraînălțarea cea mai mare admisă în curbele cu 

raza sub 300m fără contrașine la firul interior. Supraînălțări mai mari de hlim în 

curbele cu raze sub 300m și fără contrașine pot crea pericolul deraierii la 

demarare în cazul opririi vehiculului în curbe. 

d. Supraînălțarea efectivă (h) este supraînălțarea care se aplică în curbă, care se 

determină în funcție de: raza curbei, viteza maximă a trenurilor de călători (V), 

insuficiența de supraînălțare (I), viteza medie a trenurilor de marfă (Vm), 

intensitatea zilnică a treficului trenurilor de marfă (Ts) respectiv excesul de 

supraînălțare (E). 

Supraînălțarea efectivă (h) trebuie să fie întotdeauna mai mare decât hn și mai mică decât 

hmax: 

ℎ𝑛 ≤ ℎ ≤ ℎ𝑚𝑎𝑥 

 

NOTĂ: Supraînălțarea normală (hn) se determină cu formula: 

ℎ𝑛 = 11,8 ×
𝑉2

𝑅
− 𝐼, î𝑛 𝑚𝑚 

în care: 

- V = viteza maximă în km/h; 

- R = raza curbei în m; 

- I = insuficiența de supraînălțare în mm; 

- 𝐼 =
150

1+𝑆
× 𝛾𝑇 , î𝑛 𝑚𝑚 

o S = coeficientul de suplețe al vehiculelor care are valoarea de max. 0,4 după 

normele UIC; 

o 𝛾𝑇 = accelerația transversală necompensată în m/s
2
; 

La CFR insuficiența de supraînălțare care stă la baza determinării supraînălțării normale din 

tabelul 2 are valoarea I=70mm (pentru S=0,4 și γT=0,65m/s
2
). 

În cazuri excepționale cu aprobarea direcției linii și instalații se poate admite o insuficiență 

de supraînălțare I=90mm (pentru S=0,4 și γT=0,85m/s
2
). 

- Supraînăl«țarea maximă se determină cu formula: 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = 11,8 ×
𝑉𝑚

2

𝑅
+ 𝐸, î𝑛 𝑚𝑚 

în care: 

- Vm = viteza medie a trenurilor de marfă în km/h; 
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𝑉𝑚 =
𝑛1 × 𝑉1 + 𝑛2 × 𝑉2 + ⋯

𝑛1 + 𝑛2 + ⋯
, î𝑛 𝑘𝑚/ℎ 

 n1, n2 = numărul trenurilor de marfă care circulă cu viteza V1, V2, ... 

- E = excesul de supraînălțare în mm; 

E = 50mm pentru traficul de marfă zilnic Tz > 60000 t/zi 

E = 60mm pentru traficul de marfă zilnic Tz = 30000 – 60000 t/zi 

E = 70mm pentru traficul de marfă zilnic Tz < 30000 t/zi 

Supraînălțarea limită se determină cu formula: 

ℎ𝑙𝑖𝑚 =
𝑅 − 50

2
, î𝑛 𝑚𝑚 

în care: 

 R = raza curbei în m; 

 Supraînălțarii hlim îi corespunde o viteză limită (Vlim): 

𝑉𝑙𝑖𝑚 ≤ √
ℎ𝑙𝑖𝑚 − 𝐼

11,8
× 𝑅 

în care: 

 hlim = supraînălțarea limită în mm; 

 I = insuficiența de supraînălțare în mm; 

 R = raza curbei în m. 

Pe liniile cu capacitatea redusă de trafic se poate spori viteza de circulație în curbele cu raza 

sub 300m peste valoarea Vlim aplicând o supraînălțare efectivă h>hlim cu condiția montării de 

contrașine pe firul interior al curbei. 

Valorile hlim sunt evidențiate de linia îngroșată din tabelul 2 supraînălțări normale, ele 

găsindu-se imediat sub acestea. 

4. Pentru evitarea producerii unor uzuri inegale la cele două fire ale căii și a unor acțiuni 

nefavorabile asupra căii și vehiculelor, trebuie respectată condiția ca produsul dintre 

raza curbei (R) și supraînălțarea efectivă aplicată pe teren (h) să fie constantă (C) în 

orice punct de pe curba izolată, gruparea de curbe și curbele de pe un sector de linie. Fig. 

9. 

𝑅𝑥 × ℎ𝑥 = 𝑅 × ℎ = 𝐶 
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NOTĂ: 

Se numește sector de linie, porțiunea de linie dintre două stații sau puncte de secționare care 

are aceleași caracteristici de circulație: viteză maximă (V), viteză medie a trenurilor de 

marfă (Vm), intensitatea zilnică a trenurilor de marfă (Tz). 

Se numește grupare de curbe, curbele de pe un sector de linie, care se succed, fără aliniament 

între ele sau cu aliniament a căror lungime este mai mică sau cel mult egală cu 100m. 

5. Modul de stabilitate a supraînălțărilor efective (h) 

Pentru stabilirea supraînălțărilor efective (h) sunt necesare următoarele elemente: 

- delimitarea sectoarelor de linie; 

- delimitarea grupărilor de curbe; (dacă există pe sector); 

- viteza maximă de circulație pe sectorul de linie; 

- intensitatea traficului de marfă zilnic (Tz); pe sectorul de linie și respectiv valoarea 

excesului de supraînălțare (E); 

- viteza medie a trenurilor de marfă (Vm) pe sectorul de linie; 

Stabilirea supraînălțărilor efective “h” se face după cum urmează: 

A. În cazul existenței unei singure curbe pe sectorul respectiv 

- se scoate din tabeul 2 supraînălțarea normală (hn), pentru raza curbei (R) și viteza 

maximă de circulație (V). 

- se scoate din tabelul 3 supraînălțarea maximă (hmax) în funcție de viteza medie a 

trenurilor de marfă (Vm), excesul de supraînălțare (E) și viteza maximă de circulație. 

Dacă hn este mai mic sau cel mult egal cu hmax (hn ≤ hmax) atunci supraînălțarea efectivă (h) 

se va lua egală cu hn (h = hn). 

Dacă hn este mai mare decât hmax, se reduce viteza maximă de circulație în curbă până la o 

valoare care să asigure condiția hn ≤ hmax urmând ca supraînălțarea efectivă h să fie egală cu 

hn. 
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B. Într-o grupare de curbe 

Se determină supraînălțarea efectivă (h) pentru curba cu raza cea mai mică (R) din gruparea 

de curbe după metodologia de la punctul A de mai sus (o singură curbă pe sectorul de linie); 

Supraînălțările efective 9hi0 pentru celelalte curbe din gruparea cu raza Ri se determină cu 

relația: 

ℎ𝑖 = ℎ ×
𝑅

𝑅𝑖
 

în care: 

 R = raza cea mai mică a curbei din gruparea de curbe; 

 h = supraînălțarea efectivă din curba cu raza cea mai mică; 

 Ri = curbe cu raza Ri > R; 

 hi = supraînălțarea efectivă în curbe cu raza Ri. 

Supraînălțările hi se rotunjesc din 5 în 5mm în plus. 

Viteza maximă de circulație pe întreaga grupare de curbe este viteza maximă de circulație de 

pe curbe cu raza cea mai mică corespunzătoare razei R și a supraînălțăii h = hi unde hn ≤ 

hmax. 

În acest fel se respectă condiția ca produsul R x h =constant. 

C. Pe un sector de linie cu mai multe curbe 

a. în cazul existenței, pe sectorul de linie respectiv a uneia sau mai multor grupări de 

curbe, valoarea supraînălțărilor se determină conform metodologiei de la punctul 

B de mai sus. 

b. pentru restul curbelor care sunt dispersate pe sectorul de linie respectiv se 

procedează astfel: 

Se alege curba cu raza R care asigură circulația cu viteza maximă de pe 

sectorul de lini respectiv care să respecte condiția hn ≤ hmax din tabelele 2 și 3. În 

acest fel pentru curba respectivă cu raza R supraînălțarea efectivă h este egală cu 

hn (h = hn). 

 

Pentru curbele de pe sectorul de linie respectiv care au raza (Ri) mai 

mare decât curba cu raza minimă care asigură viteza aximă (Ri > R), 

supraînălțările efective (hi) se determină ca la punctul B cu relația: 

ℎ𝑖 = ℎ ×
𝑅

𝑅𝑖
 

în care: 

h = supraînălțarea efectivă din curba cu raza cea mai mică (R) care 

asigură viteza maximă (V); 

hi = supraînălțarea efectivă ce se determină pentru curbele cu raza Ri de 

pe sector (Ri > R), a cărei valoare se rotunjește din 5 în 5mm în plus. 
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În acest fel se respectă condiția ca produlul Rxh = constant. 

 

În curbele cu raze mai mici decât raza minimă care asigură viteza 

maximă de circulație pe sectorul respectiv, vitezele vor fi reduse pânăla valorile 

care să respecte condiția hn ≤ hmax, fiecare curbă va fi tratată ca și în cazul unei 

curbe izolate de pe un sector de linie (punctul A de mai sus); 

c. când pe sectorul de linie respectiv sunt mai multe curbe sau grupâri de curbe care 

limitează viteza maximă de circulație, în scopul îmbunătățirii condițiilor de 

circulație, cu aprobarea directorului cu întreținerea, se va stabili o nouă viteză 

maximă de circulație care să elimine cât mai multe limitări de viteză. 

 

NOTĂ: 

1.Dacă după determinarea noilor supraînălțări efective în curbe, stabilite după metodologia de mai sus, apar 

modificări ale vitezei trenurilor de marfă sau a traficului zilnic al acestora, valorile supraînălțărilor efective pot 

fi menținute cu aprobarea directorului cu întreținerea până la efectuarea de lucrări RK sau RPMG, numai 

pentru cazurile când valoarea excesului de supraînălțare (E) din formula: 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = 11,8 ×
𝑉𝑚

2

𝑅
+ 𝐸 

nu depășește 70mm. În cazul când valoarea excesului (E) este mai mare de 70mm se vor reface supraînălțările 

efective (h) la valoarea stabilită în funcție de noile condiții de circulație. 

2. Supraînălțările de pe liniile în exploatare la data intrării în vigoare a prezentei instrucții, vor fi verificate pe 

baza reglementărilor de mai sus și se vor trata ca la punctul 1 din prezenta notă. 

6. În cazul când condițiile locale speciale nu permit introducerea de supraînălțări efective 

(h) la valoarea reieșită din calcul (lipsă de gabarit la lucrări de artă, traseu sinuos cu 

racordări scurte, linii cu rampe mari etc.), se pot aplica cu aprobarea directorului cu 

întreținerea supraînălțări mai mici, reducându-se vitezele maxime de circulație funcție de 

raza curbei și supraînălțarea respectivă, respectând condiția de la punctul 5 de mai sus. 

7. În curbele din liniile directe din stații în care opresc trenuri de călători, cele dintre 

semnalele de intrare la stații unde opresc toate trenurile precum și cele din linie curentă 

din dreptul haltelor de oprire a trenurilor de călători vor avea de regulă supraînălțări 

efective (h) de cel mult 120mm. Pe aceste curbe viteza maximă (V) va fi corespunzătoare 

razei și supraînălțării efective din tabelul 2. 

8. Curbele aflate după aparatele de cale precum și curbele de pe liniile abătute din stații cu 

viteze de maximum 40km/h, de regulă, nu vor avea supraînălțări. 

9. La trecerile la nivel ale liniilor duble sau multiple toate șinele în secțiune longitudinală 

ale drumului trebuie să se găsească în același plan. Dacă acest lucru nu este posibil (la 

supraînălțări mari ale căii) atunci șinele învecinate a câte două linii trebuie să fie aduse 

la același nivel. 

10. Supraînălțările efective (h) ale căii în curbe pe poduri metalice sau de beton armat fără 

balast se obțin simultan prin construcția elementelor tablierului și prin chertarea 
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traverselor speciale pe pod. La construcția tablierelor respective se vor realiza 

supraînălțările (h) ale căror valori în raport cu viteza maximă de circulație (V) vor fi 

reduse cu 20mm. Prin chertarea traverselor va fi realizată diferența între supraînălțarea 

corespunzătoare vitezei maxime de circulație (V) în curbă sau gruparea de curbe 

respective și supraîn ălțarea realizată prin construcția tablierului. În zona chertată 

grosimea minimă a traversei va fi mai mare sau cel puțin egală cu 18cm. 

11. Pe anumite linii cu stare foarte bună de întreținere, cu aprobarea Direcției linii și 

instalații, se poate spori insuficiența de supraînălțare de la 70mm până la 90mm și 

creșterea vitezelor de circulație cu 10km/h fără a modifica supraînălțările efective 

calculate cu insuficiența de supraînălțare I=70mm. 

Pe aceste linii se vor aplica toleranțe la sâgeți reduse la jumătate conform 

articolului 7 B punctul 3. 

12. Pentru vehiculele cu coeficient de suplețe S=0,25, pentru ficare caz în parte la 

propunerea Direcției tracțiune și vagoane, cu avizul Direcției linii și instalații și 

aprobarea conducerii Departamentului Căilor Ferate se poate spori viteza maximă de 

circulație cu 5km/h fără a modifica elementele geometrice ale curbelor (supraînălțare, 

lungimea curbelor de racordare). 

 

CAPITOLUL 3. Obiectivele Temei 

 
Determinarea supraînălțărilor maxime ale curbelor, conform relației de calcul: 

ℎ𝑚𝑎𝑥 =
11,8 × 𝑉𝑚

2

𝑅
+ 𝐸 

Similar relației de calcul pentru supraînălțarea normală: 

ℎ𝑚𝑎𝑥 =
11,8 × 𝑉𝑚

2

𝑅
− 𝐼 

Unde: 
V

m 
– viteza medie ponderată a trenurilor de marfă; 

V
max

 – viteza maximă a trenurilor de călători; 

E = Exces de supraînălțare funcție de intensitatea traficului 
  E=50mm pt. T

z 
> 60 000 to/zi; 

  E=60mm pt. T
z 
= 30 000 – 60 000 to/zi; 

  E=70mm pt. T
z 
< 30 000 to/zi. 

I = Insuficiența de supraînălțare, în funcție de accelerația transversală 
necompensată; 

  I=70mm pt. γ
t
= 0,65 m/s

2

 

  I=90mm pt. γ
t
= 0,80 m/s

2

 

   

Urmărirea uzurii șinelor situate pe firul exterior în curbe în funcție de h
ef

. 
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Figura 1. Plan de situație și Profil longitudinal 

 
Figura 2. Secțiune transversală în aliniament 
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Figura 3. Secțiune transverală în curbă 

 

 
Figura 4. Diagrama uzurilor verticale – Curba 1 
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Figura 5. Diagrama uzurilor verticale – Curba 2 

 
Figura 6. Diagrama uzurilor orizontale – Curba 1 
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Figura 7. Diagrama uzurilor orizontale – Curba 2 
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CAPITOLUL 4. CONCLUZII 

 

Stabilirea supraînălțării efective hef, ținând seama de valoarea supraînălțării 

maxime din I314, are efect negativ asupra uzurii șinelor, durata de exploatare 

reducându-se. 

 

Propunere: 
 

 
 

Astfel se propune alegerea supraînălțării în zona bisectoarei unghiului format 

dintre linia excesului de supraînălțare și linia insuficienței de supraînălțare. 
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INFLUENȚA GROSIMII STRATULUI DE FUNDAȚIE 

ASUPRA STĂRII DE TENSIUNI ȘI DEFORMAȚII ÎN 

STRATURILE DIN MATERIALE GRANULARE ALE 

STRUCTURII RUTIERE 
 

 

Ștefan Florian Bodan, facultatea C.F.D.P., I.I.T., anul II master, e-mail: 

stefan.f.bogdan@gmail.com  

 
Îndrumător:  Diaconu Elena, profesor drumuri doctor inginer, C.F.D.P, e-mail: elena@rutexpert.ro  

 

Rezumat:   
 

Am avut in vedere 3 variante de grosimi ale stratului de fundație (prin modificarea 

grosimii stratului de balast). Aceste variante au fost studiate în 3 cazuri ale tipului de pământ 

de fundare: 

- Pământ foarte slab (primăvara la dezgheț), E=30MPa, μ=0,45 

- Pământ mediu, E=60MPa, μ=0,40 

- Pământ situație normală, E=90MPa μ=0,3 

Studiul a fost făcut pe 3 tipuri de structuri rutiere în programul ALIZE, iar în urma 

rezultatelor se vor trage concluzii referitoare la comportarea acestora în condițiile de 

exploatare. 

 

Cuvinte cheie: grosime balast, tip pământ, ALIZE, structură rutieră, tensiuni, 

deformații. 

 

 

1. PROGRAMUL DE CALCUL ALIZE 
 

1.1. Prezentare generală 

 

Calculul teoretic al unei structuri rutiere se bazează pe comparaţia între: 

- eforturile şi deformaţiile provocate de trafic, in structura. 

- eforturile şi deformaţiile admisibile pentru fiecare dintre materialele 

care alcatuiesc structura. 

Programul Alize permite calculul cu precizie a eforturilor şi deformaţiilor 

în straturile rutiere sub efectul încărcarilor generate de trafic. Problema este 

rezolvata in maniera analitica, dupa modelul Burmister.  

Modelul de calcul al pachetului de straturi este alcătuit din straturi 

elastice, omogene, liniar-deformabile, izotrope, infinite in plan orizontal, iar 

roţile sunt asimilate ca încărcări circulare statice, care produc eforturi verticale 

mailto:stefan.f.bogdan@gmail.com
mailto:elena@rutexpert.ro
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(greutatea vehiculelor) sau încărcări orizontale (forţa de contact dintre pneu şi 

sosea). 

Doua straturi adiacente pot fi în urmatoarele situaţii: cu conlucrare între 

ele sau fara conlucrare intre ele. In cazul de fața s-a considerat conlucare între 

straturi. 

 

2. STUDIUL COMPORTĂRII STRUCTURILOR RUTIERE 
 

2.1. Structurile rutiere studiate 

 

 Studiul va fi făcut pe 3 tipuri de structuri rutiere, pentru fiecare variază 

grosimea stratului de balast:  

a) 20 cm  

b) 40 cm 

c) 60 cm 

și terenul de fundare: 

1) Pământ foarte slab (primăvara la dezgheț), E=30MPa, μ=0,45 

2) Pământ mediu, E=60MPa, μ=0,40 

3) Pământ situație normală, E=90MPa μ=0,3 

 În total 27 de situații studiate. 

Pentru structurile rutiere alese se vor face o serie de rulări prin 

introducerea datelor prezentate mai jos in programul de calcul Alize. 

 Pentru structurile alese, în calcul, au fost luate modulele de elasticitate și 

coeficenții lui Poisson conform Buletin tehnic rutier – indicativ PD 177-2001, 

“Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide” 

 Modulul de elasticitate al balastului se calculează cu relația: 

𝐸𝑏  =  0.20 x ℎ𝑏
0,45 x E𝑝       (1) 

in care:  -    hb = grosimea stratului din balast (mm); 

- Ep =modulul de elasticitate dinamic al pământului de 

fundare (MPa);   

- m = 0.27 coeficientul lui Poisson pentru balast. 
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 2.1.1. Structura rutieră S.R. I  

 

 
Figura 1. Structura rutieră SR I 
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2.1.2. Structura rutieră S.R. II 

 

 
Figura 2. Structura rutieră SR II 
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2.1.3. Structura rutieră S.R. III 

 

 
Figura3. Structura rutieră SR III 
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2.2. Opțiuni de calcul pentru încarcare și puncte de observații în cadrul 

programului: 

  

Roată simplă reprezentată de o încărcare izolată. 

-de centru C (0;0) 

-de rază r=0.171 m 

-exercitând o presiune uniformă q=0.625MPa 

Punctele de observație asociate sunt amplasate pe verticalele profilelor de 

observație definite prin coordonatele punctelor de suprafată : 

-profil vertical nr. 1 (0.171 - 0.0) 

-profil vertical nr. 2 (0.342 - 0.0) 

-profil vertical nr. 3 (0.513 - 0.0) 

-profil vertical nr. 4 (0.684 - 0.0) 

 

2.3. Rezultate obținute 

  

Pentru exemplificare a fost folosită Structura Rutieră SR II , teren de 

fundare mediu E=60MPa, grosimi ale stratului de balast: 20cm, 40cm, 60cm. 

 

2.3.1. Rezultate obținute pentru SR II a2, BA16, BAD25, Piatra spartă,     

20 cm Balast, pământ E=60MPa 

 

Tabelul 1. Rezultate  Alize, Eps T la baza straturilor, SR II a2 

 
Distanța 

Strat 0,00 0,17 0,34 0,51 0,68 

Sub încărcare 301,60 111,00 -31,31 -37,93 -31,44 

BA16 5cm 30,33 38,66 17,95 2,08 -3,67 

BAD25 6cm -254,90 -59,41 63,84 45,10 29,41 

PSP 15cm -359,90 -203,10 -9,35 51,90 59,75 

Balast 20cm -297,30 -227,10 -96,75 -4,52 39,89 
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Figura 4. Distribuția deformațiilor εt, SR II a2 

 

 
Figura 5. Distribuția deformațiilor specifice orizontale, SR II a2 
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Tabelul 2. Rezultate  Alize, Eps Z la baza straturilor, SR II a2 

 

Distanța 

Strat 0,00 0,17 0,34 0,51 0,68 

Sub incarcăre -216,70 -138,60 -51,99 -19,18 -5,955 

BA16 5cm 58,87 9,746 -23,92 -13,08 -6,947 

BAD25 6cm 335,50 169 14,39 -4,124 -6,245 

PSP 15cm 465,60 332,7 146,2 58,92 23,94 

Balast 20cm 473,00 406,6 274,1 163,5 93,3 

Teren ∞ 716,3 613,4 408,9 239,3 132,8 

 

 
Figura 6. Distribuția deformațiilor εz, SR II a2 
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Figura 7. Distribuția deformațiilor specifice verticale, SR II a2 

 

2.3.2. Rezultate obținute pentru SR II b2, BA16, BAD25, Piatra spartă, 

40cm Balast, pământ E=60MPa 

 

Tabelul 3. Rezultate  Alize, Eps T la baza straturilor, SR II b2 

 
Distanța 

Strat 0,00 0,17 0,34 0,51 0,68 

Sub incărcare 273,40 90,34 -37,96 -33,63 -22,33 

BA16 5cm 25,17 35,19 17,71 4,21 -0,53 

BAD25 6cm -234,00 -42,88 71,36 45,33 26,07 

PSP 15cm -272,70 -141,50 13,12 50,34 45,50 

Balast 40cm -171,30 -145,50 -88,38 -34,08 1,71 
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Figura 8. Distribuția deformațiilor εt, SR II b2 

 

 
Figura 9. Distribuția deformațiilor specifice orizontale, SR II b2 
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Tabelul 4. Rezultate  Alize, Eps Z la baza straturilor, SR II b2 

 

Distanța 

Strat 0,00 0,17 0,34 0,51 0,68 

Sub incărcare -186,20 -113,50 -38,03 -14,19 -6,21 

BA16 5cm 61,39 14,70 -21,93 -13,34 -8,37 

BAD25 6cm 316,30 151,80 2,31 -10,78 -9,23 

PSP 15cm 445,50 310,20 122,40 40,11 12,95 

Balast 40cm 232,80 211,50 162,30 111,20 72,00 

Teren 411,90 374,10 287,00 196,40 126,90 

 

 
Figura 10. Distribuția deformațiilor εz, SR II b2 
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Figura 11. Distribuția deformațiilor specifice verticale, SR II b2 

 

2.3.3. Rezultate obținute pentru SR II c2, BA16, BAD25, Piatra spartă, 

60cm Balast, pământ E=60MPa 

 

Tabelul 5. Rezultate  Alize, Eps T la baza straturilor, SR II b2 

 
Distanța 

Strat 0,00 0,17 0,34 0,51 0,68 

Sub incărcare 257,00 77,82 -42,89 -32,78 -18,55 

BA16 5cm 21,23 32,22 16,66 4,75 0,97 

BAD25 6cm -223,90 -34,91 75,04 45,77 25,08 

PSP 15cm -229,70 -112,10 23,58 51,33 42,02 

Balast 60cm -107,00 -95,88 -68,79 -38,39 -13,80 
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Figura 12. Distribuția deformațiilor εt, SR II c2 

 

 
Figura 13. Distribuția deformațiilor specifice orizontale, SR II c2 
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Tabelul 6. Rezultate  Alize, Eps Z la baza straturilor, SR II c2 

 

Distanța 

Strat 0,00 0,17 0,34 0,51 0,68 

Sub incărcare -168,50 -98,69 -28,97 -10,05 -5,14 

BA16 5cm 66,15 18,58 -19,77 -12,60 -8,57 

BAD 6cm 307,20 143,60 -3,47 -14,15 -11,07 

PSP 15cm 439,90 303,30 113,90 32,09 6,72 

Balast 60cm 134,70 126,10 104,70 79,17 56,51 

Teren 257,60 241,30 200,60 152,20 109,00 

 

 
Figura 14. Distribuția deformațiilor εz, SR II c2 
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Figura 15. Distribuția deformațiilor specifice verticale, SR II c2 

 

2.4. Variația deformției specifice orizontale la baza straturilor de fundație  

funcție de grosimea stratului de balast si a tipului de pământ. 

 

 
Figura 16. Variația deformației specifice orizontale la baza straturilor de fundație 
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2.5. Variația deformției specifice orizontale la baza straturilor asfaltice  

funcție de grosimea stratului de balast si a tipului de pământ. 

 

 
Figura 16. Variația deformației specifice orizontale la baza straturilor asfaltice 

 

3. CONCLUZII 
 

In diagrame se urmărește variația de întindere și compresiune în fiecare 

strat din structurile rutiere, zonele de copresiune sunt reprezentate cu roșu, iar 

zonele de întindere sunt reprezentate cu albastru. 

 Dupa realizarea diagramelor se observă că variația zonei de întindere și 

compresiune este asemănătoare în toate diagramele chiar dacă grosimea stratului 

de balast crește. 

 Se observă că la creșterea stratului de balast de la 20cm la 40cm, apoi la 

60cm, deformația de întindere orizontala de la nivelul stratului de piatră spartă 

scade semnificativ de la -360 microdef. la -273 microdef., apoi la -230 

microdef.,  iar la nivelul stratului de balast scade de la -297 microdef. la -171 

microdef., apoi la -107 microdef.. Prin urmare creșterea grosmii de la 20 la 

40cm are o influență in limitarea deformațiilor de întindere, dar nu influențează 

progresiv cu creșterea grosimii. 

 La baza straturilor asfaltice deformația de întindere scade nesemnificativ 

de la -255 la -234, până la -224. Prin urmare creșterea stratului de balast nu are o 

influența prea mare în cazul de față. 

20 cm 40 cm 60 cm

SR II Epam=30MPa -292 -268 -254

SR II Epam=60MPa -255 -234 -224

SR II Epam=90MPa -235 -218 -210
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Eps T la baza straturilor asfaltice in fct. de h balast 
Structura II - pentru fiecare tip de pamant(30,60,90MPa) 
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 In concluzie comportare structurii rutiere studiata este mai buna o dată cu 

creșterea grosimii stratului de balast din fundație, previne apariția tensiunii de 

întindere, respectiv o stabilitate mai bună a structurii rutiere. 
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Rezumat 

 

Interesul in comportamentul dinamic al podurilor de cale ferată a crescut in ultimii ani, 

datorită introducerii trenurilor de mare viteză. Sub incarcarea trenurilor de mare viteză, 

podurile sunt expuse la efecte dinamice importante. Aspectele dinamice s-au arătat a fi 

factorul guvernatant in proiectarea structurală. În general analiza dinamica este necesară 

pentru podurile traversate de trenuri cu viteza mai mare de 200 km/h. 

Trenurile de mare viteză pot induce vibrații în podurile de cale ferată, cu precădere la cele 

simplu rezemate.  

Interacțiunea dinamică dintre vehicul si pod este modelată într-o maniera mai realistă prin 

reducerea la un sistem cu două mase plasate în axele roților, legate între ele print-un resort 

si un amortizor vâscos. 

Prezenta lucrare tratează diferite modele de interacțiune dinamică dintre vehicul și structura 

podului cu precădere analiza forțelor de interacțiune dintre roată și șină. 

Studiul de caz investighează factorii care influențează forțele de interacțiune în cazul unei 

structuri de cale ferată simplu rezemată. 

 

Cuvinte cheie: vibrații, dinamica podurilor, factor de amplificare dinamică, 

interacțiune vehicul-pod, masă suspendată, încărcări dinamice, viteza de rezonanță. 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

1.1 Factorii care influențează răspunsul dinamic  

 

Mărimea răspunsului dinamic al structurilor podurilor la acțiunea 

dinamică a vehiculelor care traversează structura, depinde de mai mulți factori 
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printre care se pot menționa: masa și proprietățile dinamice ale vehiculelor în 

deplasare, caracteristicile dinamice ale structurii podului și condițiile 

suprafeței de rulare care asigură interfața dintre structura podului și vehicule. 

 

1.1.1  Caracteristicile dinamice ale structurii podului 

 

Măsura în care structura unui pod are un răspuns dinamic la parcurgerea sa 

de un convoi de vehicule cu o viteză dată depinde de un număr de factori în 

legătură cu geometria structurii podului, caracteristicile elastice și de 

amortizare ale materialului și caracteristicile proprii de vibrație ale podului. 

Printre aceștia se menționează: 

 caracteristicile proprii de vibrare ale podului -  depind direct de 

lungimea și rigiditatea podului. Podurile cu deschidere mică pot fi mai 

sensibile la acțiuni dinamice rezultând un factor de amplificare 

dinamica mai ridicat; 

 geometria în plan a podului – podurile oblice și cele curbe, în anumite 

situații,  pot amplifica sau reduce răspunsul dinamic; 

 capacitatea de amortizare a podului –  în general variază între 1-5% și 

care pentru valori mai ridicate poate atenua semnificativ răspunsul 

dinamic. Considerarea cât mai corecta a amortizării este importanta la 

parcurgerea podului de convoaie succesive de vehicule; 

 condițiile de rezemare a structurii podului – influențează direct 

răspunsul dinamic; 

 

1.1.2  Caracteristicile vehiculelor 

 

Vehiculele care traversează structura podului au caracteristici dinamice 

proprii care contribuie semnificativ la generarea încărcărilor dinamice și la 

răspunsul dinamic al podului cu care interacționează. Printre acestea se 

menționează: 

 viteza de deplasare – o viteză de deplasare critică poate genera 

factori de amplificare dinamică sporită. O viteză de deplasare mare a 

vehiculelor nu generează automat încărcări dinamice mari, dar o 

combinație a vitezei mari  cu o suprafață de rulare denivelată poate 

conduce la încărcări dinamice sporite; 

 masa vehiculului – studii teoretice și experimentale au arătat ca o 

sporire a masei vehiculului poate conduce la factori de amplificare 

dinamică mai reduși; 
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 tipul suspensiei vehiculului – poate conduce la o amplificare sau o 

reducere semnificativă a efectelor dinamice; 

 configurația și distanța dintre axele roților – în general, vehicule la 

care distanța  între axele roților este mai redusă vor induce efecte 

dinamice mai importante în structura podului; 

 tipul vehiculului – vehicule cu rigiditate sporită induc în structura 

podului efecte dinamice mai mari decât vehicule articulate sau 

trenuri rutiere; 

 poziția vehiculului pe pod – răspunsul dinamic al structurii podului 

poate fi semnificativ influențată de poziția vehiculului  în direcție 

transversala pe pod. Cele mai sensibile sunt podurile pe dale și pe 

grinzi; 

 prezența unui număr mare de vehicule pe pod – un număr ridicat de 

vehicule pe pod pe diferite benzi este asociat cu o reducere a 

efectelor dinamice transmise structurii podului. 

 

1.1.3  Starea suprafeței de rulare 

 

Starea suprafeței de rulare pe structura podului și a viaductelor de acces 

constituie un factor semnificativ în amplificarea efectelor dinamice asupra 

podului. O diminuare a calității suprafeței de rulare va conduce direct la o 

sporire a încărcărilor dinamice pe pod și o creștere a vulnerabilității acestuia. 

Acest factor combinat cu  calitatea redusă a caracteristicilor elastice și de 

amortizare a suspensiei vehiculelor va conduce la accentuarea imperfecțiunilor 

suprafeței de rulare și la sporirea efectelor dinamice asupra podului.  

 

2. MODELE PRIVIND INTERACȚIUNEA DINTRE STRUCTURA 

PODULUI ȘI VEHICULE 

 

Studiul interacțiunii dintre structura unui pod și un convoi de vehicule 

care se deplasează pe acesta cu o viteză data este o problemă tipică de 

interacțiune dinamică între vehicul și structură. Cel mai adesea studiile 

teoretice și experimentale se concentrează pe răspunsul structurii podului, 

studiul rezonanței și analiza efectelor neregularităților căii de rulare. 

În situația în care studiul se concentrează numai pe răspunsul structurii 

podului, vehiculele sunt reprezentate de un set de forțe mobile a căror mărime 

rămâne constantă în timpul deplasării pe structura podului. Asemenea analize 

fac obiectul celor mai multe studii din literatura de specialitate iar rezultatele 
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lor se regăsesc în prescripțiile internaționale de proiectare a structurilor de 

pod. 

În cazul în care se solicita studiul răspunsului combinat dintre structura 

podului și vehicule se utilizează modele de calcul care țin seama de 

interacțiunea celor două sisteme. În acest caz podul și vehiculele sunt 

considerate două structuri diferite care interacționează prin intermediul 

forțelor sau a deplasărilor care se dezvolta la punctele de contact dintre roata și 

calea de rulare. Acest tip de interacțiune este de natură neliniară și dependentă 

de timp întrucât punctele de contact au poziție variabilă în timp prin mișcarea 

relativa a celor două structuri. Combinația caracteristicilor dinamice ale 

structurii podului, vehicule și profilul căii de rulare se realizează prin scrierea 

ecuațiilor de mișcare combinate care necesită o rezolvare numerică. Crearea 

unor astfel de modele complexe trebuie abordată cu multă atenția întrucât 

aceste modele sunt sensibile în raport cu parametrii de rigiditate, masă și 

amortizare și necesită studii experimentale comparative. 

Modelele de interacțiune vehicul – pod consideră atât caracteristicile 

dinamice ale structurii podului cât și pe cele ale vehiculului. În general 

subsistemul dinamic al vehiculului consideră componentele acestuia ca mase 

rigide interconectate prin resoarte și amortizori vâscoși. 

Majoritatea studiilor privind efectul vitezei de parcurgere al structurii 

podului de convoaie de forțe mobile consideră structura podului modelată cu 

elemente de grindă iar vehiculul în mișcare modelat ca: forțe de mărime 

constantă, mase de mărime constantă sau mase în conlucrare cu suspensiile 

vehiculului – Figura 1. 

 

 
Figura 1. Modele de interacțiune 

 

Calea de rulare poate fi modelată cu elemente de grindă sau de volum și 

rezemată pe suprastructura podului prin resoarte și amortizori funcție de tipul 

prinderii. Pentru a introduce în analiză imperfecțiunile căii de rulare se pot 

introduce deplasări previzionate ale profilului suprafeței de contact a roții. Un 

posibil model de interacțiune este prezentat în Figura 2. 
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Figura 2. Model complex de interacțiune [3] 

 

2.1 Model de interacțiune cu masă distribuită 

 

Încărcările în mişcare pe structura de rezistenţă a podului sunt funcţii de 

timp şi de poziţia lor pe structură. Pentru a reprezenta încărcările produse de 

vehicule în mişcare s-a adoptat un model care neglijează mişcările de legănare, 

şerpuire şi galop ale vehiculului, acesta fiind idealizat sub forma unei mase 

distribuite în mişcare. 

Forţele nodale echivalente se vor determina în maniera adoptata la 

stabilirea elementelor matricei maselor echivalente, utilizând funcţiile de 

interpolare ale elementelor finite angajate în descrierea modelului discret al 

structurii. 

Contribuţia forţelor distribuite pe un element de grindă la încărcările 

nodale echivalente variabile în timp, exprimate în coordonate globale este: 

         dxtxq
l

TNTRtP ,

0


 

(1) 

[N] cuprinde funcţiile de interpolare, {q(x,t)} este încărcarea distribuită în 

lungul elementului de grindă, iar[R] este matricea de transformare între 

sistemele de coordonate global şi local. 

Presupunând că masa vehiculului în mişcare nu pierde contactul cu 

calea podului, rezultă că masa în mişcare are aceleaşi deplasări, viteze şi 

acceleraţii cu punctele comune de contact ale acesteia cu tablierul podului. 

Pentru un element finit plan sau grindă, componentele deplasărilor ux(x) 

şi uy(x) sunt: 

     

  
 

    N
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y
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x
x

u
xv 
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Figura 3.  Componentele deplasării pentru un element plan de  grindă 

 

unde [N] funcţiile de interpolare: 
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(3) 

Notând cu   txv ,  deplasările punctului curent de pe tablier rezultă:  
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(6) 

În ipoteza că vehiculul care traversează structura podului are poziţia la un 

moment t stabilită prin relația: 

  2
02

1

0
tatvtx 

                                                                        
(7) 

şi utilizând relaţia (6), rezultă acceleraţiile punctelor situate în lungul 

elementului de grindă: 

                   N
x

Na
x

Ntav
xx

Ntavtxv 
000

22
00

,              

(8) 

unde: a0 şi v0 sunt acceleraţiile şi vitezele iniţiale, şi: 

       
2

2
;

x

N

xx
N

x

N

x
N









                                                 

(9) 

Forţele de inerţie asociate masei vehiculului în mişcare sunt: 

  
 

      txvxm
tx

y
q

tx
x

q
txq ,

,

,
, 















                                
(10) 

unde în m(x) este masa distribuită a vehiculului (Figura 3.). 

Prin aplicarea relaţiei (1) se obţin forţele nodale echivalente asociate 

masei în mişcare, pentru un element i de grindă. 

           dxtxvxm
l

TNTRt
i

P ,

0

                                      

(11) 

sau în formă condensată: 

           U
i

KU
i

CU
i

Mt
i

P                                 

(12) 

unde matricele:  
 

         dxNxm
l

TNTR
i

M 

0

                                                              

(13) 
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                     dx
x
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l

TNTRtav
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00

2                                                       

(14)          

                   dx
x

Nxm
l

TNTRadx
xx

Nxm
l

TNTRtav
i

K 

0
0

0

2
00

         

(15) 

pot fi uşor evaluate, considerând masa vehiculului în mişcare distribuită pe o 

zonă finită din lungimea elementului de grindă (Figura 3). 

Trebuie remarcat ca matricea [Mi] este simetrică, iar celelalte două [Ci] şi 

[Ki] sunt nesimetrice, fapt ce îngreunează substanţial rezolvarea ecuaţiilor de 

echilibru dinamic. 

Pentru structura în ansamblu ecuaţiile de mişcare rezultă prin asamblarea 

contribuţiilor fiecărui element component al modelului discret: 

          
           tPU

i
KKU

i
CCU

i
MM  

                   
(16) 

unde ΣMi, ΣCi şi ΣKi sunt contribuţiile forţelor de inerţie ale masei în mişcare 

distribuită pe unele din elementele tablierului. 

Pentru a obţine soluţia ecuaţiilor de mişcare (16) se poate apela la 

algoritmi care operează cu matrice nesimetrice sau se plasează contribuţiile 

masei în mişcare în partea dreaptă a ecuaţiilor şi se rezolvă sistemul de ecuaţii 

simetric iterativ. 

 

 

 

 

3. EXEMPLIFICARE NUMERICĂ 

 

Structura podului analizat este din beton precomprimat proiectată pentru 

trafic de cale ferată de mare viteză. Sistemul static este grindă simplu rezemată 

cu deschiderea teoretică 32 m și  secțiune transversală în formă de caseta. 

Rezemarea sistemului de rulare se face prin intermediul unui prism de piatră 

spartă de grosime 0.60m.  

Principalele simplificări adoptate în analiza structurii podului sunt: 

1. în exploatare podul are comportare liniar elastică; 

2. betonul are comportare liniară și este nefisurat; 

3. influența pretensionării asupra comportării podului este neglijată; 
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4. piatra spartă, șinele și traversele contribuie numai la masa structurii nu 

și la rigiditatea acesteia; 

5. amortizarea, masa podului și a vehiculului sunt constante; 

6. modelarea podului s-a realizat cu elemente de grindă 2D și neglijarea 

deformațiilor de lunecare; 

7. modelul dinamic are caracteristici de rigiditate si masă constante în 

lungul deschiderii podului. 

Caracteristicile secțiunii transversale și ale betonului sunt: 

Reazem: 

Aria secțiunii = 10,975 m
2
 și Moment de inerție = 104,87 m

4 

Modul elasticitate  = 3,4 *10
10

 (Pa), Densitatea de masă = 2,4*10
3
 Kg/m3,  

Coef. Poisson = 0,2. 

Câmp: 

Aria secțiunii = 21,795 m
2
 și Moment de inerție = 141,402 m

4 

Modul elasticitate  = 3,4 *10
10

 (Pa), Densitatea de masă = 2,4*10
3
 Kg/m3,  

Coef. Poisson = 0,2. 

Pentru analiză s-a considerat ca podul este parcurs de locomotiva trenului 

ICE care are patru boghiuri și o lungime totală de 20 m. Viteza de deplasare a 

vehiculului este constantă. 

Modelul dinamic al vehiculului constă din masa locomotivei distribuită 

fiecărui boghiu și masa roților, conectate între ele prin sistemul de suspensie 

primar și secundar. Modelul simplificat al locomotivei este prezentat în Figura 

4.
    

 
                            

Figura 4. Model vehicul 

                                                

Figura 4. Model vehicul 
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Caracteristicile modelului dinamic al locomotivei sunt: 

mc = 51500 Kg – masa vehicul; mw = 1700 Kg – masa roții; 

kp = 2,6*10
6
 N/m – rogiditatea suspensiei primare; ks = 3,26*10

6
 N/m – 

rigiditatea suspensiei secundare 

cp = 1,2*10
4
 Ns/m – amortizarea suspensiei primare; cs = 9*10

4
 Ns/m – 

amortizarea suspensiei secundare. 

Rigiditățile și amortizările suspensiei primare și secundare au fost 

combinate ținând sema de legarea lor în serie. În modelare s-au utilizat 

valorile echivalente ale acestora. 

În timpul deplasării vehiculul nu pierde contactul cu podul, iar suprafața 

de rulare este considerată fără imperfecțiuni. Viteza de deplasare a vehiculului 

variază între 50 Km/h ipoteză cconsiderată ca aplicare statică a încărcărilor și 

300Km/h. 

Analiza raspunsului dinamic s-a realizat în ipoteza unei fracțiuni din 

amortizarea critică de 2% pentru structura podului. Analiza primelor 20 

caracteristici proprii de vibrație a podului în conlucrare cu prismul de balast și 

elementele căii au pus în evidență o participare de 82.33% masei structurii la 

răspunsul dinamic preconizat. 

Rezolvarea ecuațiilor de mișcare care asigură cuplajul dintre structura 

podului cu vehicul în mișcare s-a realizat prin procedul de integrare numerică 

pas cu pas Hilber Hughes Taylor cu parametrul a=0 corespunzător procedeului 

Newmark. 

După ce vehiculul părăsește structura podului aceasta vibrează liber în 

regim amortizat pentru o durată de 2 secunde. 

În Figura 5. se prezintă variația deplasării de la mijlocul deschiderii 

podului pentru viteza de deplasare v=50 Km/h, care corespunde unei aplicări 

statice a încărcărilor pe structura podului. Se constată că pentru viteze mici 

deplasarea dinamică variază nesemnificativ în jurul deformatei statice a 

structurii podului. 
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Figura 5. Variația deplasării Dz  - v=50 Km/h in nodul 33 in mijlocul 

deschiderii 

 

Variația deplasării de la mijlocul deschiderii podului pentru diferite 

viteze de deplasare a vehiculului pune în evidență o primă valoare maximă a 

deplasării la viteza de 180 Km/h care corespunde unei posibile viteze de 

rezonanță, Figura 6., 
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Figura 6. Variația deplasării Dz în funcție de viteză in nodul 33 in mijlocul 

deschiderii 

 
           Figura 7. Variația coeficientului de amplificare dinamică 

 

Fenomenul de rezonanță este confirmat prin analiza variației 

coeficientului de amplificare dinamică cu viteza de deplasare a vehiculului pe 
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structura podului, Figura 7. Se poate obsrva ca prima valoare maximă a acestui 

coeficient se manifestă la viteza v =300 Km/h și are urmatoarele valori: Dx 

=1.98; Dy =1.37 si Dz  =1.73 

 
Figura 8. Variația deplasării Dz- v = 200 Km/h 

Pentru viteza de rezonanță de 200Km/h variația deplasării de la mijlocul 

deschiderii podului pune în evidență o miscare oscilatorie a ansamblului pod – 

vehicul cu valori maxime care cresc cu circa 20% față de situația aplicării 

statice a încărcării. De asemenea in Figura 8 se obsevă apariția deplasărilor 

pozitive după părăsirea structurii de către vehicul 
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Figura 9 si Figura 10. Variația accelerației az pentru  v = 50 Km/h și 200 

Km/h 

 

Din analiza graficelor de variației a accelerației secțiunii de la mijlocul 

deschiderii podului pentru viteza de deplasare a vehiculului de 50 Km/h și 

respectiv 200 Km/h, Figura 9 si respectiv Figura 10., rezultă o creștere 

semnificativa a valorilor accelerației la creșterea vitezei vehiculului, cu 

influență directă asupra forțelor de inerție care se dezvoltă în structură. 

 

4. CONCLUZII 

 

Lucrarea prezintă în detaliu un posibil model de analiză a interacțiunii 

dintre structura podului și convoiul de vehicule care se deplasează cu viteză 

uniform accelerată. Modelul considera masa vehiculului distribuită în contact 

permanent cu structura podului. Ecuațiile de mișcare corespunzătoare 

sistemului oscilant în interacțiune conduce la sisteme de ecuații nesimetrice și 

în consecință este nevoie să se apeleze la algoritmi care operează cu matrice 

nesimetrice sau se plasează contribuţiile masei în mişcare în partea dreaptă a 

ecuaţiilor şi se rezolvă iterativ sistemul de ecuaţii simetric.  

Moldele de interacțiune vehicul structură simplificate conduc la soluții 

optime și eficiente din punct de vedere al efortului de calcul numeric și 
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permite abordarea fenomenului de rezonanță care apare la atingerea unei 

viteze critice a convoiului de vehicule. Studiile numerice efectuate au pus în 

evidență faptul că factorul de amplificare dinamică determinat pentru deplasări 

este mai mare decât cel determinat pentru momente încovoietoare. 
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Rezumat 

 

Creșterea semnificativă a traficului rutier din ultimii ani, cumulată cu condițiile de 

climă severe, au dus la necesitatea producerii unor îmbrăcăminți din mixtură asfaltică cu 

rezistență marită la deformații permanente și fisurare. Astfel, au fost încercate o serie de 

materiale noi, folosite pe piața europeană, pentru a stabili care dintre acestea sunt  potrivite 

pentru clima  specifică și traficul din țara noastră.[2] 

Produsul ROAD+ folosit ca adaos în mixtura asfaltică, aduce multe beneficii 

mediului înconjurător. Componenta de bază din ROAD+ este pudreta de cauciuc, fabricată de 

firma GENAN, care în combinație cu produsul VESTENAMER, înlocuiește polimerii 

sintetici. Spre deosebire de polimerii sintetici prețul acestui produs rămâne constant, nefiind 

influențat de prețul petrolului. [8] 

Prin utilizarea produsului ROAD+® se evită emisii importante de CO2 și în acest fel, 

se aduce un beneficiu climei și mediului înconjurător. Acest adaos reprezintă un agent de 

modificare, polimeric, pentru bitumuri și mixtura asfaltică, utilizate pentru construcția 

drumurilor și străzilor. [8] 

În acest articol se  prezintă rezultatele obținute în laborator pe mixtura asfaltică BA 

12.5 și bitumul de referință B 50/70 preparate cu adaosul ROAD+, care îmbunătățește 

comportarea îmbrăcăminții, crește durata de viață a drumului și reduce costurile de întreținere. 

 

Cuvinte cheie: mixtura asfaltică, bitum, polimeri, ROAD+. 

 

 

1.INTRODUCERE 

 

O rețea de drumuri are un impact considerabil asupra economiei unei 

țări. Cerințe noi impuse în construcția drumurilor au determinat implicarea 

firmelor de profil în activitatea de cercetare și dezvoltare a acestor materiale. 

Cea mai mare firmă de reciclare a anvelopelor  uzate la nivel mondial cu 

3 unități de reciclare în Germania, una în Danemarca și una în SUA s-a implicat 

în producerea unor componente care sa poată înlocui polimerii sintetici. Una 

mailto:adriana.tanasescu14@gmail.com
mailto:carmen.racanel@yahoo.com
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dintre cele mai mari realizări economice și tehnologice a fost atunci cand 

GENAN a lansat pe piață ROAD+, prezentat în figura 1, ca alternativă a 

polimerilor sintetici cu caracteristici favorabile față de alți modificatori folositi 

până acum.[8] 

 

 
Figura 1. ROAD+ 

 

ROAD+ prin definiție este un modificator de bitum și asfalt pe bază de 

elastomeri, având ca și componentă de bază pudreta de cauciuc, cu calități 

deosebite fabricate tot de firma GENAN, care în amestec cu VESTENAMER, 

inventat și patentat de firma EVONIK, are rolul de a înlocui polimerii de tip 

sintetic utilizați până în prezent pentru modificarea bitumului.[8] 

Mixturile asfaltice modificate cu ROAD+ spre deosebire de mixturile 

produse  cu bitum modificat pe bază de polimeri au rezistențe la făgășuire, la 

fisurare, la deformare ductilă și îmbătrânire superioare și totodată are 

proprietatea de a compensa tensiunile interne datorate variațiilor de temperatură 

zi-noapte, indiferent de zona climatică multumiță elasticității caracteristice unui 

elastomer.Mixtura asfaltică cu acest adaos este o mixtură silențioasă, diminuând 

cu 5-6dB(A) zgomotul generat de traficul vehiculelor spre deosebire de mixtura 

asfaltică covențională indiferent din ce materiale sunt alcătuite straturile 

asfaltice de suprafață (MAS, BA, MAP etc), ceea ce în această perioadă 

constituie un avantaj deoarece la orice produs se cere o atestare a poluării fonice 

scăzute. Un drum cu trafic greu din Köln, Germania, de-a lungul fluviului Rin, a 

fost considerat „Baustelle des Monats”(Șantierul lunii) datorită reducerii 

considerate a zgomotului.[8] 

Prin intermediul ROAD+ se poate modifica orice sortiment de bitum. Se 

utilizează fie ca modificator direct la mixtura asfaltică în stația de producere a 

mixturii asfaltice (procedeu uscat) sau indirect prin modificarea prealabilă a 

bitumului (procedeu umed).[1] 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2016  

ediţia a VI-a 

 

Bucureşti, 23 Iunie 2016 
 

 149 

De-a lungul timpului s-a testat utilizarea produsului in laboratoarele unor 

țări precum: Germania și Danemarca. 

Conform unor investigații realizate pe bitum în laboratorul Heiden 

pentru materiale de construcții din Germania, s-au efectuat încercări clasice pe 

bitum. Rezultatele furnizate de laborator indică o scădere a penetrației unui 

bitum 50/70 pe măsură ce se crește cantitatea de ROAD+ adaugată. Pe de alta 

parte, o cantitate mai mare de modificator crește valoarea inel și bilă cu cât 

bitumul de la care pornim devine mai dur și cu cât se crește proporția de 

ROAD+. Din punct de vedere al ductilității mărirea procentului de modificator 

pentru bitumurile de pornire mai moi de tip 70/100 are un efect pozitiv.[6] 

Conceptul de modificare denumit ROAD+, care combină pudreta de 

cauciuc și un aditiv, Vestenamer, a fost studiat  si în laboratoarele din 

Danemarca. În urma rezultatelor obținute s-au remarcat o serie de concluzii. 

Modificarea unui bitum 70/100 cu 15% ROAD+ oferă o vâscozitate mai  mare 

decât a unui bitum de referință modificat cu polimerul SBS, chiar dacă punctul 

de înmuiere “Inel și bilă” este mult mai mic. Ductilitatea la 25
o
C arată că 

proprietățile ductile ale lianților modificați cu ROAD+ nu sunt bune. Acest lucru 

se datorează probabil prezenței particulelor de cauciuc care acționează ca 

inițiatori de fisuri. Combinația examinată de bitum 70/100 cu 8% adaos de 

ROAD+ prezintă o recuperare elastică de peste 50%, dar testul nu a putut fi 

realizat conform standardelor pentru adăugarea de 15% ROAD+ din cauza 

deteriorării premature.[6] 

Testul la oboseală realizat de către Direcția Daneză de Drumuri conform 

SR EN 12697-24 anexa E a  indicat faptul că, performanța la oboseală a mixturii 

asfaltice cu  15% adaos ROAD+ este mai mică decât a celei cu bitum 40/100-75 

modificat cu polimerul SBS, în timp ce amestecul cu bitum modificat cu 8% 

ROAD+ a dat rezultate la același nivel.[7] 

 

2.MATERIALELE FOLOSITE ȘI REȚETA MIXTURII ASFALTICE 

 

Mixtura bituminoasă de la care s-a pornit în acest studiu este de tip 

BA12.5 (beton asfaltic cu dimensiunea maximă a granulelor de 12.5mm) 

furnizată de SC TEHNOLOGICA RADION SRL, mixtură care s-a realizat cu 

un bitum rutier 50/70  – SC Sargeant Marine Bitumen SRL-Furnizor Taranto, 

agregatele folosite fiind nispul de concasaj 0/4, cribluri 4/8, 8/12.5 de la Cariera 

Cerna și filer de cretă de Murfatlar-Fabricant  SC Tempo Invest SRL folosit 

îndeosebi pentru amestecuri bituminoase destinate drumurilor, aerodromurilor și 
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altor zone de circulație. Rețeta (dozajele) mixturii asfaltice este prezentată în 

tabelul 1. 

La mixtura BA12.5 considerată ca mixtură de referință s-au adăugat în 

laborator treptat diferite procente de ROAD+ (alcătuit din pudreta de cauciuc 

<1.4mm obținută din anvelope reciclate, amestecată cu 4.5% Vestenamer), în 

vederea obținerii unor rezultate cu avantaje economice și un impact scăzut 

asupra mediului: 5%,10%, 15%. 

 

Tabel 1. Rețeta de amestec a agregatelor minerale inclusiv filerul și bitumul 

Agregate de Cariera Cerna Procent 

Nisip de concasaj sort 0/4mm 48% 

Criblura sort 4/8mm 20% 

Criblura sort 8/12.5mm 23% 

Filer de cretă de Murfatlar 9% 

Bitum 50/70 6% 

 

Bitumul rutier 50/70  – SC Sargeant Marine Bitumen SRL-Furnizor 

Taranto prezintă caracteristicile din tabelul 2. 

 

Tabel 2. Caracteristicile bitumului rutier 50/70 

Caracteristicile UM Metoda de 

determinare 

Valori 

obținute 

Limite de 

încadrare 

Penetrația la 25
 

o
C 

0.1mm EN 1426 66 50-70 

Punct de 

înmuiere 

o
C EN 1427 47.2 46-54 

Indice de 

penetrare 

- EN 12591 -1.3 -1.5-0.7 

 

Curba granulometrică, figura 2, a amestecului de agregate respectă 

condițiile prevăzute de normativul în vigoare AND 605/2014 și standardul 

european  SR EN 13108-1. 
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Figura 2. Curba granulometrică a mixturii asfaltice BA12.5 supusă studiului 

 

3.PROGRAM DE ÎNCERCĂRI 

 

În vederea atingerii obiectivelor lucrării s-au efectuat o serie de studii de 

laborator clasice și dinamice în  cadrul laboratorului de gr I ,SC AQ TESTING 

BT SRL (tabelul 3 și 4). 

 

Tabel 3.  Încercări de laborator realizate pe mixtura de referință și pe 

mixtura modificată cu ROAD+ 

N

r. 

c

rt. 

T

ip mixtură 

Denumirea 

încercării 

Metoda 

de determinare 

Condițiile 

de realizare ale 

încercării 

Caracter

istica determinată 

1 

B
A

1
2

.5
 

B
A

1
2

.5
 c

u
 5

%
 R

O
A

D
+

 

B
A

1
2

.5
 c

u
 1

0
%

 R
O

A
D

+
 

B
A

1
2

.5
 c

u
 1

5
%

 R
O

A
D

+
 

Încercarea 

Marshall 

Probe 

cilindrice 

SR EN 

12697-34 
60⁰C S[kN] 

F[mm] 

2 
Densitatea 

aparentă 

Probe 

cilindrice 

SR EN 

12697-6 

Epruvetele 

trebuie păstrate la 

temp de 25⁰C până în 

momentul încercării 

Temp apei 

determina ρw in 

vederea calculului 

ρbSSD. 

 

ρbSSD[Mg/

m
3
] 

3 
Densitate 

maximă 

Mixtura 

proaspată 

SR EN 

12697 - 5 

Temperatu

ra apei determină ρw  

în vederea calculului 

ρmv 

ρmv[Mg/

m
3
] 

4 
Volum de 

goluri 

Procent de 

goluri din scheletul 

mineral umplut cu liant 

SR EN 

12697-8 

- Vm[%] 

 

VFB[%] 

 

 

,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

0,01 0,1 1 10 100

T
R

E
C

E
R

I 
 (

%
) 

D I M E N S I U N I   S I T E   (mm) 

DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE  
conform AND 605:2014 
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Conținut de 

goluri din scheletul 

mineral 

Probe 

cilindrice 

VMA[%] 

5 
Sensibilitatea 

la apă, metoda A 

(Rezistența la tracțiune 

indirectă a epruvetelor 

de mixturi asfaltice) 

Probe 

cilindrice 

SR EN 

12697-12 

25
o
C ITSR[%] 

6 
Încercarea la 

întindere indirectă      

IT-CY (Rigiditatea 

mixturii asfaltice) 

Probe 

cilindrice 

SR EN 

12697-26 Anexa E 

20
o
C E[MPa] 

7 
Încercarea la 

compresiune ciclică 

triaxială (Fluaj dinamic) 

Probe 

cilindrice 

SR EN 

12697-25 

50
o
C Deformaț

ia permanentă 

[µm/m] 

 

Viteza de 

deformație[µm/m 

per ciclu] 

 

Tabel 4. Încercări de laborator realizate pe bitumul simplu 50/70 și pe 

bitumul modificat cu ROAD+ 

N

r.cr

t 

T

ip bitum 

Denumirea 

incercării 

Meto

da de 

determinare 

Condițiile de 

realizare ale incercarii 

Caracter

istica determinată 

U

M 

1 

5
0

/7
0

 

5
0

/7
0

 c
u

 5
%

 R
o
a

d
+

 

5
0

/7
0

 c
u

 1
0

%
 R

o
a

d
+

 

5
0

/7
0

 c
u

 1
5

%
 R

o
a

d
+

 

Penetrația cu 

ac 

SR 

EN 1426 

 

25⁰C 
Penetrație 

1

/10 mm 

2 
Punctul de 

înmuiere inel și bilă 

SR 

EN 1427 

Se încălzește 

baia de lichid cu o viteză 

de 5
o
C pe minut 

IB 
o

C
 

3 
Punctul de 

rupere Fraass 

SR 

EN 12593 

Se răcesc 

placuțele cu 1
o
C/minut 

 

Punct de 

rupere Fraass 

 
o

C 

4 
Indicele de 

penetrație 

SR 

EN 12591 

Nomograma 

în funcție de punctul de 

înmuiere și penetrația 

IP - 
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4.REZULTATELE ȘI INTERPRETĂRILE ÎNCERCĂRILOR DE 

LABORATOR 

 

Rezultatele studiului experimental sunt prezentate în figurile 3-6 pentru 

bitum și în figurile 7-16 pentru mixtura asfaltică conform programului de 

încercări descris în tabelele 3-4. 

 

4.1.Încercări pe bitum 

 

 Penetrația 

 

 
Figura 3. Penetrația la 25⁰C a bitumului 50/70 simplu și cu adaos de ROAD+ 

 

Adaosul de ROAD+ în diferite procente crescânde conduce la scăderea 

penetrației bitumului de bază cu 25%, de la 57.7 1/10 mm până la 43 1/10 

mm.(Figura 3) 

 

 Inel și bilă 

 

 
Figura 4. Punctul de înmuiere Inel și Bilă a bitumului 50/70 simplu și cu adaos 

de ROAD+ 
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În figura 4 se poate observa o îmbunătățire cu 12% a punctului de 

înmuiere Inel și Bilă pentru bitumul cu 15% ROAD+ față de de bitumul simplu 

50/70. 

 

 Fraass 

 

 
Figura 5. Punctul de rupere Fraass al bitumului 50/70 simplu și cu adaos de 

ROAD+ 

 

Acest tip de adaos are rolul de a îmbunătăți rezistența la temperaturi 

negative a bitumului. Se poate observa că rezistența la fisurare este de 3 ori mai 

mare pe bitumul modificat decât pe cel simplu, echipamentul din dotare 

neputând determina valoarea exactă de fisurare deoarece domeniul de măsurare 

are ca valoare minimă -35°C.(Figura 5) 

 

 IP 

 

 
Figura 6. Indicele de penetrație IP al bitumului 50/70 simplu și cu adaos de 

ROAD+ 
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 Pe măsură ce se adaugă procente sporite de ROAD+ în bitumul simplu 

50/70, crește indicele de penetrație, conducând la o îmbunătățire a caracteristicii 

cu aproximativ 71% față de valoarea de referință. (Figura 6) 

 

 

4.2.Încercări pe mixtura asfaltică 

 

Epruvetele de mixtură asfaltică s-au confecționat atât cu compactorul cu 

impact Marshall cât și cu presa de compactare giratorie. 

Confecționarea Marshall s-a folosit pentru compactarea probelor 

cilindrice necesare în vederea stabilirii Densității Aparente, Stabilității și 

Fluajului Marshall și a ITSR-ului. 

Confecționarea giratorie s-a utilizat pentru epruvetele cilindrice încercate 

la Fluaj Dinamic, Vm, VFB, VMA și la încercarea de întindere indirectă IT-CY 

(Modulul de ridigiditate). 

 Încercarea Marshall 

 

 
Figura 7. Stabilitatea Marshall la 60⁰C a mixturii asfaltice tip BA12.5 cu bitum 

simplu și cu adaos de ROAD+ 

 

 
Figura 8. Fluajul Marshall al mixturii asfaltice tip BA12.5 cu bitum simplu și cu 

adaos de ROAD+ 
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Față de mixtura de referință BA 12.5, mixtura cu adaosuri de ROAD+, 

conduce la scăderea stabilității și fluajului Marshall. După cum se poate observa 

în figurile 7 și 8, stabilitatea și fluajul Marshall sunt invers proporționale cu 

creșterea procentelor de ROAD + adăugate în mixtură, cu cât procentul de 

Road+ este mai mare, cu atât caracteristicile menționate scad. 

 

 Densitatea aparentă 

 

 
Figura 9. Densitatea aparentă ρbssd a mixturii asfaltice tip BA12.5 cu bitum 

simplu și cu adaos de ROAD+ 

 

Creșterea cantității de ROAD+ adăugată în mixtura asfaltică conduce la o 

anrobare mai greoaie a suprafeței agregatelor. Acest lucru se observă și din 

valorile densităților care scad, conform figurii 9. 

 

 Densitatea maximă 

 

 
Figura 10. Densitatea maximă ρmv a mixturii asfaltice tip BA12.5 cu bitum 

simplu și cu adaos de ROAD+ 

 

Valorile din figura 10 arată că desfacerea mixturii asfaltice a fost 

îngreunată de elasticitatea masticului existent între particulele de agregate, fapt 
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care conduce la micșorarea densității maxime a mixturii asfaltice pe măsură ce 

se crește procentul de aditiv. 

 

 Volum de goluri 

 

 
Figura11. Volumul de goluri Vm al mixturii asfaltice tip BA12.5 cu bitum 

simplu și cu adaos de ROAD+ 

 

 
Figura 12. Procentul de goluri din scheletul mineral umplut cu liant VFB al 

mixturii asfaltice tip BA12.5 cu bitum simplu și cu adaos de ROAD+ 

 

 
Figura 13. Procentul de goluri din scheletul mineral VMA al mixturii asfaltice 

tip BA12.5 cu bitum simplu și cu adaos de ROAD+ 
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După cum se poate vedea în figurile 11-13, volumul de goluri Vm al 

mixturii asfaltice crește odată cu utilizarea modificatorului ROAD+ ceea ce 

indică o scăderea a VFB-ului și implicit a VMA-ului. Procentul de goluri din 

scheletul mineral umplut cu bitum scade cu până la 12% pentru BA12.5 cu 15% 

ROAD+ față de cel al mixturii BA12.5 de referință. 

 

 ITSR 

 

 
Figura 14. Rezistența la tracțiune indirectă a mixturii asfaltice tip BA12.5 cu 

bitum simplu și cu adaos de ROAD+ 

 

În figura  14, se remarcă o creștere a rezistenței la tracțiune indirectă a 

mixturii asfaltice cu  până la 33%, la procente din ce în ce mai mari de Road+ 

adăugat. 

 

 Rigiditate 

 

 
Figura 15. Modulul de rigiditate al mixturii asfaltice BA12.5 cu bitum simplu și 

cu adaos de ROAD+ 
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Rigiditatea mixturii asfaltice scade cu creșterea procentului de ROAD+, 

valorile fiind prezentate în figura 15. 

 

 

 

 Fluaj Dinamic 

 

 
Figura 16. Deformația permanentă la 50⁰C, 300kPa și 10000 impulsuri a 

mixturii asfaltice BA12.5 cu bitum simplu și cu adaos de ROAD+ 

 

 
Figura 17. Viteza de fluaj la 50⁰C, 300kPa și 10000 impulsuri a mixturii 

asfaltice BA12.5 cu bitum simplu și cu adaos de ROAD+ 

 

 Road+ îmbunătățeste rezistența la deformații permanente, conducând la 

o creștere a acesteia cu aproximativ 5% la fiecare  5% modificator adăugat, după 

cum se evidențiază în figura 16. Viteza de fluaj scade cu 76% pentru un procent 

de 15% ROAD+ adăugat conform figurii 17. 
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5.CONCLUZII 

 

Conform rezultatelor studiului de laborator efectuat cu scopul de a obține 

care este influența adaosului ROAD+ în mixtura asfaltică BA12.5 pentru stratul 

de uzură, au fost trase următoarele concluzii: 

 În vederea determinării caracteristicilor bitumului modificat s-a 

observat că adaosul de ROAD+ în bitumul simplu 50/70 a îngreunat 

amestecarea bitumului încălzit la 180⁰C. De aici rezultă că este indicat să se 

studieze pe viitor vâscozitatea bitumului modificat cu acest produs în vederea 

considerării juste a temperaturii la care se realizează malaxarea și compactarea 

mixturii asfaltice în funcție de procentul de pudretă de cauciuc și Vestenamer. 

 Conform SR EN 12591 pentru bitumul 50/70, clasa de penetrație 

este 50…70 1/10mm. În această categorie sunt cuprinse valorile bitumului 

modificat cu 5 % ROAD+. Pe măsură ce se adaugă ROAD+ penetrația scade 

astfel încât bitumul modificat rezultat se încadrează într-o altă clasă de 

penetrație 40…60 1/10mm. 

 Caracteristica Inel si Bilă respectă condiția impusă de standardul 

SR EN 12591 pentru bitumul 50/70 de 46…54⁰C atât pentru bitumul simplu cât 

și pentru cel cu adaosuri. Acest lucru dovedește faptul că în urma adăugării 

produsului ROAD+ nu se modifică încadrarea bitumului deși ca valoare punctul 

de înmuiere crește. 

 Doar în cazul bitumului cu adaosurile de 5, 10, 15% se respectă 

condiția punctului de rupere Fraass  ≤-8⁰C indicată de standardul SR EN 12591. 

 Indicele de penetrație determinat grafic în funcție de punctul de 

înmuiere și penetrație îndeplinește condiția de -1.5…+0.7 din SR EN 12591 

pentru toate variantele de amestec. 

La adăugarea produsului ROAD+ în mixtura asfaltică se observă 

următoarele: 

 Se remarcă o modificare a caracteristicilor dinamice. Pudreta de 

cauciuc în amestec cu polioctenamer într-un procent de 10% la prepararea 

mixturii asfaltice reduce tendința de apariție a făgașelor, îmbunătățește rezistența 

la deformații permanente. Acest lucru implică utilizarea acestui adaos cu 

precădere în zonele reci. 

 Creșterea cantității de ROAD+ adăugată în mixtura asfaltică 

conduce la o anrobare mai greoaie a agregatelor. Se poate observa că densitatea 

aparentă a epruvetelor de mixtură este invers proporțională cu creșterea 

conținutului de adaos. 
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 Dozajul de nisip de concasaj 0/4mm de 48% din compoziția 

mixturii este mare, iar pe măsură ce se adaugă diferite procente de ROAD+, în 

mixtură, acoperirea agregatelor devine dificilă, iar volumul de goluri crește cu 

1.5% față de mixtura cu bitumul de bază. Se recomandă astfel utilizarea unei 

curbe granulometrice diferite, cu un procent de părți fine mai redus, deci 

refacerea rețetei mixturii asfaltice. 

 Conform normativului AND 605/2014, modulul de rigiditate al 

mixturii asfaltice cu bitum simplu și bitum modificat întrunește condiția de 

min.4200MPa. Pe de altă parte încadrarea din punct de vedere al SR EN 13108-

1 pornește de la categoria S min5500- S max7000 în cazul mixturii cu bitum simplu si 

modificat cu 5% ROAD+ și ajunge la categoria S min4200- S max7000 în cazul 

mxiturii cu bitum modificat cu 10% ROAD+ și la Smin3600 - Smax7000 în cazul 

mixturii cu bitum modificat cu 15% ROAD+ . 

 Deformația permanentă a stratului de uzură BA12.5 se află sub 

valoarea de maxim atât pentru mixtura cu bitum simplu cât și pentru mixtura cu 

bitum modificat conform AND 605. Pe baza SR EN 13108-1, viteza de fluaj se 

încadrează pentru bitumul simplu în categoria fcmax0.4 și pentru bitumurile 

modificate cu 5, 10, 15% ROAD+ în categoria fcmax0.2. 

 Sensibilitatea la apă a mixturii asfaltice cu adaos devine mai mică 

pe măsură ce procentul de adaos este mai mare. Conform SR EN 13108-1 

categoria de valori se îmbunătățește pe măsură ce se adaugă produsul studiat: 

ITSR70 pentru mixtura cu bitum simplu, ITSR80 pentru mixtura cu bitum 

modificat cu 5 % ROAD+ și ITSR90 pentru mixtura cu bitum modificat cu 10% 

și 15 % Road+. 

 Stabilitatea Marshall deși scade cu creșterea procentului de 

ROAD+ se încadrează în cerințele din AND605 (6.5 – 13KN) cu valori spre 

maxim. Categoriile conform SR EN 13108-1 sunt Smin10 – Smax15 (pentru mixtura 

cu 5% Road+) sau Smax13 (pentru mixtura cu 10% si 15% Road+). Fluajul 

Marshall scade cu creșterea procentului de adaos ajungând să respecte astfel 

cerințele din AND605 (1.5 – 4 mm), având categoria F4 conform SR EN 13108-

1 comparativ cu categoria F8 de la care s-a plecat cu mixtura cu bitum simplu, 

luată ca referință. 

 Costul de producere a unei mixturi asfaltice sau a unui bitum cu 

modificatorul Road+ este mai mare deoarece intervine costul suplimentar al 

aditivului de aproximativ 960 euro/tonă cu transport până la stația de preparare. 

Pe termen lung aceste costuri se amortizează deoarece caracteristicile mixturii se 

îmbunătățesc. Astfel durata de viață mai mare implică costuri reduse de 

întreținere. 
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Rezumat 

  

Din cauza creșterii intensității traficului rutier și a sarcinii pe osie, îmbrăcămințile 

drumurilor sunt solicitate puternic de catre acțiunile tangențiale la contactul dintre roată și 

cale. Aceste acțiuni, conduc la îndepărtarea din stratul de uzură a materialelor încleștate 

numai prin cilindrare. Traficul modern, caracterizat prin viteze ridicate de circulație și sarcini 

sporite pe roată, necesită pentru desfașurarea sa, în condiții de confort și siguranță, structuri 

rutiere rezistente. Din acest motiv, au fost încercate o serie de materiale noi, folosite pe piața 

europeană, pentru a stabili care dintre acestea sunt  potrivite pentru clima specifică și traficul 

din țara noastră. 

Unul dintre materialele care îmbunătățește calitatea bitumului rutier și stabilitatea 

asfalturilor, este produsul Gilsonite.  

Gilsonite este o substanță de culoare neagră, utilizată în industria petrolieră, în 

turnătorii, în industria chimică, în sectorul cernelurilor și vopselelor precum și în sectorul 

asfaltării drumurilor.[1] 

În sectorul drumurilor, Gilsonite este utilizat ca agent de creștere a performanței  

mixturilor asfaltice. Poate fi utilizat pentru oricare din  straturile asfaltice, prin introducerea 

acestuia direct în stația  de mixtura asfaltică, acesta înlocuind  între 4-15% din cantiatea de 

bitum utilizat la turnarea stratului de mixtura asfaltică. Gradul de înlocuire al bitumului cu 

Gilsonite variază în funcție de fluctuațiile de temperatură ale porțiunii de drum, cât și în 

funcție de categoria drumului.[1] 

Lucrarea de față prezintă rezultatele obținute în laborator pe mixtura asfaltică 

preparată cu diverse procente de Gilsonite care îmbunătățesc comportarea îmbrăcăminții 

rutiere și crește durata de viață a drumului. 

 

Cuvinte cheie: mixtura asfaltică, bitum, Gilsonite 
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1.INTRODUCERE 

 

Produsul Gilsonite, prezentat în figura 1, este o rașină naturală 

hidrocarbonică, care se extrage din bazinul Uintah din estul, statului Utah, SUA. 

Este un bitum mineral natural, compatibil cu bitumul rutier pentru drumuri, 

având punctul de înmuiere peste 150
o
C. 

 

 
Figura 1. Pulbere de Gilsonite 

 

Este întrebuințat la lucrările de drumuri ca un adaos ce îmbunătățește 

stabilitatea mixturilor asfaltice, crește rezistența acestora la deformațiile date de 

temperaturile ridicate, crește rezistența mixturilor la acțiunea distructivă a apei. 

Gilsonite se utilizează pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice cu 

rezistențe mari la deformațiile permanente datorate temperaturilor ridicate. Se 

poate utiliza în domeniul rutier la: 

 Construcții de drumuri noi, pentru realizarea îmbrăcăminților bituminoase 

sau a altor straturi rutiere din mixturi asfaltice; 

 Reabilitări de drumuri existente pentru realizarea îmbrăcăminților 

bituminoase (uzură si binder), sau a altor straturi rutiere din mixturi 

asfaltice; 

 Îmbrăcăminți bituminoase pentru poduri rutiere; 

 Construcția strazilor – îmbrăcăminți bituminoase sau alte straturi rutiere 

din mixturi asfaltice; 

 Aeroporturi sau dane portuare – îmbrăcăminți bituminoase; 
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 Tratamente bituminoase, șlamuri bituminoase, bitum modificat cu 

Gilsonite.[1] 

Datorită caracteristicilor și proprietăților fizico-chimice ale produsului, 

acesta poate fi utilizat în zonele cu variații mari de temperatură (de la -30
o
C la 

+50
o
C) și în zonele cu fricțiune ridicată, deoarece crește semnificativ rezistența 

covoarelor asfaltice.[1] 

Gilsonite este diferit de alți produși asfaltici naturali prin conținutul 

ridicat de asfaltene, solubilitate ridicată în solvenți organici, puritate ridicată și 

constanța proprietăților, greutate moleculară ridicată, conținut ridicat de azot.[1] 

Produsul este folosit cu succes în mai multe state din lume cum ar fi 

Austria, Belgia, Cehia, Polonia etc. 

Un studiu realizat la Universitatea Kielce din Polonia, evaluează efectul 

adăugării Gilsonitului în proporție de 5%, 10% si 15% într-un bitum rutier 

50/70. Aria de cercetare include și studiul: penetrației la 25
o
C, punctul de 

înmuiere “Inel și Bilă”, punctul de rupere Fraass și vâscozității dinamice la 60
o
C 

și la 135
o
C. Rezultatele au arătat o îmbunatățire a proprietăților  bitumului 

50/70. Folosirea bitumului natural a condus la o reducere a gradului de penetrare 

și o creștere a punctului de înmuiere, și în același timp, o mică schimbare a 

punctului de rupere al bitumului 50/70. Testele au arătat, de asemenea, o 

creștere efectivă a vâscozității dinamice la temperatura de 60
o
C precum și la 

temperatura de 135
o
C. [5] 

În Indonezia cercetătorii au evaluat performanțele asfaltului poros, 

folosind deșeuri de materiale din beton pentru a explora efectul adăugării de 

Gilsonite în amestec. Au fost confecționate aproximativ 90 probe cu un conținut 

variat de bitum, procent de Gilsonite ca aditiv, proporționat și prelucrat și 

agregat grosier. Testele efectuate includ permeabilitatea și caracteristicile 

Marshall. Rezultatele au arătat că materialele reciclate din beton, pot fi utilizate 

ca potențial agregat în mixturile asfaltice, în special în mixturile asfaltice 

poroase. Prin adăugarea de Gilsonite în proporții de 8%-10%, se îmbunătățesc 

caracteristicile Marshall ale mixturii, în special stabilitatea mixturii, fără ca 

permeabilitatea să scadă semnificativ. Utilizarea materialelor reciclate tinde să 

crească conținutul de liant al mixturii cu aproximativ 1%-2%.[4]  

 

2.MATERIALELE FOLOSITE ȘI REȚETA MIXTURII 

ASFALTICE 

 

În cadrul prezentei lucrări sunt prezentate efectele adaosului Gilsonite în 

procente de 5%, 7% și 10% asupra mixturii asfaltice. S-a pornit de la o rețetă de 
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mixtură bituminoasă tip BA12.5  (beton asfaltic cu dimensiunea maximă a 

granulelor de 12.5mm) furnizată de SC TEHNOLOGICA RADION SRL. Rețeta 

este compusă din nispul de concasaj 0/4, cribluri 4/8, 8/12.5 de la Cariera Cerna 

și filer de cretă de Murfatlar-Fabricant  SC Tempo Invest SRL anrobate cu 

bitum rutier 50/70 – SC Sargeant Marine Bitumen SRL-Furnizor Taranto.. 

Dozajele pentru confecționarea mixturii asfaltice și proprietatile bitumului sunt 

prezentate în tabelele 1 și 2. În figura 2 este prezentată curba granulometrică a 

agregatului. 

 

Tabel 1. Rețeta de amestec a agregatelor minerale inclusiv filerul și bitumul 

Agregate de Carieră Cerna Procent 

Nisip de concasaj sort 0/4mm 48% 

Criblura sort 4/8mm 20% 

Criblura sort 8/12.5mm 23% 

Filer de cretă de Murfatlar 9% 

Bitum 50/70 6% 

 

Tabel 2.Caracteristicile bitumului rutier 50/70 

Caracteristicile UM Metoda de 

determinare 

Valori 

obținute 

Limite 

Penetrația la 25
 

o
C 

0.1mm EN 1426 66 50-70 

Punct de 

înmuiere 

o
C EN 1427 47.2 46-54 

Indice de 

penetrare 

- EN 12591 -1.3 -1.5-0.7 

 

Laboratorul furnizor de agregate și bitum a proiectat rețeta, astfel încât 

să respecte și condițiile AND 605 Mixturi asfaltice executate la cald. Condiți 

tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în opera. 
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Figura 2. Curba granulometrică a mixturii asfaltice BA12.5 supusă studiului 

 

3.PROGRAM DE ÎNCERCăRI 

 

În vederea îmbunătățirii comportării în timp, s-au efectuat o serie de 

studii de laborator pe mixtura asfaltică modificată cu Gilsonite, în cadrul 

laboratorului de gradul 1 SC AQ TESTING BT SRL.(tabelul 3 și 4) 

 

Tabel 3.  Încercări de laborator realizate pe mixtura simplă și pe mixtura 

modificată cu Gilsonite 

N

r. 

c

rt. 

Tip 

mixtură 

Denumi

rea încercării 

Metoda 

de determinare 

Condițiile 

de realizare ale 

încercării 

Caracter

istica determinată 

1 

B
A

1
2

.5
 

B
A

1
2

.5
 c

u
 5

%
 G

il
so

n
it

e
 

B
A

1
2

.5
 c

u
 7

%
 G

il
so

n
it

e
 

B
A

1
2

.5
 c

u
 1

0
%

 G
il

so
n

it
e
 

Încercar

ea Marshall 

Probe 

cilindrice 

SR EN 

12697-34 
60⁰C S[kN] 

F[mm] 

2 
Densitat

ea aparentă 

Probe 

cilindrice 

SR EN 

12697-6 

Epruvetele 

trebuie păstrate la 

temp de 25⁰C până în 

momentul încercării 

Temp apei 

determina ρw in 

vederea calculului 

ρbSSD. 

 

ρbSSD[Mg/

m
3
] 

3 
Densitat

e maximă 

Mixtura 

proaspată 

SR EN 

12697 - 5 

Temperatu

ra apei determină ρw  

în vederea calculului 

ρmv 

ρmv[Mg/

m
3
] 

4 
Volum 

de goluri 

Procent 

SR EN 

12697-8 

- Vm[%] 

 

VFB[%] 

,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

0,01 0,1 1 10 100

T
R

E
C

E
R

I 
 (

%
) 

D I M E N S I U N I   S I T E   (mm) 

DIAGRAMA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE  
conform AND 605:2014 
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de goluri din 

scheletul mineral 

umplut cu liant 

Conținut 

de goluri din 

scheletul mineral 

Probe 

cilindrice 

 

 

VMA[%] 

5 
Sensibili

tatea la apă, 

metoda A 

(Rezistența la 

tracțiune indirectă 

a epruvetelor de 

mixturi asfaltice) 

Probe 

cilindrice 

SR EN 

12697-12 

25
o
C ITSR[%] 

6 
Încercar

ea la întindere 

indirectă      IT-CY 

(Rigiditatea 

mixturii asfaltice) 

Probe 

cilindrice 

SR EN 

12697-26 Anexa E 

20
o
C E[MPa] 

7 
Încercar

ea la compresiune 

ciclică triaxială 

(Fluaj dinamic) 

Probe 

cilindrice 

SR EN 

12697-25 

50
o
C Deformaț

ia permanentă 

[µm/m] 

 

Viteza de 

deformație[µm/m 

per ciclu] 

 

Tabel 4.  Încercari de laborator realizate pe bitumul simplu 50/70 si pe 

bitumul modificat cu Gilsonite 

N

r.cr

t 

Tip 

bitum 

Denumir

ea incercării 

Meto

da de 

determinare 

Condițiile de 

realizare ale incercarii 

Caracter

istica determinată 

U

M 

1 

5
0

/7
0
 

5
0

/7
0

 c
u

 5
%

 G
il

so
n

it
e 

5
0

/7
0

 c
u

 7
%

 G
il

so
n

it
e 

5
0

/7
0

 c
u

 1
0

%
 G

il
so

n
it

e
 Penetrația 

cu ac 

SR 

EN 1426 

 

25⁰C 
Penetrație 

1

/10 mm 

2 
Punctul 

de înmuiere inel și 

bilă 

SR 

EN 1427 

Se încălzește 

baia de lichid cu o viteză 

de 5
o
C pe minut 

IB 
o

C
 

3 
Punctul 

de rupere Fraass 

SR 

EN 12593 

Se răcesc 

placuțele cu 1
o
C/minut 

 

Punct de 

rupere Fraass 

 
o

C 

4 
Indicele 

de penetrație 

SR 

EN 12591 

Nomograma 

în funcție de punctul de 

înmuiere și penetrația 

IP - 
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4.REZULTATELE ȘI INTERPRETĂRILE ÎNCERCĂRILOR DE 

LABORATOR 

 

Conform programului de încercări descris în tabelele 3-4 rezultatele 

încercărilor pe bitum sunt prezentate în figurile 3-6, iar rezultatele încercărilor 

efectuate pe mixturi sunt cuprinse în figurile 7-16. 

 

4.1.Încercări pe bitum 

 

 Penetrație 

 
Figura 3: Penetrația la 25⁰C a bitumului 50/70 simplu și cu adaos de Gilsonite 

 

Utilizarea adaosului de Gilsonite în procente din ce în ce mai mari, 

conduce la scăderea penetrației cu aproximativ 45%, de la o valoare a bitumului 

de bază 50/70 de 57.7 1/10 mm la o valoare de 32 1/10 mm pentru un procent de 

Gilsonite de 10%.(Figura3) 

 

 Inel și bilă 

 

 
Figura 4: Punctul de înmuiere Inel și Bilă a bitumului 50/70 simplu și cu adaos  

de Gilsonite 
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 În figura 4, punctul de înmuiere inel și bilă crește pe masură ce se 

adaugă modificatorul Gilsonite cu până la 22% pentru un bitum 50/70 cu 10% 

Gilsonite.  

 

 Fraass 

 

 
Figura 5: Punctul de rupere Fraass al bitumului 50/70 simplu și cu adaos  de 

Gilsonite 

 

În figura 5 se observă că rezistența la fisurare reprezentată prin punctul 

de rupere Fraass este invers proporțională cu creșterea procentului de Gilsonite 

adăugat. Adaosul de Gilsonite înrăutățește comportarea la fisurare din 

temperature scăzute. 

 

 IP 

 
Figura 6. Indicele de penetrație IP al bitumului 50/70 simplu și cu adaos de 

Gilsonite 
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 Indicele de penetrație este în continuă creștere pe măsură ce se marește 

cantitatea de pulbere de Gilsonite adăugata. Se remarcă o îmbunătățire cu 0.5 

unități la fiecare 2-3% de adaos.(Figura 6) 

 

4.2 Încercări pe mixtura asfaltică 

 

Confecționarea epruvetelor s-a realizat prin 2 metode: folosind 

compactorul cu impact Marshall cât și presa de compactare giratorie. 

Confecționarea Marshall se va folosi pentru compactarea probelor 

cilindrice necesare în vederea stabilirii Densității aparente, Stabilității și 

Fluajului Marshall și a ITSR-ului. 

Confecționarea giratorie se folosește pentru epruvetele cilindrice 

încercate la Fluaj Dinamic, Vm, VFB, VMA și la Încercarea de întindere 

indirectă IT-CY (Modul de rigiditate). 

 

 Încercarea Marshall 

 
Figura 7. Stabilitatea Marshall la 60⁰C a mixturii asfaltice tip BA12.5 cu bitum 

simplu și cu adaos de Gilsonite 

 

 
Figura 8.Fluajul Marshall al mixturii asfaltice tip BA12.5 cu bitum simplu și cu 

adaos de Gilsonite 
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Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice prezentate în 

figurile 7-8 fabricate cu Gilsonite sunt modificate negativ pentru procentul de 

5%, urmând ca pentru procente crescătoare de Gilsonite acestea sa se 

îmbunătățească. 

Față de agrementul tehnic se observă o alta evoluție a caracteristicilor 

fizico-mecanice deoarece modificarea în agrement s-a facut pe bitum, iar în 

studiul s-a facut direct pe agregate. Acest lucru ne arată că dispersia Gilsonite-

ului în masa de mixtură nu poate fi controlată că în masa de bitum. 

 

 Densitatea aparentă 

 
 

Figura 9. Densitatea aparentă ρbssd a mixturii asfaltice tip BA12.5 cu bitum 

simplu și cu adaos de Gilsonite 

 

Creșterea cantității de Gilsonite adăugată în mixtura asfaltică conduce la 

o anrobare dificilă a agregatelor. Acest lucru se observă și din valorile 

densităților care scad, conform figurii 9. 

 

 Densitatea maximă 

 
Figura 10. Densitatea maximă ρmv a mixturii asfaltice tip BA12.5 

cu bitum simplu și cu adaos de Gilsonite 
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Conform figurii 10 se remarcă o scadere a densității maxime, datorită 

desfacerii mixturii asfaltice îngreunate de elasticitatea liantului existent între 

particulele de agregate. 

 

 Volum de goluri 

 

 
Figura 11. Volumul de goluri Vm al mixturii asfaltice tip BA12.5 cu bitum 

simplu și cu adaos de Gilsonite 

 

 
Figura 12. Procentul de goluri din scheletul mineral umplut cu liant VFB al 

mixturii asfaltice tip BA12.5 cu bitum simplu și cu adaos de Gilsonite 
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Figura 13. Procentul de goluri din scheletul mineral VMA al mixturii asfaltice 

tip BA12.5 cu bitum simplu și cu adaos de Gilsonite 

 

 În figura 11 se remarcă o scădere a volumului de goluri cu 0.8%  pentru 

un aport de 5% Gilsonite, urmând ca pe măsură ce se crește cantitatea de adaos 

la 7% respectiv 10%, Vm  începe să crească, fapt datorat îngreunării acoperirii 

agregatelor cu bitum. 

 

 ITSR 

 
Figura 14. Rezistența la tracțiune indirectă a mixturii asfaltice tip BA12.5 cu 

bitum simplu și cu adaos de Gilsonite 

 

În figura 14, se observă o creștere a rezistenței la tracțiune indirectă a 

mixturii asfaltice cu  până la 33% pentru BA12.5 cu 10% Gilsonite față de cea 

de referință. 
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 Rigiditate 

 

 
Figura 15. Modulul de rigiditate al mixturii asfaltice BA12.5 cu bitum simplu și 

cu adaos de Gilsonite 

 

În general produsul Gilsonite adăugat în mixtură nu influențează foarte 

mult modulul de rigiditate al mixturii de referință. Din figura 15 rezultă că 

modulul de rigiditate crește pentru adaosul de Gilsonite de 10%. Pentru un 

procent de 5% Gilsonite apare o ușoară scădere a modulului de rigiditate a 

mixturii asfaltice.  

 

 Fluaj dinamic 

 

 
Figura 16. Deformația permanentă la 50⁰C, 300kPa si 10000 impulsuri a 

mixturii asfaltice BA12.5 cu bitum simplu și cu adaos de Gilsonite 
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Figura 17. Viteza de fluaj la 50⁰C, 300kPa si 10000 impulsuri a mixturii 

asfaltice BA12.5 cu bitum simplu și cu adaos de Gilsonite 

 

Mixturile asfaltice cu Gilsonite au o comportare mai bună la temperaturi 

ridicate dupa cum se poate observa în figura 16, valoarea deformației 

permanente scăzând cu 18.5% pentru un adaos de 10% Gilsonite față de mixtura 

de bază. Viteza de fluaj scade cu aproximativ 50% pe măsură ce procentul de 

Gilsonite adăugat crește după cum se poate observa in figura 17. 

 

5. CONCLUZII 

Conform rezultatelor studiului de laborator efectuat cu scopul de a obține 

care este influența adaosului Gilsonite în mixtura asfaltică BA12.5 pentru stratul 

de uzură, au fost trase numeroase concluzii.  

La adăugarea produsului  Gilsonite în bitum se observă următoarele: 

 Penetrația, conform SR EN 12591 pentru bitumul 50/70 se 

încadrează în clasa 50-70 1/10 mm. În această clasă, nu sunt cuprinse și valorile 

bitumului modificat cu Gilsonite. Pe măsură ce se adaugă Gilsonite penetrația 

scade astfel încât bitumul modificat rezultat se încadreaza într-o altă clasă de 

penetrație 40-60 1/10 mm pentru bitumurile modificate cu 5, 7% Gilsonite și în 

clasă de penetrație 35-50 1/10 mm pentru bitumul modifcat cu 10% adaos 

Gilsonite. 

 Conform SR EN 12591, pentru bitumul simplu 50/70 și pentru cel 

modificat cu adaos 5% Gilsonite, caracteristica Inel și Bilă respectă condiția 

standardului de 46…54
o
C. Acest lucru dovedește faptul că în urma adăugării 

produsului Gilsonite 5% nu se modifică încadrarea bitumului deși ca valoare 

punctul de înmuiere crește. Celelalte două procente de Gilsonite conduc la o 

încadrare a IB în domeniul 35…50
 o

C, corespunzător tipului de bitum modificat 

cu 7 și 10 % Gilsonite. 
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 Punctul de rupere Fraass, respectă condiția din standardul SR EN 

12591 și anume t≤-8
o
C, pentru bitumul simplu și bitumul modificat cu 5% 

respectiv 7% adaos de Gilsonite. 

 Indicele de penetrație determinat grafic în funcție de punctul de 

înmuiere și penetrație, îndeplinește conditia  de -1.5…+0.7 a standardului SR 

EN 12591 pentru toate variantele de amestec. 

La adăugarea produsului Gilsonite în mixtura asfaltică se observă 

următoarele: 

 Utilizarea produsului Gilsonite în diferite procente (intre 4-15%) 

îmbunătățeste considerabil rezistența la deformații permanente, unul dintre 

principalele avantaje ale aditivului fiind comportarea favorabilă la temperaturi 

ridicate. Performanțele ridicate ale acestuia într-un climat cald,conduc la 

obtinerea unui asfalt mai puțin susceptibil de a se înmuia, deforma și de a 

permite deformări la temperaturi ridicate. Gilsonite nu contribuie la fisurarea la 

temperaturi joase, aceasta caracteristica este contrara experientei cu alti 

modificatori bituminosi ce confera duritate. 

 Într-o primă etapă, adăugarea Gilsonitului în proporție de 7-10% 

îmbunătățește caracteristicile Marshall ale mixturii, stabilitatea acesteia, fără să 

scadă capacitatea de permeabilitate a mixturii. Conținutul de 5% adaos de 

Gilsonite, nu modidfică semnificativ proprietățile mixturilor asfaltice. 

 Conținutul ridicat de azot  al modificatorului Gilsonite, conferă 

bitumului o aderență mai bună cu agregatul, ceea ce îmbunătățește rezistența la 

rupere, precum și rezistența la deformare. 

 Se remarcă o scădere a volumului de goluri cu 0.8%  pentru un 

aport de 5% Gilsonite, urmând ca pe măsură ce se crește cantitatea de adaos la 

7% respectiv 10%, Vm  începe sa crească, fapt datorat îngreunării anrobării 

agregatelor cu bitum. 

 În conformitate cu normativul AND 605, modulul de rigiditate, 

pentru bitumul simplu și cel modificat întrunește condiția de minim 4200 MPa. 

Pe de altă parte încadrarea din punct de vedere al SR EN 13108-1 pornește de la 

categoria Smin4500 – Smax7000 în cazul mixturii cu bitum modificat cu 5 % Gilsonite 

și ajunge la categoria Smin5500 - Smax7000 în cazul mixturii cu bitum simplu și 

modificat cu 7 % Gilsonite și 10 % Gilsonite. 

 Deformația permanentă a stratului de uzura BA 12.5 se află sub 

valoarea de maxim pentru mixtura cu bitum simplu cât și pentru mixtura cu 

bitum modificat conform AND605. 

 Sensibilitatea la apă a mixturii asfaltice cu adaos devine mai mică 

pe măsură ce procentul de adaos este mai mare. Conform SR EN 13108-1 
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categoria de valori se îmbunătățește pe măsură ce se adaugă produsul studiat: 

ITSR70 pentru mixtura cu bitum simplu, ITSR80 pentru mixtura cu bitum 

modificat cu 5 % Gilsonite și ITSR90 pentru mixtura cu bitum modificat cu 7% 

și 10 % Gilsonite. 

 Stabilitatea Marshall deși scade când se adaugă Gilsonite se 

încadrează în cerințele din AND605 (6.5 – 13KN), în cazul adaosului de 10% 

depașindu-se valorile maxime. Categoriile conform SR EN 13108-1 sunt Smin10 – 

Smax12.5 (pentru mixtura cu 5% Gilsonite) sau Smin12.5 - Smax13 (pentru mixtura cu 

7% Gilsonite). Fluajul Marshall scade cu creșterea procentului de adaos 

ajungând să respecte astfel cerințele din AND605 (1.5 – 4 mm), având categoria 

F3 și F4 conform SR EN 13108-1 comparativ cu categoria F8 de la care s-a 

plecat cu mixtura cu bitum simplu, luată ca referință. 

 Cu un preț relativ scăzut de 1700 euro/ 1000 kg fără TVA, 

aditivarea cu pulbere de Gilsonite este o metodă foarte economică și rentabilă de 

a îmbunătăți proprietățile bitumului obișnuit, astfel se obține o performanță 

ridicată pentru întreaga perioadă de exploatare a unui sector de drum. 
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Rezumat  
 

Mixturile asfaltice sunt amestecuri alcătuite din agregate naturale sau artificiale, filer 

și bitum, pe baza unor dozaje atent stabilite prin proiectarea rețetei în laborator. Acestea sunt 

folosite mai ales pentru realizarea îmbrăcăminților rutiere bituminoase și a straturilor de bază.  

Cantitățile importante de deșeuri și de produse secundare rezultate în urma diverselor 

procedee de fabricație au devenit o amenințare din ce în ce mai serioasă pentru menținerea 

echilibrului ecologic al planetei. Utilizarea acestora pentru obținerea de noi produse care să iși 

dovedească utilitatea reprezintă o soluție parțială la problemele legate de mediul înconjurător. 

Zgura de furnal este cel mai important subprodus al industriei siderurgice, prin 

cantitatea disponibilă, prin domeniile de reutilizare existente și potențiale. 

În lucrarea de față sunt prezentate aspecte legate de performanțele mixturilor asfaltice 

în care agregatele naturale au fost înlocuite cu zgură de furnal.  

Studiul s-a efectuat în cadrul Laboratorului de Drumuri CESTRIN, unde au fost 

confecţionate probe de mixtură asfaltică tip AB 25 și BAD22.4, care ulterior au fost supuse 

încercărilor de laborator în vederea determinării următoarelor caracteristici: densitate maximă, 

densitate aparentă, volum de goluri, modul de rigiditate, stabilitate Marshall și sensibilitate la 

apă. 

 

Cuvinte cheie: mixtură asfaltică, zgură de furnal, stabilitate Marshall, modul de 

rigiditate, sensibilitate la apă. 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

 Mixturile asfaltice sunt amestecuri alcătuite din agregate naturale sau 

artificiale, filer și bitum, pe baza unor dozaje atent stabilite prin proiectarea 

rețetei în laborator. Acestea sunt folosite mai ales pentru realizarea 

îmbrăcăminților rutiere bituminoase și a straturilor de bază. 

 Agregatele naturale sunt materiale granulare de origine minerală, 

provenind din sfărâmarea naturală sau artificială a rocilor. Cele mai utilizate 

mailto:roxana.ungureanu04@yahoo.com
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agregate la prepararea mixturilor asfaltice sunt: criblurile, nisipul natural, nisipul 

de concasaj, pietrișul natural, pietrișul concasat şi balastul. 

Cantitățile importante de deșeuri și de produse secundare rezultate în 

urma diverselor procedee de fabricație au devenit o amenințare din ce în ce mai 

serioasă pentru menținerea echilibrului ecologic al planetei. În acest scop, 

conceptul de „asfalt compozit ecologic”, care este un concept nou, câștigă teren 

din ce în ce mai mult în întreaga lume. Materialele compozite se realizează din 

doi sau mai mulți componenți, care formează faze distincte și a căror combinare 

conduce la obținerea unui material nou, cu proprietăți sinergetice. Compozitele 

diferă de amestecurile și aliajele obținute, prin aceea că fiecare component iși 

menține calitățile individuale, dar contribuie la cele ale materialului compozit 

numai prin calitățile sale, dobândind astfel proprietăți noi, superioare. 

Zgura de furnal este cel mai important subprodus al industriei siderurgice, 

prin cantitatea disponibilă, prin domeniile de reutilizare existente și potențiale. 

Aceasta se formează la obținerea fontei în furnale, ca produs secundar al 

reacțiilor de reducere a oxizilor de fier cu monoxidul de carbon provenit de la 

arderea cocsului. 

Din punct de vedere al regimului de răcire, se disting următoarele 

categorii: 

 zguri metalurgice granulate, rezultate prin răcirea zgurii de furnal în 

apă multă; 

 zguri de furnal expandate, obținute prin răcirea bruscă a zgurii de 

furnal în prezența unei cantități mici de apă care se vaporizează; 

 zguri răcite lent în aer, ce au structură cristalină, cu tendinţă de 

dezagregare spontană. 

  
     Figura 1. Zgură               Figura 2. Zgură                Figura 3. Zgură 

          granulată                            expandată                           răcită în aer 
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2. SCOPUL LUCRĂRII 

  

Lucrarea de față are ca scop prezentarea aspectelor legate de 

performanțele mixturilor asfaltice în care agregatele naturale au fost înlocuite cu 

zgură de furnal.  

Studiul s-a efectuat în cadrul Laboratorului de Drumuri CESTRIN, unde 

au fost confecţionate probe de mixtură asfaltică tip AB 25 și BAD22.4, care 

ulterior au fost supuse încercărilor de laborator în vederea determinării 

următoarelor caracteristici: densitate maximă, densitate aparentă, volum de 

goluri, modul de rigiditate, stabilitate Marshall și sensibilitate la apă.  

 

3. ISTORIC 

 

Noțiunea de zgură apare pentru prima dată în anul 350 î.e.n. în scrierile 

fizicianului grec Aristotel, ca fiind un material folosit la vindecarea rănilor [1]. 

Istoria utilizării zgurii în construcția de drumuri datează din vremea 

Imperiului Roman, în urmă cu 2000 de ani, când zgura sfărâmată de la forjele de 

fontă din acea perioadă era utilizată în construcţiile rutiere ca suport de drumuri. 

 Zgura a fost utilizată pentru prima dată în construcția de drumuri încă din 

epoca romană, când zgura sfărâmată provenită de la prelucrarea fierului brut a 

fost utilizată în construcția patului drumului. Primele drumuri moderne în 

construirea cărora a fost utilizată doar zgura au fost realizate în Anglia, în 1813 

[2], iar după aceea utilizarea zgurii s-a răspândit rapid și pe continentul 

American. 

Aplicarea masivă a zgurii în diverse activități a început la mijlocul 

secolului al XIX-lea, cu descoperirea proprietăților hidraulice latente ale zgurii 

de furnal granulate. De atunci, aceasta a fost aplicată masiv în Europa și 

America pentru îmbrăcămintea rutieră a drumurilor. 

În România, cercetările privind zgurile de furnal au fost inițiate de 

savantul Șerban Solacolu, de la Universitatea Politehnică București, încă din anii 

1952-1957, ale cărui lucrări – documente științifice de referință au stat la baza 

cercetării și dezvoltării tehnologiei lianților cu zgură. 
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4. MATERIALE UTILIZATE ȘI REȚETA MIXTURII ASFALTICE 

 

 Materialele folosite la prepararea mixturii asfaltice pentru statul de bază 

sunt agregatele de Șoimoș, filerul de Holcim și bitumul ORLENE 50/70, aditivat 

cu ADETEN. 

Rețeta pentru mixtura asfaltică de tip AB 25 (rețeta A) este prezentată în 

cele ce urmează: 

- 30.7% criblură sort 16-25; 

- 11.5% criblură sort 8-16; 

- 19.1% criblură sort 4-8; 

- 16.3% nisip de concasaj; 

- 15.3% nisip natural; 

- 2.9% filer; 

- 4,2% bitum ORLENE 50/70 raportat la masa de mixtură, aditivat cu 

0.5% ADETEN. 

Plecând de la rețeta martor (rețeta A), sunt înlocuite în proporție de 

100% anumite sorturi de agregate naturale cu zgură de furnal, rezultând: 

  Rețeta B – înlocuire sort 8-16 (12% zgură); 

  Rețeta C – înlocuire sort 4-8 (18% zgură); 

  Rețeta D – înlocuire sort 16-25 (29% zgură); 

  Rețeta E – înlocuire sort 4-8 și 8-16 (32% zgură); 

  Rețeta F – înlocuire sort 8-16 și 16-25 (44,3% zgură); 

  Rețeta G – înlocuire sort 4-8 și 16-25 (47,8% zgură); 

  Rețeta H – înlocuire sort 4-8, 8-16 și 16-25 (65% zgură). 

 La prepararea mixturii asfaltice pentru stratul de legătură s-au utilizat 

agregatele de Niculițel, filerul de Holcim și bitumul OMV 50/70. 

Rețeta proiectată pantru mixtura asfaltică de tip BAD 22.4 (rețeta A’):  

- 14,3% criblură sort 16-22.4; 

- 20,1% criblură sort 8-16; 

- 23% criblură sort 4-8; 

- 23% nisip de concasaj; 

- 9,6% nisip natural; 

- 5,7% filer; 

- 4,3% bitum OMV 50/70 raportat la masa de mixtură. 

La fel ca și în cazul mixturii asfaltice de tip AB25, și în rețeta propusă 

pentru stratul de legatură (rețeta A’) sunt înlocuite anumite sorturi de agregate 

naturale cu zgură de furnal, rezultând: 
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  Rețeta B’ – înlocuire sort 16-22.4 (15.2% zgură); 

  Rețeta C’ – înlocuire sort 4-8 (21% zgură); 

  Rețeta D’ – înlocuire sort 8-16 (21.2% zgură); 

  Rețeta E’ – înlocuire sort 4-8 și 8-16 (43% zgură). 

 

 

5. ÎNCERCĂRI REALIZATE 

 

Pentru a pune în evidenţă performanţele mixturilor asfaltice cu zguri de 

furnal, în Laboratorul de Drumuri CESTRIN s-au determinat următoarele 

caracteristici: 

 densitate maximă prin metoda hidrostatică, în conformitate cu SR 

EN 12697-5; 

 densitate aparentă, conform SR EN 12697-6; 

 volum de goluri, în conformitate cu SR EN 12697-8; 

 modul de rigiditate la 20°C, prin încercarea de întindere indirectă 

pe probe cilindrice IT-CY, conform SR EN 12697-26; 

 stabilitate și fluaj Marshall, prin încercarea Marshall pe probe 

cilindrice, conform SR EN 12697-34, la 60°C; 

 sensibilitate la apă, conform SR EN 12697-12, Metoda A, prin 

stabilirea rezistenței la tracțiune indirectă pe epruvetele uscate și 

umede, conform SR EN 12697-23. 

 

6. REZULTATE EXPERIMENTALE 

 

 Rezultatele încercărilor efectuate pe mixturile asfaltice de tip AB 25 și 

BAD 22.4 sunt prezentate în cele ce urmează: 
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      Figura 3. Densitatea maximă AB25              Figura 4. Densitatea maximă 

                                                                   BAD22.4 

    

    Figura 5. Densitatea aparentă AB25            Figura 6. Densitatea aparentă  

                                                                                              BAD22.4 

Pentru mixtura asfaltică AB 25 se observă o tendință de scădere a valorii 

densității aparente în cazul rețetelor ce conțin zgură de furnal cu 2-10% față de 

rețeta martor (rețeta A), în timp ce pentru mixtura asfaltică BAD 22.4 scăderea 

este de 3-6% față de rețeta martor (rețeta A’).  

Series1; A; 
2643 Series1; B; 

2615 
Series1; C; 

2606 

Series1; D; 
2513 

Series1; E; 
2564 

Series1; F; 
2561 
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2568 

Series1; H; 
2526 y = -51,15ln(x) + 2642,3 

R² = 0,657 
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A'; 2602 

Series1; 
B'; 2609 
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C'; 2572 
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D'; 2616 
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E'; 2553 

y = -19,82ln(x) + 2609,4 
R² = 0,221 
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2507 Series1; B; 

2456 
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2467 
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2411 
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2336 
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Series1; H; 
2264 

y = -100,8ln(x) + 2530,9 
R² = 0,801 

Densitatea aparentă 
[kg/m3] 

Series1; 
A'; 2515 

Series1; 
B'; 2425 

Series1; 
C'; 2450 

Series1; 
D'; 2439 

Series1; 
E'; 2364 

y = -72,06ln(x) + 2507,6 
R² = 0,7159 

Densitatea aparentă 
[kg/m3] 
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         Figura 7. Volum de goluri AB25                 Figura 8. Volum de goluri  

                                                                  BAD22.4  

Volumul de goluri în cazul mixturii AB 25 crește pe măsură ce crește 

cantitatea de zgură din mixtura asfaltică. Pentru un procent de zgură de până la 

30%, valorile obținute pentru volumul de goluri se încadrează în limitele 

prevăzute în AND 605. Când zgura de furnal depășește acest procent, se obține 

un volum de goluri mai mare cu până la 100% față de rețeta martor. 

În cazul mixturii asfaltice BAD 22.4 volumul de goluri crește la procente 

de zgură de peste 20% din compoziția mixturii și depinde, de asemenea, de 

dimensiunea granulei de zgură care va înlocui agregatul natural. Astfel, pentru o 

inlocuire a sortului 8-16 cu zgură, volumul de goluri se dublează. 

 

    
           Figura 9. Modul de rigiditate                Figura 10. Modul de rigiditate 

                          (IT-CY) AB25                                       (IT-CY)  BAD22.4  

Modulul de rigiditate al mixturii asfaltice de tip AB 25 crește cu 10-15% 

față de rețeta martor pentru cazurile în care sunt înlocuite cu zgură următoarele 

sorturi: 4-8, 8-16 sau 4-8 + 8-16. Cu excepția rețetelor D (zgură 16-25) și H 

Series1; A; 
5,15 

Series1; B; 
6,08 Series1; C; 

5,33 
Series1; D; 

5,29 

Series1; E; 
5,97 

Series1; F; 
8,79 Series1; G; 

8,17 
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y = 0,143x2 - 0,5982x + 5,9361 
R² = 0,8753 
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(zgură 4-8 + 8-16 + 16-25) pentru care modulul de rigiditate are valori sub 

5600kPa, toate celelalte rețete pot fi folosite fără probleme în cazul drumurilor 

de clasă tehnică III și IV.  

Pentru mixtura asfaltică BAD 22.4 valoarea modulului de rigiditate scade 

cu până la 30% față de rețeta martor în cazul utilizarii zgurilor cu dimensiunea 

granulei mai mare de 16mm.  

 
Figura 11. Caracteristici Marshall AB25 

 

 

  
Figura 12. Caracteristici Marshall BAD22.4 

Stabilitate [kN]; A; 12,63 

Stabilitate [kN]; B; 10,7 
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Rezultatele obținute respectă cerința minimă pentru stabilitatea Marshall 

impusă în AND 605 de 6,5kN pentru stratul de bază, respectiv 5,0kN pentru 

stratul de legătură. 

Valorile determinate pentru indicele de curgere al mixturii asfaltice AB 25 

ȋndeplinesc condițiile impuse de AND 605 (1,5…4,0mm), cu excepția rețetei in 

care s-a ȋnlocuit cu zgura sortul cel mai mare (zgură 16-25). Fluajul Marshall 

pentru mixtura BAD 22.4 depășește limita superioară admisă pentru rețetele B’ 

(zgură 16-22.4) și E’ (zgură 4-8 + 8-16). 

Conform AND 605, raportul S/I trebuie să fie de min. 1.6, condiție 

îndeplinită de toate probele analizate.  

   
                   Figura 13. ITSR AB25                      Figura 14. ITSR BAD 22.4 

În situațiile în care în mixtura asfaltică de tip AB 25 se înlocuiește un 

singur sort de agregate naturale cu zgură de furnal, sensibilitatea la apă crește 

chiar și cu 25% față de rețeta martor. Numai rezultatul obținut în urma înlocuirii 

tuturor sorturilor cu zgură nu indeplinește condiția impusă în AND 605, ca 

sensibilitatea la apă să fie de minim 60%. 

Și în cazul mixturii asfaltice de tip BAD 22.4 se observă aceeași tendință 

de evoluție a ITSR ca în cazul mixturii AB 25. Când zgura înlocuieste 

agregatele naturale în proporție de până la 20%, stabilitatea la apă se 

îmbunătățește cu 2%. Când înlocuirea agregatelor naturale depășește 20%, 

stabilitatea la apă înregistrează o ușoară scădere.  

 

6. CONCLUZII 

 

În urma rezultatelor obținute pentru rețetele de mixtură asfaltică în care au 

fost înlocuite cu zgură sorturile mari, s-a constatat că bitumul folosit este 

insuficient, o mare parte din particule rămânând neacoperite în totalitate de un 

film de bitum, fapt datorat porozității ridicate a zgurii. Pentru a îmbunătăţi 
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comportarea probelor de mixtură bituminoasă este necesară mărirea procentului 

de bitum, care va conduce în primul rând la reducerea volumului de goluri.  

Se recomandă așadar reproiectarea rețetei în cazul utilizarii zgurii de 

furnal în procente de peste 20-30 % din mixtura asfaltică, fiind necesară 

restabilirea procentului optim de bitum. 

Sensibilitatea la apă a mixturilor asfaltice cu zguri de furnal este 

îmbunătățită datoriă acțiunii unice de auto-cimentare a zgurii, care îmbunătățește 

rezistența și reduce permeabilitatea în perioada de exploatare. 

Până în prezent, utilizarea zgurii ca material de construcție în locul 

agregatelor naturale s-a dovedit a fi de succes în majoritatea cazurilor. 

Performanțele zgurii și ale amestecurilor cu zgură în aplicații de inginerie au fost 

satisfăcătoare și, în multe cazuri, superioare materialelor naturale. 

Rezultatele obținute în urma înlocuirii agregatelor naturale cu zgură de 

furnal sunt foarte încurajatoare, urmând a se completa cu stabilirea tuturor 

caracteristicilor specifice acestor tipuri de mixturi. 
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Rezumat 

 

Proiectarea și construirea de poduri au evoluat în ultimii mii de ani, la niveluri diferite. 

Evoluția podurilor este rezultatul unei combinații de evoluții în domeniul materialelor 

de construcții, a formelor structurale de proiectare și de analiză prin diferite metode. 

Structurile mixte au fost introduse,  pentru a servi ca un tip extrem de competitiv, comparabil 

cu tipuri de poduri, cum ar fi poduri din beton și poduri din beton precomprimat, datorită 

greutății lor reduse. 

În cadrul acestui studiu s-au analizat mai multe tipuri de modele cu elemente finite, ale 

unui pod mixt, iar în urma rezultatelor obținute, acestea au fost comparate între ele. 

Modelele realizate sunt: Model 1 – Model rețea de grinzi cu grinzi excentrice, Model 2 

– Model cu elemente finite de grindă în conlucrare cu elemente de tip shell, Model 3 – Model 

cu elemente finite tip shell. 

Structura aleasă pentru acest studiu, a fost un pod simplu rezemat, cu deschiderea de 

34.00 m și o lățime de 17.60 m. În secțiune transversală, podul este alcătuit din 6 grinzi 

metalice cu înălțimea de 1.32 m. Placa de suprabetonare are o grosime medie de 0.26 m, iar 

trotuarele au lățimea de 2.0 m. 

 
Fig. 1 Secțiune transversală, pod peste râul Bega, Timisoara 

 

mailto:vasi_daniel2001@yahoo.com
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7. MODELE CU ELEMENTE FINITE PENTRU ANALIZA 

COMPORTĂRII TABLIERELOR DE POD MIXTE LA ACȚIUNI 

PERMANENTE ȘI UTILE 

 

Pentru realizarea acestui studiu s-a utilizat programul de calcul LUSAS, 

program care are la bază Metoda Elementelor Finite. 

Metoda Elementelor Finite (MEF) are la bază conceptul realizării unor 

obiecte complexe cu ajutorul unor elemente simple sau a divizării unor obiecte 

complexe în piese mici uşor manipulabile. Modelarea cu elemente finite (EF) 

este utilizată în diferite domenii pentru rezolvarea problemelor de analiză statică 

sau dinamică. 

Pentru o analiză cu elemente finite a unei structuri, principala etapă o 

constituie realizarea modelului de calcul al structurii de rezistență. Pentru 

trecerea de la structura reală, la modelul ei de calcul, nu există algoritmi şi 

metode generale care să asigure elaborarea unui model unic, care să aproximeze, 

cu o eroare cunoscută, structura care urmează a fi analizată. În general este 

posibil ca pentru o structură să se realizeze mai multe modele, toate corecte, dar 

cu performanţe diferite. 

Discretizarea este demersul fundamental cerut de Metoda Elementelor 

Finite şi constă în trecerea de la structura continuă (cu o infinitate de puncte) la 

un model discret, cu un număr finit de puncte (noduri). Modelarea comportării 

structurilor cu elemente finite se face “acoperind” modelul cu o reţea de 

discretizare şi se justifică prin aceea că din punct de vedere practic, ingineresc, 

sunt suficiente informaţiile privind structura (ca de exemplu, cunoașterea 

valorilor deplasărilor şi ale tensiunilor) într-un număr finit de puncte ale 

modelului, numărul acestora putând fi oricât de mare. În Metoda Elementelor 

Finite, obișnuit, se definesc necunoscutele (deplasări sau eforturi) în punctele 

modelului şi se calculează valorile lor în aceste puncte. 

Punctele definite prin reţeaua de discretizare se numesc noduri. În noduri se 

definesc necunoscutele nodale primare, ale căror valori sunt rezultatele analizei.  

Necunoscutele asociate nodurilor pot fi deplasările, caz în care Metoda 

Elementelor Finite se numeste model deplasare, pentru care se admite că forma 

deformată a structurii, ca urmare a unei solicitări oarecare, este definită de 

deplasările tuturor nodurilor în raport cu reţeaua nodurilor înainte de deformare. 

Fiecare nod poate avea maximum șase componente ale deplasării, denumite 

deplasări nodale, în raport cu un sistem de axe global: trei componente u, v, w 

ale deplasării liniare și trei rotiri Qx, Qy, Qz, denumite Grade de libertate 

elastice. 
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Procesul de discretizare are drept urmare împărţirea modelului structurii 

într-un număr oarecare de părți denumite elemente finite. Studiul structurii reale 

se înlocuieşte cu studiul ansamblului de elemente finite obţinut prin discretizare, 

care devine astfel o idealizare a structurii originare şi este un model de calcul al 

structurii date.  

 

8. STUDII COMPARATIVE ASUPRA  ACURATEȚII  MODELĂRII CU 

ELEMENTE FINITE A PLĂCII TABLIERULUI ȘI A GRINZILOR 

TABLIERULUI  

 

8.1.  Modelul 1 – Model rețea de grinzi, cu grinzi excentrice 

 

Elementele tablierului au fost modelate integral cu elemente de tip “thick 

beam” (BMS3). Elementul BMS3 este un element de grindă dreaptă 3D pentru 

care sunt incluse deformări de forfecare. Elementul este definit prin 

coordonatele x, y și z la fiecare nod și permite aplicarea forțelor distribuite și 

concentrate.  

Rețeaua a fost alcătuită din șase elemente longitudinale și 17 elemente 

transversale cu excentricități. Materialul utilizat a fost beton C35/45. 

 
 

 
Fig. 2 Model 1 – Vedere de ansamblu 
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Fig. 3 Model 1 – Secțiune transversala 

 

8.2.  Modelul 2 – Model cu elemente finite de grindă, în conlucrare cu    

elemente de tip shell 

 

Elementele tablierului au fost modelate cu elemente de tip “thick beam” 

(BMS3) și elemente tip “QTS4”. Elementul “QTS4” este un element pătratic 

care poate avea geometrie curbată, dar care ține cont de grosimea elementului. 

Elementul “QTS4” este definit prin coordonatele x, y și z la fiecare nod și 

permite aplicarea forțelor distribuite și concentrate. Rezultatele sunt în raport cu 

axele locale ale elementului. 

Rețeaua a fost alcătuită din elemente longitudinale și placa “thick shell” 

definită pe toată suprafața podului. Grinzile au fost modelate cu elemente de tip 

BMS3. 

 

 

 
Fig. 4 Model 2 – Vedere de ansamblu 
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Fig. 5 Model 2 – Secțiune transversală 

 

8.3.  Modelul 3 – Model cu elemente finite tip shell  

 

Elementele tablierului au fost modelate cu elemente tip shell QTS4.  

Modelul conține 58 de suprafețe. 

 

 
Fig. 6 Model 3 – Vedere de ansamblu 
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Fig. 7 Model 3 – Secțiune transversală 

 

8.4.  Studii comparative           

         

 Analiza statică                       

 
Fig. 8. Reacțiuni din greutatea proprie pentru cele 3 modele 

 

  

Grinda 1  Grinda 2  Grinda 3  Grinda 4  Grinda 5  Grinda 6

Model 1 546,841 416,603 391,826 391,826 416,603 546,841

Model 2 582,615 382,985 363,745 363,745 382,985 582,615

Model 3 604,519 358,88 371,445 371,445 358,88 604,519
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Reacțiuni din greutatea proprie pentru cele 3 modele 
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Cazul 1 de încărcare: Greutate proprie 

 
Fig. 9. Deplasări din greutatea proprie la L/2, pentru cele 3 modele 

 

 
Fig. 10. Momentele maxime din greutatea proprie la L/2,  pentru cele 3 modele 

 

 

 

Grinda 1  Grinda 2  Grinda 3  Grinda 4  Grinda 5  Grinda 6

Model 1 0,0468663 0,0402924 0,0374916 0,0374916 0,0402924 0,0468663

Model 2 0,0533067 0,0431899 0,0384444 0,0384444 0,0431899 0,0533067

Model 3 0,0526786 0,0430368 0,0384262 0,0384262 0,0430368 0,0526786
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Deplasari din greutatea proprie la L/2, pentru cele 3 modele 

Grinda 1  Grinda 2  Grinda 3  Grinda 4  Grinda 5  Grinda 6

Model 1 4081 3543 3284 3284 3543 4081

Model 2 4608 3470 3243 3243 3470 4608

Model 3 4637 3519 3287 3287 3519 4637
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modele 
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Cazul 2 de încărcare: Convoi  LM1 

 Încărcare TS 

 
Fig. 11. Deplasări din TS la L/2,  pentru cele 3 modele 

 

   
Fig. 12. Momentele maxime din TS la L/2,  pentru cele 3 modele 

 

 

Grinda 1  Grinda 2  Grinda 3  Grinda 4  Grinda 5  Grinda 6

Model 1 0,001 0,005 0,0103 0,0142 0,0164 0,0165

Model 2 0,001 0,005 0,0103 0,0142 0,0164 0,0165

Model 3 0,001 0,005 0,0103 0,0142 0,0164 0,0165
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Deplasări din TS la L/2,  pentru cele 3 modele 

Grinda 1  Grinda 2  Grinda 3  Grinda 4  Grinda 5  Grinda 6

Model 1 204 801 1517 2164 2565 2362

Model 2 199 789 1500 2151 2553 2594

Model 3 213 796 1505 2155 2554 2593
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Momentele maxime din TS la L/2,  pentru cele 3 modele 
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 Încărcare : UDL 

 

   
 

Fig. 13. Deplasări din UDL la L/2,  pentru cele 3 modele 

        
Fig. 14. Momentele maxime din UDL la L/2, pentru cele 3 modele 

Grinda 1  Grinda 2  Grinda 3  Grinda 4  Grinda 5  Grinda 6

Model 1 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,013

Model 2 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,013

Model 3 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,013
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Deplasări din UDL la L/2,  pentru cele 3 modele 

Grinda 1  Grinda 2  Grinda 3  Grinda 4  Grinda 5  Grinda 6

Model 1 504 784 1076 1352 1554 1648

Model 2 560 781 1053 1322 1540 1855

Model 3 570 788 1060 1327 1540 1859
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Momentele maxime din UDL la L/2,  pentru cele 3 modele 
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 Încărcare : 1.35*LM1+1.35*oameni pe trotuar(o/t)  

 

Fig. 15. Deplasări din 1,35*LM1 și 1,35*o/t la L/2, pentru cele 3 modele 

 

 
Fig. 16. Momentele maxime din 1,35*LM1 și 1,35*o/t la L/2, pentru cele 3 

modele 

Grinda 1  Grinda 2  Grinda 3  Grinda 4  Grinda 5  Grinda 6

Model 1 0,013 0,018 0,026 0,034 0,041 0,045

Model 2 0,013 0,018 0,026 0,034 0,041 0,045

Model 3 0,013 0,018 0,026 0,034 0,041 0,045
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Deplasări din 1,35*LM1 și 1,35*o/t la L/2, pentru cele 3 modele 

Grinda 1  Grinda 2  Grinda 3  Grinda 4  Grinda 5  Grinda 6

Model 1 1615 2447 3599 4845 5867 6074

Model 2 1790 2439 3558 4801 5845 6772

Model 3 1815 2462 3582 4820 5852 6767

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

M
o

m
en

te
 1

,3
5

L
m

1
 s

i 
1
,3

5
o

/t
 (

k
N

) Momentele maxime din 1,35*LM1 și 1,35*o/t la L/2, pentru cele 3 

modele 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2016  

ediţia a VI-a 

 

Bucureşti, 23 Iunie 2016 
 

 199 

 

 

 Analiza dinamică 

  

Tabel 1. Primele 3 frecvențe proprii pentru fiecare model 

Frecvențe 

  Model 1 Model 2 Model 3 

1 2,63802 3,19407 2,99812 

2 2,66209 3,34155 3,16884 

3 3,78988 5,13852 4.63290 

 

 

 Model 1 – Modul 1 – T= 0.379 s 

 
 Model 2 – Modul 1 – T= 0.313 s 

 
 Model 3 – Modul 1 – T= 0.333 s 

 
Fig. 17 Modul 1 de vibrație pentru fiecare model 
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9. CONCLUZII  

Lucrarea reprezintă un studiu comparativ al unui pod mixt utilizând diferite 

modele cu elemente finite. Modelele realizate cu  programul Lusas Finite 

Element Analysis sunt: 

 Model 1 – Model rețea de grinzi cu grinzi excentrice 

 Model 2 – Model cu elemente finite de grindă în conlucrare cu elemente de 

tip shell  

 Model 3 – Model cu elemente finite tip shell  

Primul caz de încărcare a constat în aplicarea greutății proprii a structurii. 

Pentru deplasările maxime (fig. 9) din greutate proprie toate modelele se 

încadrează în intervalul: 4.68 cm - 5.26 cm la jumătatea deschiderii. În cazul 

momentelor încovoietoare (fig. 10) momentele sunt aproximativ egale în cazul 

modelelor 2 si 3, în timp ce pentru modelul 1 momentul maxim este mai mic. 

   În al doilea caz de încărcare s-a aplicat convoiul LM1. Astfel: 

 Deplasările maxime din TS au fost egale în toate cele 3 modele, având 

valoarea de 1.65 cm; 

 Momentele maxime din TS au fost aproximativ egale pentru modelele 2 si 3, 

în timp ce pentru momentul din modelul 1, momentul a fost mai mic; 

 Deplasările maxime din UDL au fost egale în toate cele 3 modele, având 

valoarea de 1.3 cm; 

 Momentele maxime din UDL au fost aproximativ egale pentru modelele 2 si 

3, în timp ce pentru momentul din modelul 1, momentul mai mic; 

 Deplasările maxime din 1.35*LM1+1.35*o/t au fost egale în toate cele 3 

modele, având valoarea de 4.5cm; 

 Momentele maxime din 1.35*LM1+1.35*o/t au fost aproximativ egale 

pentru modelele 2 si 3, în timp ce pentru momentul din modelul 1, momentul 

a fost mai mic; 

Scopul studiului comparativ a fost acela de a demonstra care dintre 

modelele analizate oferă o acuratețe mai mare și este mai ușor de realizat. Din 

analiza celor trei modele, modelul 1 a prezentat cele mai mici valori ale 

momentelor încovoietoare, în cazul deplasărilor rezultatele fiind egale. 

Modelul 2 și modelul 3 oferă o acuratețe mai mare și de aceea au aparut 

diferentele de momente față de modelul 1. Rezultatele în deplasări și în eforturi 

sunt foarte apropiate. În funcție de resursele utilizatorului se poate apela la 

oricare din aceste modele, cel mai simplu fiind modelul 1, deorece este mai ușor 

de realizat și rezultatele sunt mai ușor de extras.   
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