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INFLUENȚA SUBSTANȚELOR ANTIDERAPANTE ASUPRA 

STRATURILOR RUTIERE 
 

 

Anghel Ionuț Radu, Facultatea Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, anul de studiu II, e-mail: 

rianghel@gmail.com  

 
Îndrumător: Dicu Mihai, Prof. Dr. Ing., Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, e-mail 

mdicu@cfdp.utcb.ro  

 

Rezumat: 

 

Obiectivul întreţinerii drumurilor pe timp de iarnă este acela de a oferi condiţii optime 

de siguranţă pentru desfaşurarea traficului rutier. Politica de prevenire ăi combatere a 

înzăpezirii drumurilor publice acoperă întreaga reţea de drumuri publice din România și are 

un impact major asupra desfaşurării în condiţii de siguranță a traficului rutier. Societatea și 

economia depind de transportul rutier și se așteaptă ca acesta să funcționeze în condiţii optime 

pe tot parcursul anului. 

Conducerea și coordonarea activităţii de prevenire şi intervenţie pentru combaterea 

poleiului şi înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central 

şi teritorial de către Administratorul drumului public aprobate prin ordine şi decizii. 

Articolul are drept principal scop analiza prin modelare experimentală în laborator al 

impactului structural al unui sistem rutier, în cazul în care pe diverse căi substanțele 

antiderapante utilizate iarna pentru combaterea lunecușului de pe suprafața carosabilă pătrund 

prin infiltrație în straturile ce alcătuiesc structura rutieră. 

Modelul va permite un studiu comparativ între comportarea structurii rutiere la ciclul 

de îngheț - dezgheț numai în prezența apei, față de comportarea aceluiași sistem rutier în 

prezența saramurii infiltrate, ca urmare a utilizării sării ca substanță pentru degivrare. 

În prezent, poluarea mediului înconjurător și coroziunea straturilor de mixtură asfaltică 

datorate folosirii sării ca material degivrant pentru drumuri cauzează efecte sociale şi 

economice din ce în ce mai mari. 

Studii de specialitate de pretutindeni în domeniul intervențiilor la drumuri pe timp de 

iarnă arată cât de dăunatoare poate să fie sarea folosită ca material degivrant, dar foarte multe 

asupra mediului înconjurator, și mai puţine asupra influenței performanțelor straturilor rutiere 

a sării. 

Asocierea dintre contactul pneu - carosabil și accidentele este, în general, bine 

documentată în literatura de specialitate internațională – cu cât este mai mică aderența, cu atât 

mai mare rata de accidente. Drumurile uscate au o aderență mult mai bună decât drumuri 

umede,deci o rată mai scazută de accidente datorate derapajului, iar drumurile umede au o 

aderența mai bună și o rata de accidente mai mică decât drumurile acoperite cu zapadă sau 

gheață.  

Drept urmare, studiile referitoare la rezistența anticorozivă a straturilor de mixtură 

astfalică la acțiunea sării sunt foarte semnificative pentru practica globală de intervenție pe 

mailto:rianghel@gmail.com
mailto:mdicu@cfdp.utcb.ro
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timp de iarnă. Printe ele, reducerea proprietății de adeziune a bitumului pe agregate cauzate de 

sare este una dintre cele mai importante. 

Desgradinarea mixturii asfaltice este una dintre cele mai comune fenomene de 

distrugere ,și reprezintă măcinarea bitumului de la partea superioară a stratului de uzură şi 

desprinderea agregatelor. Prezența apei face problema adeziviății bitumului de agregate să fie 

una şi mai gravă, apa reușind sa se infiltreze cu ușurință in mixtura deja afectată și ducând la o 

desfacere și mai rapidă a mixturii asfaltice, mai ales din cauza fenomenului de îngheț– 

dezgheț, fenomen în care apa își măreşte volumul prin înghețare cu aproximativ 9%. 

 

 

1. SARE GEMĂ CA FONDAND CHIMIC ANTIDERAPANT 
 

În România cel mai utilizat fondant chimic este sarea gemă industrală 

obținută prin măcinarea și scoaterea sării naturale. Sarea are o bună eficacitate 

când se aplică la temperaturi de pâna la -10 ˚C, iar la CaCl2 la temperaturi de -

10 ˚C. Acțiunea de topire a zăpezii şi a gheții sub acțiunea CaCl2 este mai rapidă 

decât a NaCl datorită energiei degajată la dizolvare, în timp ce dizolvarea NaCl 

se face cu absorbție de caldură. 

Sarea în prezența apei chiar şi solidă (gheața, zapadă) se diluează, 

formând o soluție apoasă, salină. Această reacție la temperatură şi presiune 

optimă, este exotermă, producând diluarea la nivel superficial a gheții. Soluțiile 

cu apă şi sare nu au același punct de topire ca și cel al apei pure, ci inferior, iar 

dacă temperatura este peste acel punct, se va produce topirea, altfel nu. Această 

soluție salină este puternic corozivă datorită faptului că sarea este un produs de 

neutralizare provenit din reacția unui acid tare, HCl (acid clorhidric) şi o bază 

tare NaOH (hidroxid de sodiu). 

Sarea poate fi aplicată ca atare (sub formă granulară, preumezită sau 

saramură) sau în combinație cu clorura de calciu din dozaje prezentate în tabelul 

de mai jos. 
 

Tabelul 1. Performanîe sare gemă [Ne 030 / 2004] 

Temperatura Natura Sării 
Dozajul în g/m2 după grosimea poleiului 

Sub 2 mm Peste 2 mm 

De la 0˚ la -3˚C NaCl 10 la 20 15 la 30 

De la -3˚ la -˚C NaCl 20 la 30 30 la 40 

De la -6˚ la -10˚C 
2/NaCl 

1/3 CaCl2 
10 la 20 15 la 40 

De la -10˚ la -15˚C 
1/2 NaCl 

1/3 CaCl2 
15 la 20 20 la 40 

Sub  -15˚C CaCl2 20 la 40 30 la 50 
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2. AMESTECURI DE MATERIALE CHIMICE ȘI 

ANTIDERAPANTE, CONDIȚII DE APLICARE, DOZAJE 
 

Pentru a îmbunatații acțiunea materialelor antiderapante și pentru a coborî 

punctul de îngheț al acestora în depozit, se pot utiliza amestecuri de nisip și 

materiale chimice, dozajele fiind stabilite în funcție de materialul chimic. 

Amestecurile trebuie să fie cât mai omogene pentru a nu se produce 

denivelări, gropi sau făgașe, prin topirea neuniformă a straturilor de gheață sau 

zăpadă tratată. 

Amestecurile nisipului cu sare se face pentru a preveni formarea gheții și 

pentru a crește aderența nisipului la suprafața drumului. Se recomandă 

răspândirea pe drumuri cu trafic greu, la temperaturi coborâte, unde utilizarea 

sării nu este recomandată. 

Amestecarea nisipului se poate face şi prin pulverizarea saramurii pe nisip 

în timpul răspândirii pe drum. Această metodă prezintă avantaje deoarece 

nisipul devine umed imediat (la răspândire) şi se folosește o cantitate foarte mică 

de sare. 
 

3. SOLUȚIE APOASĂ PE BAZĂ DE CLORURĂ DE CALCIU 
 

O proprietate forte importantă o reprezinată higroscopicitatea: clorura de 

calciu absoarbe umiditatea, sarea are nevoie de umiditate pentru a începe 

acțiunea de dezghețare. 

Clorura de calciu începe să topească gheața, zăpada imediat după aplicare, 

nelasând astfel să se formeze adeziunea gheața – suprafața de rulare, aderare 

care ar contribui la deteriorarea acesteia. Sarea prin acțiunea sa mult mai lentă 

favorizează crearea acestei aderenţe și de aici acțiunea sa degradantă asupra 

betonului. 

Dacă clorurii de sodiu (sarea brută) îi trebuiesc circa 19 minute să 

penetreze şi să înmoaie gheața sau zapada bătătorita, acelaşi material umectat cu 

clorură de calciu concentraţie 30%, o topește imediat, menţinând-o topită chiar 

şi atunci când temperatura coboară spre minus 40°C. 

Sarea singură, practic devine ineficientă la temperaturi de - 4°C. Sarea 

umectată cu soluția apoasă pe bază de clorură de calciu este cu până la 90 % mai 

puţin corozivă decât sarea brută şi nisipul. 

Soluţia apoasă pe bază de clorură de calciu se poate folosi și vara, în 

acțiunile de întreținere şi reabilitare a drumurilor. 

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

4 

4. SOLUŢIE APOASĂ PE BAZĂ DE CLORURĂ DE MAGNEZIU 
 

Soluție apoasă pe bază de clorură de magneziu are o concentrație de 10% 

- 30% pentru degivrare. Soluția este utilizată pentru dezghețarea și deszăpezirea 

străzilor. Are o acțiune remanentă antiingheț cca. 72h. Topește şi împiedică 

reformarea poleiului, acționând ca material antiderapant. Penetreză zăpada şi 

gheața mai rapid decât sarea. 

 Soluțiile de clorură de magneziu reprezintă cea mai bună alegere pentru 

mentenanța drumurilor pe timpul iernii în acțiunile de dezăpezire și topire a 

gheații, cât mai ales în protecția împotriva îngheţului - poleiului, ca material 

antiderapant.  
 

5. SOLUŢIE PE BAZĂ DE ACETATUL DE POTASIU 
 

Reprezintă o alternativă responsabilă la produsele pe bază de glycol şi 

uree. Soluția pe bază de acetat de potasiu are caracteristici excelente anti-îngheț 

și degivrante. Este mai rapidă ca acțiune decât alți degivranti. Este activă la 

temperaturi scăzute pâna la -60 grade C. 

Acționează un timp îndelungat necesitând puține aplicări. Este mai puțin 

alunecos decât produsele pe bază de glycol. Are o nevoie scazută de oxigen faţă 

de produsele pe bază de glycol. Este biodegradabil la temperaturi scăzute. 

Generează prin biodegradare CO2 şi apă. 

Soluția pe bază de acetat de potasiu obtinută prin omogenizarea acetatului 

de potasiu, apă tridistilată de înaltă puritate şi înhibitor de coroziune. Acestă 

soluție apoasă se foloseşte ca degivrant pentru piste şi pentru uz comercial. 

 

Tabelul 2 - Comparație între materialele și substanțele folosite la intervențiile 

pe timp de iarnă 
Substanțe 

folosite 

Când se folosesc Avantaje Dezavantaje 

Sare gemă Substanță folosită fie pentru a 

slabi aderența zăpezii la partea 

carosabilă, fie pentru a coborî 

puntul de îngheț al apei 

Materialul este foarte 

ieftin și disponibil foarte 

repede. 

Impactul asupra mediului; 

Coroziunea; 

Nu funcționeaza la temperaturi 

scazute 

Nisip Folosit numai în zone unde sarea 

este accesibila mai greu si la 

temperaturi scăzute când sarea 

gemă nu are efect 

Material foarte ieftin; 

Funcționeaza la 

temperaturi scazute; 

Material disponibil ușor. 

Impactul asupra mediului. 

Nu topește zăpada sau gheața; 

Înfundă sistemele de 

canalizare.Material scump de 

îndepărtat. 

Amestec de 

Clorură de 

Substanță folosită in zone cu unde 

sare este mai greu accesibilă, s în 

Mai putin daunator 

mediului. 

Material scump. 

Trebuie sa fie depozitat in locuri 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

5 

Calciu si 

Clorură de 

Sodiu 

zone unde temperatura aerului 

este foarte scazută. 

Funcționeaza la 

temperaturi scazute. 

ferite de umiditate. 

Clorură de 

calciu 

Acționeaza printr-o reacție ce 

atrage umezala si emană caldură. 

Atunci cand este amestecat cu 

sarea este de 8 ori mai eficient 

decât daca s-ar folosi acceasi 

cantitate de sare gemă. 

Foarte eficient in 

tratamentele de 

prevenție sau cand este 

aplicat ca soluție lichidă 

de degivrare. 

Trebuie acționat la momentul 

oportun. 

Clorură de 

Magneziu 

Substanță folosita pentru 

prevenirea apariției înghețului. 

Mai putin daunator 

mediului atât 

înconjurator cât și 

echipamentelor. 

Material scump.  

Trebuie acționat la momentul 

oportun. 

 

6. FENOMENUL DE ÎNGHEŢ – DEZGHEŢ: 

Prin înghețare, apa iși mareste volumul cu 9%. Din cauza aceluiaşi 

fenomen creşte umiditarea pământului din zona înghețată. Acest aspect conduce 

la 2 fenomene: fenomenul de termoosmoza și fenomenul de capilaritate. 

Porii pământului sunt reprezentați de tuburi capilare variabile, în care apa 

se ridică la o înălțime numită înălțimea de ridicare capilară. 

În urma experimentelor s-au demonstrat scăderi apreciabile ale 

temperaturii de îngheț, în funcție de raza tuburilor capilare: 

 

Tabelul 3. Relație diametru capilar – temperatură de îngheț 
Diametru capilarului (mm) 1,57 0,24 0,15 0,06 

Temperatura de îngheț (˚C) -6,4 -13,3 -14,6 18,8 

 
Figura 1. Geozioderma de 0 ˚C 
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7. EFECTE ALE UTILIZĂRII SUBSTANŢELOR ANTIDERAPANTE 

LA DRUMURI 
 

În prezența apei ce stagnează pe suprafața carosabilă și accesează prin 

infiltrare în corpul drumului, datorită lipsei sistemului de colectare-evacuare ape 

pluviale sau datorită infiltrației prin fisuri-crăpături a unui drum căruia nu i s-au 

aplicat măsuri de protecție la începutul iernii, se va amplifica degradarea 

structurii rutiere prin burdușire în perioada de îngheț, apoi prabuşire în perioada 

de dezgheț. 
 

8. STUDIU DE LABORATOR PRIN MODELARE 

EXPERIMENTALĂ A EFECTULUI DE ÎNGHEȚ - DEZGHEȚ 

ASUPRA STRUCTURII RUTIERE 

 

Scopul lucrării "STUDIUL DE LABORATOR PRIN MODELARE 

EXPERIMANTALĂ A EFECTULUI DE ÎNGHEȚ – DEZGHEȚ LA 

STRUCTURA RUTIERĂ" îl reprezintă evidențierea comportării structurii 

rutiere la îngheț după infiltrația apei pure rezultate din dezghețul zăpezii datorat 

creșterii temperaturii, cât și a apei rezultate din dezghețarea zăpezii cu ajutorul 

substanțelor de degivrare, în cazul de față, sarea, pentru care s-a folosit o 

substanță formată din 1 kg de apă plată, în care a fost dizolvată 300 g sare gemă. 

Pentru o mai bună evidențiere a fenomenului de expandare a apei atunci 

când trece în stare solidă, pură și cu 30% sare s-a introdus în congelator același 

volum de lichide în câte un recipient separat, împreună cu o riglă gradată. 

 

  
Foto.1 – Substanţe şi rigla gradată Foto. 2 - Introducerea acestora la 

congelator 
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Foto. 3 – Diferenţe de umflare după 4 ore de păstrare la - 18ºC 

 

Tabelul 4. Diferenţe de umflare la substanţe 
Solutii / 

Observatii 

Dupa 1 ora in 

congelator 

Dupa 2 ore in congelator Dupa 4 ore in congelator 

Apa pura 
Crustă de gheață 

Volum neschimbat 

Aproape complet înghețată 

Creștere mică de volum 

(2,5mm) 

Solutie complet înghețată 

Creștere semnificativă de 

volum (6 mm) 

Apa cu 

30% sare 

Soluție in stare 

lichidă 

Volum neschimbat 

Crustă de gheață 

Volum neschimbat (1,5 

mm) 

Soluție complet înghețată 

Crestere de volum (3mm) 

 

După ce s-a stabilit că prin îngheț apa pură își mărește volumul mai mult 

şi mai rapid decât apa cu conţinut de 30% sare, s-a trecut la simularea 

comportării structurii rutiere în prezența apei, cât și în prezența saramurii cu 

30% sare, în recipiente de plastic. Pentru o mai bună evidențiere saramura a fost 

colorată cu cerneală roşie. 

Recipientele au fost perforate în partea de jos pentru o mai bună simulare 

a structurii rutiere cu anumite defecte de etanşeitate la nivelul patului drumului, 

defecete care favorizează atât ascensiunea apelor capilare, cât şi infiltrarea 

apelor ce nu sunt drenate de partea carosabilă şi ajung în patul drumului. 

Pentru păstrarea apei reziduale, rezultate din trecerea prin structura rutieră 

după dezghețare aceste recipiente au fost aşezate unul într-altul. 
 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

8 

  
Foto. 4 - Recipient pentru simularea 

comportării structurii în prezența 

saramurii (30% sare) 

Foto. 5 – Recipient pentru simularea 

comportării structurii în prezenţa apei 

 
 

Pentru o mai bună reprezentare a situațiilor din realitate, a fost aleasă o 

mixtura asfaltică stocabilă, material folosit la plombarea suprafețelor carosabile 

înaintea anotimpului friguros. 

 

  
Foto. 6 – Alcătuirea structurii rutiere 

tratate cu apă 

Foto. 7 – Nivel iniţial al structurii 

rutiere tratate cu apă 

 

  
Foto. 8 – Alcătuirea structurii rutiere 

tratate cu saramură 

Foto. 9– Nivel iniţial al probei tratate 

cu saramură 
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Foto. 10 – Alcătuirea structurilor rutiere în recipient 

 

Nivelul probei tratate cu apă înainte de congelare (linia de nivel 1) este de 

4.6 cm până la marginea superioară a recipientului. 

Nivelul probei tratate cu saramură înainte de congelare (linia de nivel 1) 

este de 4.1 cm până la marginea superioară a recipientului. 

Pentru prepararea saramurii s-a folosit 300 g de sare gemă la 1000 g de 

apă plată, colorată cu cerneală roşie.  

După omogenizarea substanței de degivrare nu s-a observant o creștere 

semnificativă de volum, în schimb s-a observat modificarea densităţii substanţei 

față de apa pură. 

În final s-a obținut 1300g de substanță. 

După alcaturea sistemelor rutiere, şi îmbibarea acestora cu apă și 

saramură acestea au fost introduse la congelator timp de 12 de ore. 

 

 
Foto. 11 – Structuri rutiere introduse în congelator. 
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Foto. 12 –Nivelul probei îmbibate cu 

saramură (linia de nivel 2), după 12 de ore 

de păstrare la o temperatură de -18ºC 

Foto. 13 – Nivelul probei îmbibate cu 

apă (linia de nivel 2), după 12 de ore 

de păstrare la o temperatură de 18º C 

 

După congelare s-a constatat o umflare a probei tratate cu saramură de 

aproximativ 0.3 cm, astfel proba ajungând la 4.4 cm până la marginea superioară 

a recipientului. 

La proba tratată cu apă s-a constatat o umflare de aproximativ 0.7 cm, 

astfel proba ajungând la 3.9 cm până la marginea superioară a recipientului. 

La 12 de ore de la scoaterea din congelator şi păstrarea la o temperatură 

pozitivă, proba tratată cu saramură a ajuns la 5.4 cm faţă de marginea superioară 

a recipientului față de proba tratată cu apă care a ajuns la 4.7 cm faţă de 

marginea superioară a recipientului. 

 

  
Foto. 14 – Nivelul structurii rutiere 

tratată cu saramură la 12 de ore după 

decongelare( linia de nivel 3) 

Foto. 15 – Nivelul structurii rutiere 

tratată cu apă la 12 de ore după 

decongelare ( linia de nivel 3) 
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Tabelul 5. Centralizarea rezultatelor 

Proba / 

Masuratori 

Valoare 

inititiala, fata 

de marginea 

superioara a 

recipientului 

Dupa 12 de 

ore la -18º 

C, fata de 

marginea 

superioara a 

recipientului 

Crestere 

fata de 

valoarea 

initiala, 

inainte 

de 

congelare 

Dupa 12 de 

ore de la 

scoatere din 

congelator, 

fata de 

marginea 

superioara a 

recipientului 

Scaderea 

fata de 

valoarea 

initiala, 

inainte de 

congelare 

Diferenta 

fata de 

valoarea in 

momentul 

scoaterii din 

congelator 

Proba tratata 

cu apa 
46 mm 39 mm 7 mm 52 mm 6 mm 13 mm 

Proba tratata 

cu saramura 
41 mm 44 mm 3 mm 4.7 cm 6 mm 3 mm 

 

9. CONCLUZII 

 

În concluzie, degradările datorate fenomenului de îngheţ – dezgheţ sunt 

defecțiuni ale complexului rutier datorate fenomenului de umflare neregulată 

provocată de umflarea apei în zona de îngheț și transformarea acesteia în lentile 

sau fibre de gheață, precum şi diminuării capacității portante a patului drumului 

datorită sporirii umidității locale în timpul dezghețului. 

Degradările datorate fenomenului de îngheț – dezgheț ale structurilor 

rutiere se produc atunci când pământul de fundare din patul drumului este 

sensibil la îngheț sau materialele din straturile rutiere sunt contaminate cu 

particule de materiale gelive, situate în zona de îngheț, în perioade îndelungate 

de temperaturi scăzute, fapt ce favorizează migrarea şi acumularea apei în zona 

de îngheț prin capilaritate şi condens la baza straturilor legate cu lianți .. 

Un alt factor de degradare este traficul greu din perioada de dezgheț pe 

sectoarele de drum cu capacitate portantă scazută. De menționat că în perioada 

în care pământul este înghețat traficul nu porduce degradări, deoarece gheața are 

capacitate portantă, ci numai în perioada de dezgheț, întrucât în locul lentilelor 

de gheață apar goluri ca urmare a topirii acestora şi umflării apei rezultate în 

straturile rutiere inferioare. 

Reglementări tehnice de intervenţie pe timpul iernii normate în 

România: 

1. STAS 1709/2 – 1990 – "Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ 

– dezgheţ degradările cauzate de îngheţ – dezgheţ pentru sisteme rutiere 

neriginde". 

2. AND 525/2013 – Normativ privind întreţinerea pe timp de iarnă la 

drumuri. 
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3. NE 030 – 2004 – Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de 

testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici utilizate pentru 

întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă. 

4. AND 547 – 1998 – Normativ pentru remedierea defecţiunilor la 

îmbrăcăminţile rutiere moderne 
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STUDIU PRIVIND ACŢIUNEA DINAMICĂ A 

CONVOAIELOR MOBILE DE CALE FERATĂ ASUPRA 

COMPORTĂRII STRUCTURILOR DE PODURI 
 

 

Beşliu Ana-Maria, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri Şi Poduri, Secţia Poduri şi Tuneluri, 

anul II Master, e-mail: ana_marya_b@yahoo.com   
 

Îndrumător: Petrescu Iordan, Prof. univ. dr. ing., Departamentul – Mecanica Structurilor 
 

Rezumat  
 

Interesul în comportamentul dinamic al podurilor de cale ferată a crescut în ultimii ani 

datorită apariţiilor trenurilor de mare viteză. 

Datorită acestor trenuri podurile sunt supuse unui efect dinamic mare. 

În general, pentru toate podurile de cale ferată traversate de trenuri cu viteze de peste 

200 km/ h este necesară o analiză dinamică. 

Înțelegerea corectă din punct de vedere dinamic al unui pod feroviar este esențială, 

deoarece o predicție realistă a răspunsului structurii contribuie la un design economic de noi 

poduri și la o exploatare rațională a podurilor aflate în serviciu. 

Dinamica încărcărilor din trafic şi interacţiunea structură-vehicul nu este suficient 

tratată în codurile de proiectare a podurilor. Coeficienţii dinamici consideraţii în normele de 

proiectare conduc, de obicei, la soluţii neadecvate.  

Scopul acestei lucrări a fost de a investiga comportamentul dinamic al unui pod de 

cale ferată existent supus la încărcări din trafic ce nu pot fi neglijate. 

Comportamentul dinamic al podului de cale ferată este evaluat cu ajutorul programului 

de element finit LUSAS. 

Trenul traversează podul cu o viteză constantă. Pentru variaţia vitezei s-a ales un 

increment de 10 m/s, plecând de la viteza minimă 30m/s şi ajungând la 90m/s. Vehiculele în 

mişcare sunt reprezentate prin forţe de intensitate constantă, în dreptul roţilor, care traversează 

podul cu viteză constantă. 

Nu sunt luate în considerare interacțiunile între vehicul-pod și nici neregulile de cale. 

Atenția principală este acordată comportarii structurii de pod, sub acţiunea dinamică a 

celor două convoaie mobile de CF, LM 71 şi HSLM-A1.  

Viteza trenurilor este un parametru foarte important, influențând răspunsurile 

dinamice la podurile de cale ferată. În general, răspunsurile dinamice cresc odată cu creșterea 

vitezei.  

Riscul unor vibrații periculoase corespunde accelerațiilor de pe pod, chiar dacă 

accelerațiile sunt mici la viteze mici, ele pot ajunge la valori inacceptabile la viteze mai mari. 

În cazul podurilor cu cale balastată, accelerarea intensă creează riscul de destabilizare 

al balastului.  

 

Cuvinte cheie: dinamic, pod de cale ferată, convoaie mobile.  

mailto:ana_marya_b@yahoo.com
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1 TRENURILE DE MARE VITEZĂ  

 

Trenurile de mare viteză sunt trenuri care pot dezvolta viteze mai mari de 

200 km/h. Pentru aceste trenuri este impus un calcul dinamic, conform 

Eurocode. [1] 

În mod normal, viteza lor este între 200 km/h și 300 km/h, recordul unui tren pe 

șine fiind al unui TGV: 574,8 km/h, dar trenurile experimentale japoneze cu 

levitație magnetică JR-Maglev au ajuns la 581 km/h. [1] 

Un tren cu levitație magnetică, sau Maglev, este un tren care utilizează 

câmpuri magnetice puternice pentru a-și asigura sustentația și a avansa. Spre 

deosebire de trenurile clasice, nu există contact cu șina, ceea ce reduce forțele de 

frecare și permite atingerea unor viteze foarte mari (anumite sisteme ajung la 

550 km/h). [1] 

 

2 FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ COMPORTAREA DINAMICĂ:  

 

Principalii  factori care influenţează comportarea dinamică sunt: 

Viteza convoaielor la traversarea podurilor, masa structurii, frecvenţa proprie 

a întregii structuri şi formele proprii de vibraţie, numărul osiilor, ,amortizarea 

structurii, neregularităţi în plan vertical ale căii, masele suspendate sau 

independente şi caracteristicile suspensiilor vehiculelor, existenţa unei distribuţii 

regulate a reazemelor elementelor de susţinere a căii, imperfecţiuni ale 

vehiculelor , caracteristici dinamice ale căii (balast, traverse, componentele căii 

etc.) [2] 

 

3 ACȚIUNI DIN TRAFIC SPECIFICE PODURILOR DE CALE FERATĂ. 

 

În analiza acestui studiu s-au considerat 2 tipuri de convoaie CF : 

 Convoiul de calcul LM 71 reprezentând efectul static al încărcărilor 

verticale datorate traficului pe calea ferată normal. [2] 

 Convoiul HSLM-A1 reprezentând efectul dinamic al încărcărilor datorate 

vehiculelor convenţionale articulate care circulă cu viteze mari, destinate 

traficului de călători. [2] 

  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Tren
http://ro.wikipedia.org/wiki/JR-Maglev
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tren
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Levita%C8%9Bie_magnetic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tren
http://ro.wikipedia.org/wiki/Electromagnetism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sustenta%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98in%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/For%C8%9B%C4%83_%28fizic%C4%83%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Frecare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vitez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://ro.wikipedia.org/wiki/Km/h
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3.1 Convoiul de calcul LM 71 

 

 Alcătuirea convoiului şi valorile caracteristice ale încărcărilor verticale : 

 
Figura 3.1. Convoiul de calcul LM 71 şi valorile caracteristice  

ale încărcărilor verticale. [2] 
 

În cazul acestei lucrări, încărcarea uniform distribuită are o lungime de 1m 

stanga, dreapta. Lungimea totală a convoiului de calcul  LM 71 fiind de 8,4 m 

(L=1m+4 x 1,6m+1m). 
 

3.2 Convoiul de calcul HSLM-A 
 

 Analizele dinamice trebuie să se efectueze utilizându-se convoiul de calcul 

HSLM pentru structuri de poduri care se află pe linii internaţionale europene. [2] 

 Convoiul HSLM cuprinde două trenuri universale diferite HSLM-A şi 

HSLM-B, care au lungimi variabile ale vagoanelor. [2] 

Convoiul HSLM-A este prezentat în Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2. HSLM-A [2] 

Legendă [2] 

(1) Locomotiva (locomotivele de la ambele capete ale trenului sunt identice) 

(2) Ultimele vagoane (identice) 

(3) Vagoane intermediare 
 

Datorită necesitării efectuării analizei dinamice conform schemei logice 

din SR EN 1991-2:2005, Figura 6.9 - Schema logică pentru stabilirea necesităţii 
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analizei dinamice, podul trebuie proiectat la încărcarea cu trenurile reale şi la 

convoiul HSLM.  

În cazul convoiul de calcul LM 71 se aplică un coeficient dinamic ϕ, care 

sporeşte efectele statice. Acest coeficient trebuie considerat sub una din formele: 

ϕ2 sau ϕ3 în funcţie de calitatea întreţinerii căii de rulare. În cazul realizat de 

mine am considerat acest coeficient ca fiind ϕ3, pentru  o cale întreţinută în 

condiţii standard. 

Viteza convoaielor de forţe mobile variază între 30 m/s şi 90 m/s la 

parcurgerea podului. Viteza trenurilor este un parametru foarte important, 

influențând răspunsurile dinamice la podurile de cale ferată. 

Starea şinei s-a considerat a fi una bună, neglijând astfel interacțiunile între 

vehicul-pod și neregulile căii. 

Examinând comportarea elementelor de construcţie ale unui pod încărcat cu 

sarcini mobile, în stare statică şi în stare de mişcare, se pot constata următoarele: 

 Deformaţiile produse de sarcinile mobile în mişcare sunt variabile, 

funcţie de timp, şi oscilează în jurul unor valori medii. 

 Valorile maxime ale deformaţiilor produse de sarcinile în mişcare sunt 

mai mari ca deformaţiile produse de aceleaşi sarcini  aplicate static. 

 Valorile medii ale deformaţiilor nu sunt proporţionale cu eforturile ce 

provin din încărcarea mobilă. 

 

4 PREZENTAREA  ȘI ANALIZAREA STUDIULUI DE CAZ. 

 

4.1 Descrierea structurii podului. 
 

Obiectul studiului constă în stabilirea influenţei tipului de convoi şi a 

variaţiei vitezei acestuia la trecerea peste un pod de cale ferată. 

Podul de cale ferată studiat în această teză se găseşte pe linia C.F Apahida – 

Baia Mare, Km 111+810. 

Structura studiată este suprastructura unui pod de cale ferată cu grinzi cu 

zăbrele, cale jos şi cuvă din beton armat, având 3 deschideri a câte 54 m fiecare 

(L=3 x 54.00 m) pentru o singură cale ferată.  

În studiul realizat calculele s-au făcut pentru o singură deschidere. 

Schema statică a structurii fiind o grindă simplu rezemată.  

Suprastructura este alcatuită din două grinzi cu zăbrele, lonjeroni, 

antretoază, contravântuiri, cuvă din beton armat, prism de balast şi traverse din 

beton armat peste care se ataşează şinele. 
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Figura 4.1. Vederea plană a grinzilor căii. 

Figura 4.2. Schemă generală tablier. Elevație 

 
Figura 4.3. Suprastructura studiată.  

 

4.2  Determinarea caracteristicilor dinamice ale structurii podului. 

 

Analiza dinamică a structurii, la trecerea convoaielor cu viteze diferite s-a 

realizat prin analiză modală. 

 

4.2.1 Moduri proprii de vibrație. 
  

Calculul frecvențelor s-a făcut prin analiza modală a modelului de calcul, 

în scopul determinării modurilor proprii de vibrație . 
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În analiză s-au considerat 20 de moduri proprii de vibraţie, care asigură o 

participare de 90% -98% a maselor la răspunsul modal. 

 Modul de vibraţie 1                                         𝑓1 = 2.62582 𝐻𝑧 

 
Figura 4.4. Reprezentare modul 1 de vibraţie. 

 

 Modul de vibraţie 2                                         𝑓2 = 3.44111 𝐻𝑧 

 
Figura 4.5. Reprezentare modul 2 de vibraţie. 
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Figura 4.6. Tabel-20 moduri proprii de vibraţie. 

 

Rezultatele se referă la deplasări, acceleraţii, eforturi şi factori de 

amplificare dinamică la parcurgerea podului de convoiul de forţe mobile cu 

viteze ce variază între 100 km/h şi 300 km/h. 
 

4.2.2 Talpa inferioară - mijlocul deschiderii –nodul 66 

 

4.2.2.1 Deplasări / Factor amplificare dinamic/ Acceleraţii   

Convoiul HSLM –A1 

 

Pentru început am prezentat deplasările obținute în nodul 66 pe direcţia 

axelor X,Y,Z pentru ambele convoaie. 

 

 
Figura 4.7. Nodul 66 – Deplasări maxime Dx/y/z funcție de viteză, convoiul 

HSLM-A1 
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Din aceast grafic reiese faptul că cea mai mare deplasare se regăseşte pe 

direcţia axei  Z şi cea mai mică pe cea a axei X. În continuare voi analiza 

rezultatele unde deplasările sunt mai mari. 

 

 
Figura 4.8. Nodul 66 – Factor amplificare dinamic maxim DAF - deplasare Dz  

funcţie de viteză, convoiul HSLM-A1 

 

Din Figura 4.8 se poate observa că factorul de amplificare maxim este la 

viteza de 60m/s. 

 

 
Figura 4.9. Nodul 66 –Acceleraţii maxime Az, funcţie de viteză,  

convoiul HSLM-A1 
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Tabelul 4.1. Nodul 66 – Deplasări/Acceleraţii/Factor amplificare dinamic  

funcţie de viteză. Convoiul HSLM-A1 

PUNCTUL  66 -HSLM-A1 : Deplasare/           

Factor amplificare dinamic/Acceleratii 

Viteza DZ AZ DAF-DZ 

3 m/s 6.54307E-3 2.29699   

30 m/s 6.95429E-3 2.18786 1.07955 

40 m/s 7.10346E-3 1.91187 1.10274 

50 m/s 7.20062E-3 2.05863 1.11783 

60 m/s 7.93049E-3 2.00753 1.23113 

70 m/s 7.35043E-3 2.21476 1.14108 

80 m/s 7.33369E-3 2.28812 1.13848 

90 m/s 7.24418E-3 2.28025 1.12459 

 

 
Figura 4.10. Nodul 66 – Variaţia în timp a deplasării Dz – viteza 60m/s, 

convoiul HSLM-A1 

 
Figura 4.11. Nodul 66 – Variaţia în timp a deplasării Dz – viteza 3 m/s, 

convoiul HSLM-A1 
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Figura 4.12. Nodul 66 – Variaţia în timp a acceleraţiei Az –Viteza 60m/s,  

convoiul HSLM-A1 

 
Figura 4.13. Nodul 66 – Variaţia în timp a acceleraţiei Az –Viteza 3m/s,  

convoiul HSLM-A1 

 

4.2.2.2 Deplasări / Factor amplificare dinamic/ Acceleraţii   

Convoiul LM 71 

 
Figura 4.14. Nodul 66 – Deplasări maxime Dz, 

funcție de viteză, convoiul LM-71 
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Figura 4.15. Nodul 66 – Factor amplificare dinamic maxim DAF - deplasări Dz  

funcţie de viteză, convoiul LM 71 

 

 
Figura 4.16. Nodul 66–Acceleraţii maxime Az, funcţie de viteză, convoiul LM 71 

 

Tabelul 4.2. Nodul 66 – Deplasări/Acceleraţii/Factor amplificare dinamic  

funcţie de viteză. Convoiul LM 71 

PUNCTUL  66 -LM 71 : Deplasare/           

Factor amplificare dinamic/Acceleratii 

Viteza DZ AZ DAF-DZ 

3 m/s 8.52213E-3 0.61966   

30 m/s 8.62588E-3 0.74761 1.01287 

40 m/s 8.52453E-3 0.79791 1.00125 

50 m/s 9.06434E-3 0.82194 1.06466 

60 m/s 8.98972E-3 0.83100 1.05589 

70 m/s 8.43805E-3 0.94340 0.99110 

80 m/s 8.46306E-3 1.06354 0.99403 

90 m/s 9.22799E-3 1.26327 1.08388 
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Figura 4.17. Nodul 66 – Variaţia în timp a deplasării Dz – viteza 90m/s, 

convoiul LM 71 

 

 

 

Figura 4.18. Nodul 66 – Variaţia în timp a deplasării Dz – viteza 3m/s, convoiul 

LM 71 
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Figura 4.19. Nodul 66 – Variaţia în timp a acceleraţiei Az –Viteza 90m/s,  

convoiul LM 71 

 
Figura 4.20. Nodul 66 – Variaţia în timp a acceleraţiei Az –Viteza 3 m/s,  

convoiul LM 71 

 

4.3      Concluzii  

 

În această lucrare au fost prezentate  numai o parte din reglementările actuale 

referitoare la calculul podurilor de cale ferată destinate traficului de mare viteză. 

Efectele dinamice datorate încărcărilor din trafic nu pot fi neglijate nici 

când se analizează o structură existentă nici când se proiectează una nouă. 

Aceste efecte sunt luate în considerare prin afectarea valorilor statice cu un 

coeficient dinamic care ţine seama doar de lungimea deschiderii, chiar dacă alţi 

parametrii ai vehiculului sau ai podului joacă un rol important. Această relaţie 
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static-dinamic s-a dovedit a fi prea simplificată şi în multe cazuri duce la o 

interpretare greşită a interacţiunii vehicul-structură.  

Scopul lucrării este acela de a studia efectul amplificării dinamice a 

raspunsului structurilor de poduri metalice parcurse de convoaiele standard de 

cale ferată cu diferite viteze de deplasare. 

Din acest studiu reiese faptul că pentru anumite rezultate factorul de 

amplificare dinamic al deplasărilor depășește limita permisă in norme la diferite 

viteze. Totuși, acest lucru nu influențează rezultatele având in vedere faptul că 

valorile deplasărilor sunt foarte mici, de ordinul 10-3, 10-4. 

Un al doilea motiv al cercetării acestui subiect este acela de a vedea cum 

influențează variația vitezei, raspunsul structurii în diferite mărimi statice pentru 

cele doua tipuri de convoaie alese. 

Pentru realizarea tezei au fost necesare doua etape si anume : 

determinarea valorilor și vectorilor proprii de vibrație și raspunsul structurii la 

parcurgerea convoaielor standard de cale ferată cu diverse viteze. 

In concluzie se poate spune că ‘’Variatia factorului  de amplificare 

dinamic’’ se incadrează în parametrii din EUROCODE.  
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STUDIUL VIBRAŢIILOR VERTICALE LA CALEA DE 

RULARE BETONATĂ A METROULUI 
 

 

BOGHIAN Teodora, CFDP, I.I.T., Master II, teodora.boghian@yahoo 

  
Îndrumător: Stoicescu George, Profesor universitar doctor inginer : g.stoicescu@cfdp.utcb.ro  

 

Rezumat   
 

Prin natura problematicii pe care o tratează, lucrarea „Studiul vibraţiilor verticale la calea 

de rulare betonată a metroului” se înscrie în aria cercetărilor actuale în domeniul feroviar, 

centrate pe posibilităţi de sporire a performanţelor dinamice ale vehiculelor şi căii la viteze 

mari de circulaţie.  

Obiectivul general al studiului se desprinde chiar din tema acestuia. Această problemă este 

abordată din perspectiva identificării valorilor vibraţiilor prin mărimea numită receptanţă. 

Primul capitol, cel introductiv, are ca obiectiv stabilirea principalelor repere legate de 

studii şi cercetări experimentale privind avantajele şi dezavantajele căii ferate 

betonate,construcţia căiiferate a metroului, precum şi cauzele şi efectele vibraţiilor. 

Capitolul II cuprinde o sinteză amplă asupra modelelor de studiu ale vibraţiilor roată – 

şină, mai precis pentru calea de rulare betonată a metroului se utilizează modelul analitic cu 

două etaje elastice. Se prezintă ipotezele adoptate în vederea realizării modelului mecanic pe 

suport continuu, cu două etaje elastice, precum şi parametrii acestuia. Urmează detalierea 

părţii teoretice aferentă studiului vibraţiilor atât pentru cazul amortizat, cât şi pentru cel 

neamortizat cu scopul de a varia parametrii de care depinde alura şi mărimea oscilaţiilor 

mecanice, astfel încât răspunsul dat de structură să fie optim. Practic, cu ajutorul matricii 

Green a căii sunt analizate vibraţiile parametrice ale roţii şi ale şinei, determinând formula 

analitică a receptanţei, prin raportarea deformaţiei la forţa armonică. 

Capitolul III prezintă studii de caz privind receptanţele elementelor componente ale căii 

atât în punctul de contact al forţei de excitaţie, atenuarea valorilor receptanţelor la anumite 

distanţe faţă de punctul de aplicare al încărcării. Se realizează comparaţii între receptanţele 

elementelor componente ale căii pentru aceiaşi parametrii, precum şi rezultatele obţinute în 

urma variaţiei parametrilor. Având în vedere obiectul temei ce cercetare, ultimul studiu de caz 

prezintă concret determinarea alurii oscilaţiilor mecanice în lungul sinei sub acţiunea unei 

rame de metrou (2 vagoane consecutive). Studiul este prezentat pas cu pas, evidenţiind 

cazurile acţiunii roţilor asupra şinei, pentru ca la final să se aplice suprapunerea efectelor. 

 

Cuvinte cheie: cale de rulare, metrou, vibraţii, receptanţă, amortizare, frecvenţă 
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1. INTRODUCERE 
 

1.1. Avantajele şi dezavantajele căii ferate betonate 

 

La începutul aplicării noilor tipuri de suprastructuri de cale ferată nu au 

lipsit criticile şi neîncrederea, datorate unor dezavantaje, precum: 

 Preţ ridicat; 

 Ritm lent de punere în operă; 

 Corectarea dificilă a denivelării căii; 

 

Avantajele principale care aduc în centrul atenţiei aceste noi tipuri de 

suprastructuri se pot rezuma astfel: 

 Durabilitate sporită în exploatare; 

 Reducerea volumului lucrărilor de întreţinere; 

 Deformabilitate redusă în plan şi la nivel, deci economii de forţă de 

muncă; 

 Protecţia îmbunătăţită a terasamentelor, prin imposibilitatea pătrunderii 

excesului de umiditate, precum şi a numeroaselor substanţe colmatante; 

 Păstrarea de către terasamentul de sub plăci a unei umidităţi normale, 

constante, ceea ce face ca acesta să lucreze în condiţii optime de rezistenţă şi 

stabilitate laterală şi longitudinală; 

 Terasamentele din zona plăcilor nu vor fi influenţate de variaţiile de 

temperatură (iarna nu se vor forma cocoaşe datorită îngheţului), ceea ce explică 

reducerea denivelărilor şi a altor tipuri de deformaţii; 

 Asigură confort sporit la viteze mari; 

 Reduc înălţimea de construcţie; 

 Nu necesită burare şi ripare; 

 Reduc uzura şinelor, implicit vibraţiile; 

 Au o distribuţie a eforturilor mai bună; 
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1.2. Construcţia căii de rulare la metrou 

 

 
Figura 1. Imagine a căii de rulare a metroului subteran 

 
Figura 2. Secţiune transversală prin suprastructura căii de rulare a metroului 

 

- Betonul de monolitizare al căii; 

- Traversele bi-bloc tip 2B1; 

- Şina UIC 60; 

- Elemente de prindere: 

 Între şină şi placa metalică suport : plăcuţă elastică PR1; 

 Între placa metalică suport şi traversă : plăcuţă elastică PR2; 

 Între traversă şi calea direct betonată : plăcuţă elastică PR3; 

 

1.3. Cauzele şi efectele vibraţiilor căii de rulare 

Cauze : 

- Defectele căii de rulare ori ale roţii şi discontinuităţile constructive ale 

şinei 
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 Excentricitatea roţii; 

 Ovalitatea roţii; 

 Poligonalizarea roţii; 

 Uzura ondulatorie a roţii; 

 Locul plan; 

 Aplatizarea singulară sau locală; 

 Defectul de decojire. 

 

- Fenomenul de stick-slip 

Efecte : 

- Zgomotul de rostogolire; 

- Zgomotul de curbă; 

- Zgomotul de impact. 

 

2. STUDIUL VIBRAŢIILOR VERTICALE ALE CĂII 

 

2.1. Răspunsul dinamic al căii pentru modelul cu suport continuu şi 2 etaje 

elastice 

 
 

Figura 3. Modelul considerat în studiul de caz 

 

2.1.1. Ipoteze adoptate : 

- Comportarea şinei se consideră a fi cea a unei grinzi Euler-Bernoulli; 

- Se presupune că suportul continuu al şinei are caracteristici liniare. 

- Suportul continuu este format din elemente care lucrează în paralel: 

- elemente elastice – suport Winkler; 
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- elemente de amortizare – model Kelvin – Voigt; 

- Nu se ţine seama de efectul rotaţiei secţiunilor transversale ale grinzii 

cauzate de forţa tăietoare, precum şi de efectul inerţial pe care această 

rotaţie îl generează. 

 

2.1.2. Parametrii modelului : 

 

Şina: 

 ms = masa liniară a şinei; 

 EI𝑧 = modulul de încovoiere; 

unde:  E = modulul de elasticitate longitudinal; 

           I𝑧 = momentul de inerţie al secţiunii transversale a şinei (momentul 

de inerţie al secţiunii şinei în raport cu axa faţă de care se produce 

încovoierea ei)                 

Traversa: 

 𝑚𝑡 = masa liniară a stratului inerţial pentru traverse; 

unde: masa liniară a traversei se calculează prin repartizarea masei unei 

semitraverse la distanţa dintre două traverse. 

 

Primul etaj elastic: 

 𝑘𝑠 = constanta elastică pe unitatea de lungime a placuţei elastice a 

suportului de şină; 

 𝑐𝑠 = constanta de amortizare pe unitatea de lungime a placuţei elastice a 

suportului de şină; 

 

Al doilea etaj elastic: 

 𝑘𝑡 = constanta elastică pe unitatea de lungime a stratului elastic 

reprezentată de placuţa elastică de sub talpa traversei; 

 𝑐𝑡 = constanta de amortizare pe unitatea de lungime a stratului elastic 

reprezentată de placuţa elastică de sub talpa traversei; 
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2.2. Studiul vibraţiilor verticale ale căii pentru modelul cu support continuu 

şi 2 etaje elastice 

 

2.2.1. Cazul căii neamortizate 

 
 

Figura 4. Elementul de grindă infinitezimal pentru cazul fără amortizare 

 

Ecuaţia caracteristică de mişcare : 

 𝐸𝐼𝑧
𝜕4𝑦

𝜕𝑥4 + 𝑚𝑠
𝜕2𝑦

𝜕𝑥2 + 𝑘𝑠(𝑦 − 𝑦𝑡) = 0                                                                             (1) 

unde: 
 𝐹e = 𝑘𝑠(𝑦 − 𝑦𝑡)𝑑𝑥                                                                                                       (2) 

 𝐹i = 𝑚𝑠
𝜕2𝑦

𝜕𝑥2 𝑑𝑥;                                                                                                             (3) 

 

 

Receptanţa: 
 

 �̅�𝑠(𝑥) =
�̅�(𝑥,𝑡)

∆𝑄𝑒𝑖𝜔𝑡                                                                                                              (4) 

 
I. 𝝎 ∈ (𝟎, 𝝎𝟏) ∪ (𝝎𝟑, 𝝎𝟐) 

 

 �̅�(𝑥, 𝑡) =
√2∆𝑄𝑒

−
√2
2

𝛽𝑥

4𝛽3𝐸𝐼𝑧
[cos (

√2

2
𝛽𝑥) + sin (

√2

2
𝛽𝑥)]𝑒𝑖𝜔𝑡                                                (5)            

 

 �̅�𝑠(𝑥) =
√2𝑒

−
√2
2

𝛽𝑥

4𝛽3𝐸𝐼𝑧
[cos (

√2

2
𝛽𝑥) + sin (

√2

2
𝛽𝑥)]                                                            (6)            

 
II. 𝝎 ∈ (𝝎𝟏, 𝝎𝟑) ∪ (𝝎𝟐,∞) 

 

 �̅�(𝑥, 𝑡) = −
∆𝑄(𝑒−𝛽𝑥+𝑖𝑒−𝑖𝛽𝑥)

4𝛽3𝐸𝐼𝑧
𝑒𝑖𝜔𝑡                                                                                   (7) 

 �̅�𝑠(𝑥) = −
(𝑒−𝛽𝑥+𝑖𝑒−𝑖𝛽𝑥)

4𝛽3𝐸𝐼𝑧
                                                                                                (8) 

 

unde : 
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 𝛽4 = 𝑘𝑥
4 |

(
𝜔1

2

𝜔2−1)(
𝜔2

2

𝜔2−1)

(
𝜔3

2

𝜔2−1)
|                                                                                                  (9) 

 𝜔1,2
2 =

1

2
[(1 + 𝜇)𝜔𝑠

2 + 𝜔𝑡
2 ∓ √[(1 + 𝜇)𝜔𝑠

2 + 𝜔𝑡
2]2 − 4𝜔𝑠

2𝜔𝑡
2]                                (10) 

 𝜔3
2 = 𝜔𝑡

2 + 𝜇𝜔𝑠
2                                                                                                         (11) 

 𝜔1,2 = pulsaţiile proprii ale căii cu suport continuu şi 2 etaje elastice; 

 𝜔3 = pulsaţia de antirezonanţă; 

 

2.2.2. Cazul căii amortizate 

 

 
 

Figura 5. Elementul de grindă infinitezimal pentru cazul cu amortizare 

 

Ecuaţia caracteristică de mişcare : 

 𝐸𝐼𝑧
𝜕4𝑦

𝜕𝑥4 + 𝑚𝑠
𝜕2𝑦

𝜕𝑡2 + 𝑐𝑠 (
𝜕𝑦

𝜕𝑡
−

𝜕𝑦𝑡

𝜕𝑡
) + 𝑘𝑠(𝑦 − 𝑦𝑡) = 0                                                 (12) 

Elongaţia şinei are aşadar următoarea expresie: 

 �̅�(𝑥, 𝑡) =
Δ𝑄[𝑒−𝑘𝑥(𝑎2−𝑖𝑏2)𝑥+𝑖𝑒−𝑘𝑥(𝑏2+𝑖𝑎2)𝑥]

4𝑘𝑥
3(𝑎2−𝑖𝑏2)3𝐸𝐼𝑧

𝑒𝑖𝜔𝑡                                                              (13) 

Receptanţa şinei (pentru x ≥ 0) se calculează acum cu relaţia 

 

�̅�𝑠(𝑥) = −
𝑒−𝑘𝑥(𝑎2−𝑖𝑏2)𝑥+𝑖𝑒−𝑘𝑥(𝑏2+𝑖𝑎2)𝑥

4𝑘𝑥
3(𝑎2−𝑖𝑏2)3𝐸𝐼𝑧

                                                                                     (14) 

 

2.3. Analiza în frecvenţă 

 

Expresia forţei arată că dinamica roată – şină este dictată de receptanţele 

celor trei sub-sisteme: roata, şina şi contactul. Un rol important îl vor juca 

rezonanţele şi anti- rezonanţele şinei şi roţii. 
- Forţa de contact roată – şină 

 ∆�̅� = −
�̅�

�̅�𝑟+�̅�𝑠+�̅�𝐻
                                                                                                       (15)                       

- Deplasarea roţii 

 y̅r =
α̅rr̅

α̅r+α̅s+α̅H
                                                                                                       (16)                                                                                                         
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- Deplasarea şinei în punctul de contact 

 y̅ = −
α̅sr̅

α̅r+α̅s+α̅H
                                                                                                   (17)     

 

3. STUDII DE CAZ. APLICAŢII NUMERICE REZOLVATE CU 

AJUTORUL PROGRAMULUI DE CALCUL MATEMATIC AVANSAT 

MATLAB 
 

Tabel 1. Parametrii modelului pe suport continuu cu 2 etaje elastice 
ŞINĂ UIC60 

Masa şinei pe unitatea de lungime ms 60 [kg/m] 

Rigiditatea la încovoiere a şinei EIz 6.42 [MN/m2] 

TRAVERSE BI-BLOC 2B1 

Masa liniară a stratului inerţial mt 215 [kg/m] 

PRIMUL ETAJ ELASTIC 

Rigiditatea plăcuţei elastice    ks 400 [MN/m2] 

Gradul de amortizare 
ζs 0.3 

amortizare 

subcritica 

ζs 0 neamortizat 

AL 2-LEA ETAJ ELASTIC 

Rigiditatea plăcuţei elastice  kt 70 [MN/m2] 

Gradul de amortizare 
ζt 0.3 

amortizare 

subcritica 

ζt 0 neamortizat 

Intervalul de frecvente ale fortei 

armonice 
f [1:500] [Hz] 

 

3.1 Comparaţie între receptanţele şinei şi traversei în punctul de contact 

pentru cazul amortizării subcritice 

 

Figura 6 prezintă receptanţele şinei şi traversei în dreptul punctului de 

contact pentru cazul amortizat subcritic.  

Receptanţa traversei urmează în mare aceeaşi tendinţă. Totuşi, există o plajă 

de frecvenţe (𝑓 = 100 ÷ 300 𝐻𝑧) în care vibraţiile traversei sunt mai intense 

decât cele ale şinei.  

Acest aspect este rezultatul efectului de absorbitor dinamic când traversa 

preia o mare parte din energia dezvoltată de forţa de excitaţie. Acesta este 

intervalul de frecvenţă în care traversa exercită cea mai mare presiune asupra 

etajului elastic inferior, implicit asupra căii directe de beton. 
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Figura 6. Receptanţele şinei şi traversei în dreptul punctului de contact pentru 

cazul amortizat subcritic 
 

3.2 Comparaţie între receptanţele şinei şi traversei în punctul de contact 

pentru cazul amortizării subcritice 
 

Figura 6 prezintă receptanţele roţii, receptanţele şinei şi receptanţa 

(elasticitatea) contactului. 

Receptanţa şinei are prima rezonanţă la 79.95 Hz, iar cea de-a doua la 

466.74 Hz. La prima frecvenţă de rezonanţă şinele şi traversele vibrează în fază, 

în timp ce la a doua frecvenţă de rezonanţă şina este în opoziţie de fază cu 

traversele. Frecvenţa de antirezonanţă datorată efectului de absorbitor dinamic al 

traverselor este la 235.32 Hz. 

Se observă că roata şi şina au aceeaşi valoare a receptanţei în jurul primei 

valori de rezonanţă a căii. La frecvenţe mai mici, receptanţa roţii este mai mare 

decât cea a şinei, iar la frecvenţe mai mari, receptanţa şinei este mai mare. 

Elasticitatea contactului este mult mai mică decât receptanţa şinei la frecvenţe 

joase şi aceasta are tendinţa de a se menţine până aproape de frecvenţa de 

antirezonanţă dată de traverse. La frecvenţe înalte, elasticitatea contactului se 

apropie de receptanţa şinei şi o depăşeşte.  
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Figura 7. Analiza în frecvenţă a receptanţelor sistemului roată – contact - şină 

 

3.3 Determinarea alurii oscilaţiilor mecanice în lungul şinei sub încărcarea 

unei rame de metrou  

 
Figura 8. Suprapunerea efectelor în cazul acţiunii roţilor metroului asupra şinei 

 

Figura 8 prezintă alura oscilaţiilor mecanice în lungul şinei sub încărcarea 

roţilor metroului asupra acesteia. Se observă că deplasarea verticală a şinei sub o 

încărcare a roţii de 50kN este de aproximativ 0.5mm în punctul de contact.  
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La mijlocul ampatamentului boghiului deplasarea verticala se reduce de la 

0.5mm la 0.2mm ca urmare a faptului că această deplasare se măsoară la 1.30m 

faţă de punctul de aplicare al încărcării roţii materialului rulant. 

În cazul în care se consideră încărcarea şinei sub un vagon de metrou , la 

mijlocul ampatamentului cutiei vagonului deplasarea se produce în sens invers, 

însă cu o valoare sub 0.1mm. 

Atenuarea efectului încărcării în lungul şinei din punct de vedere al 

oscilaţiilor verticale se produce la aproximativ 4m faţă de punctul de aplicare al 

încărcării. 
 

 
Figura 9. Alura oscilaţiilor mecanice în lungul şinei sub încărcarea unei rame de 

metrou 

Oxy = sistemul de referinţă; 

Q0 = încărcarea roţii [kN]; 

L = lungimea vagonului [m]; 

2ab = ampatamentul boghiului [m]; 

2ac = ampatamentul cutiei vehiculului [m]; 

xi = distanta roţii faţă de originea sistemului de referinţă [m]; 

 

Pentru studiul de caz curent au fost folosite următoarele valori ale 

parametrilor materialului rulant şi ale forlei: 

L = 15.50 m; 

2ab = 2.60 m; 

2ac = 8.0 m; 

Q0 = 50 kN; 
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4. CONCLUZII 
 

1. Amortizarea are următoarele efecte: 

 Atenuarea fenomenului de rezonanţă; 

 Sporirea receptanţei la frecvenţa de antirezonanţă, aşadar micşorează 

eficienţa cu care acţionează traversele ca absorbitor dinamic, adică 

traversa preia o mare parte din energia dezvoltată de forţa de excitaţie; 

 

2. În lungul şinei, se observă simetria deformaţiei căii faţă de punctul în care 

acţionează forţa de excitaţie, întrucât ecuaţia de mişcare are 4 rădăcini, adică 4 

tipuri de unde de încovoiere verticală, 2 progresive şi 2 regresive. Constantele de 

propagare care au partea reală pozitivă sunt unde regresive, iar cele care au 

partea reală negativă sunt unde progresive. Acestea din urmă sunt egale şi de 

semne contrare 2 câte 2. 

 

3. Este evident că valoarea maximă a receptanţei se află în punctul de 

contact, aceasta  descreşte pe măsură ce punctul considerat este mai îndepărtat 

de locul unde acţionează forţa excitatoare. 

 

4. În ceea ce priveşte defazajul dintre şină şi traversă: 

 La frecvenţe unghiulare ale forţei excitatoare mai mici decât prima 

pulsaţie proprie a căii, respectiv între frecvenţa de antirezonanţă şi la 

frecvenţe înalte ce depăşesc a doua pulsaţie proprie, şina şi traversa 

vibrează în fază; 

 La frecvenţe unghiulare ale forţei excitatoare cuprinse între frecvenţa de 

antirezonanţă şi cea de-a doua frecvenţă de rezonanţă  

 

5. În ceea ce priveşte influenţa valorii gradului de amortizare asupra valorii 

receptanţei, se observă o relaţie de invers proporţionalitate între cele 2 mărimi: 

cu cât gradul de amortizare creşte, receptanţa şinei scade şi invers. 

 

6. În ceea ce priveşte influenţa valorii rigidităţii asupra valorii receptanţei, se 

observă că cele 2 mărimi sunt direct proporţionale, adică odată ce valoarea 

rigidităţii creşte / scade, valoarea receptanţei creşte / scade. 

 

7. La frecvenţe mai mici decât prima frecvenţă proprie, receptanţa roţii are 

valoare mai mare decât cea a şinei, însă după această valoare receptanţa şinei 
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este net superioară. Elasticitatea contactului are valoare constantă, aproape de 

frecvenţa de antirezonanţă dată de traverse. 

 

8. Rigiditatea contactului joacă un rol important în dinamica roată – şină. . 

Pe măsură ce  frecvenţa creşte, receptanţa şinei scade din cauza forţei de inerţie 

care creşte proporţional cu pătratul frecvenţei. La fel se petrec lucrurile şi în 

ceea ce priveşte receptanţa roţii, dacă fireşte se face abstracţie de rezonanţele 

proprii ale roţii. 

 

9. În ceea ce priveşte influenţa masei roţii asupra forţei de contact, se 

observă că prin scăderea masei nesuspendate a vehicului, scade şi mărimea 

forţei de contact. 
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Rezumat 

 

Tendinţele continue ale dezvoltării omului au condus la creşterea cerinţelor de 

îmbunătăţire a serviciilor de transport şi la eficientizarea economică a metodelor de 

construcţie.  

De-a lungul timpului, cercetătorii au folosit tehnici variate de modelare tri-

dimensională pentru a îmbina într-un mod ideal componentele structurale. Primul pas 

important în modelarea elementelor finite îl constituie alegerea tehnicilor şi elementelor de 

modelare corespunzătoare. Utilizarea modelului rețea de grinzi pentru analiza tablierelor de 

pod a fost larg aplicată în anii 1960. Rezultatele au aratat că metoda este destul de exactă 

pentru diferite forme de structuri, condiții de încărcare și tipuri de rezemare. Ulterior au fost 

analizate și alte modele care au dat rezultate mai satisfăcătoare.[8] 

În cadrul acestui studiu s-au analizat mai multe tipuri de modele cu elemente finite, a 

unui pod cu grinzi prefabricate, comparându-se rezultatele. 

Modelele realizate sunt: Model 1 – Model rețea cu grinzi excentrice, Model 2 – Model 

rețea cu grinzi excentrice și placă tip shell, Model 3 – Model cu elemente finite tip shell, 

Model 4 – Model cu elemente de volum. 

Structura aleasă pentru acest studiu a fost un pod simplu rezemat cu deschiderea de 

30.00 m și o lățime de 10.70 m. În secțiune transversală podul este alcătuit din 8 grinzi 

prefabricate cu înălțimea de 1.03 m. Placa de suprabetonare are o grosime medie de 0.16 m iar 

trotuarele au lățimea de 1.0 m. 

 
Figura 1. Secțiune transversală Pasaj Agigea peste CF 

mailto:ela90b@yahoo.com
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1. MODELE CU ELEMENTE FINITE PENTRU MODELAREA 

COMPORTĂRII TABLIERELOR CU GRINZI PREFABRICATE 

DE ȘOSEA LA ACȚIUNI PERMANENTE ȘI UTILE 

 

În efectuarea acestui studiu s-a utilizat programul de calcul LUSAS, program 

care are la bază Metoda Elementelor Finite. 

Metoda elementelor finite (MEF) s-a dezvoltat rapid, începând din anii ’60, 

odată cu dezvoltarea sistemelor de calcul. MEF se bazează pe conceptul de 

“discretizare”, adică de divizare a domeniului de studiu în “elemente finite”. 

Modelele MEF sunt modele matematice aproximative ale structurii care 

urmează să fie analizată. Pentru trecerea de la structura reală la modelul ei de 

calcul nu există algoritmi și metode generale care să asigure elaborarea unui 

model unic, care să aproximeze, cu o eroare prestabilită, cunoscută, structura 

care urmează să se aproximeze. În general, este posibil ca pentru o structură să 

se elaboreze mai multe modele, toate corecte dar cu performanțe diferite. 

Modelul trebuie să sintetizeze eficient toate informațiile disponibile referitoare 

la structura respectivă. [4] 

Modelul elaborat pentru o structură oarecare, în vederea realizării unei 

analize cu elemente finite, trebuie să asigure obținerea unor rezultate corecte și 

sigure, pe de o parte, iar pe de alta, modelul trebuie să fie eficient. Principalele 

condiții pe care trebuie să le îndeplinească modelul pentru a fi eficient sunt: 

- elaborarea modelului să se facă cu un volum de muncă rezonabil; 

- modelul să valorifice toate informațiile disponibile privind structura 

care se analizează; 

- volumul informațiilor obținute în urma analizei să fie suficient de 

mare și cu un nivel de încredere acceptabil, având în vedere scopul 

urmărit, destinația informațiilor și modul de valorificare a acestora. 

    Discretizarea este demersul fundamental cerut de MEF și constă în trecerea de 

la structura continuă (cu o infinitate de puncte) la un model discret, cu un număr 

finit de puncte (noduri). Această operație se face “acoperind” modelul cu o rețea 

de discretizare si se justifică prin aceea că din punct de vedere practic, tehnic, 

sunt suficiente informațiile privind structura (ca de exemplu, cunoaşterea 

valorilor deplasărilor și ale tensiunilor) într-un număr oarecare de puncte ale 

modelului, numărul acestora putând fi oricât de mare. [4] 

Metoda elementelor finite, în mod obișnuit, definește necunoscutele 

(deplasări sau eforturi) în punctele nodale ale modelului și calculează valorile 

lor în aceste puncte. În aceste condiții, rezultă că dicretizarea trebuie făcută 

astfel încât să se definească un număr suficient de mare de puncte nodale în 
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zonele de interes, pentru ca aproximarea geometriei structurii, a condițiilor de 

rezemare și a condițiilor de încărcare să fie satisfăcătoare pentru scopul urmărit 

de MEF. [4] 

Punctele definite prin rețeaua de dicretizare se numesc noduri. În noduri 

se definesc necunoscutele nodale primare, ale căror valori sunt rezultatele FEA  

(analiza cu elemente fininte). Necunoscutele asociate nodurilor pot fi 

deplasările, caz în care MEF se numeste model deplasare, sau eforturile, când 

MEF se numeşte model echilibru. [4] 
 

1.1. Model 2D – Rețea de grinzi, rețea cu grinzi excentrice 
 

Utilizarea modelului rețea de grinzi pentru analiza tablierelor de pod a fost 

larg aplicată în anii 1960. Rezultatele au aratat că metoda este destul de exactă 

pentru diferite forme de structuri, condiții de încărcare și tipuri de rezemare. 

Modelul 2D rețea de grinzi implică adesea modelarea plăcii tablierului ca o 

structură formată dintr-o rețea de elemente finite situate într-un plan. Fiecare 

element al rețelei reprezintă o parte din placă cu grinzi longitudinale 

reprezentând rigiditatea longitudinală în timp ce elementele de rețea transversale 

reprezintă rigiditatea transversală. [8] 
   

1.2. Model 3D – Elemente finite tip shell și de volum 
 

Elementul tip shell este dezvoltat presupunând că una dintre dimensiuni, 

grosimea, este mică în raport cu celelalte două dimensiuni și este de asemenea 

modelat ca planul median al suprafeței.  

Elementul shell poate fi utilizat în model bidimensional sau tridimensional. 

Rezultatele obținute includ momentele încovoietoare, forte taietoare și eforturi 

axiale ale elementului. Acest tip de rezultat este convenabil deoarece momentele 

pot fi folosite direct în proiectarea tablierului. [8] 
 

2. STUDII COMPARATIVE ASUPRA ACURATEȚEI MODELARII 

CU ELEMENTE FINITE A PLACII TABLIERULUI SI A 

GRINZILOR TABLIERULUI  
 

2.1. Modelul 1 – Model rețea 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 si z 

la fiecare nod. Permite aplicarea forțelor distribuite și concentrate. Rezultatele in 
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deplasari sunt în raport cu axa elementului și în raport cu axele locale ale 

elementului: Fx, Fy, Fz, Mx, My și Mz. 

 Rețeaua a fost alcătuită din 14 elemente longitudinale și 31 de elemente 

transversale cu excentricități. Reazemele alese au fost circulare cu h=10 mm și 

l=150 mm, modelului atribuindu-se rigiditatea acestora. Materialul utilizat a fost 

beton C40/50.  
 

 

 
 

Figura 2. Model 1 – Vedere de ansamblu 

 

 
Figura 3 Model 1 – Secțiune transversală 

 

2.2.  Modelul 2 – Model rețea cu grinzi excentrice și placă tip shell 

 

 Elementele tablierului au fost modelate cu elemente de tip thick beam BMS3 

și elemente tip shell QTS4. Elementul QTS4 este un element pătratic care poate 

găzdui geometrie curbată dar ține cont de grosimea elementului. Elementul este 

definit prin coordonatele x, y si z la fiecare nod. Permite aplicarea forțelor 

distribuite și concentrate. Rezultatele sunt în raport cu axele locale ale 

elementului. 
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 Rețeaua a fost alcătuită din 14 elemente longitudinale și placa thick shell 

definită pe toată suprafața podului. Grinzile au fost modelate cu elemente de tip 

BMS3 până la nivelul superior al inimii iar tălpile grinzilor și placa au fost 

modelate ca un singur element shell de tip QTS4. 

 

 

 
Figura 4. Model 2 – Vedere de ansamblu 

 

 
Figura 5. Model 2 – Secțiune   transversală 

 

2.3.  Modelul 3 – Model cu elemente finite tip shell  

 

 Elementele tablierului au fost modelate cu elemente tip shell QTS4.  

 Modelul conține 44 de suprafețe modelate astfel încât mesh-ul aplicat să 

corespundă pe fiecare suprafață în parte. Discretizarea s-a realizat astfel încăt pe 

toate elementele pe direcția x să avem 60 de elemente finite, pe inimi pe direcția 

y să avem câte 6 elemente finite, pe tălpi 8 elemente finite și pe bulb și parapet 

câte 2 elemente finite. 
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Figura 6. Model 3 – Vedere de ansamblu 

 

 
Figura 7. Model 3 – Secțiune transversală 

 

2.4.  Modelul  4  – Model cu elemente de volum 

 

 Elementele tablierului au fost modelate cu elemente de volum HX8M 3D. 

Elementul are performanțe superioare față de alte elemente. Este definit prin 

coordonatele x, y si z la fiecare nod. Permite aplicarea forțelor concentrate. 

Unele rezultate sunt în raport cu axele locale ale elementului, altele in raport cu 

axele globale. 

 Modelul conține 142 de volume. Discretizarea s-a realizat astfel încăt pe toate 

elementele pe direcția x să avem 60 de elemente finite, pe inimi pe direcția y să 

avem câte 3 elemente finite și pe restul elementelor cate 1 element.  

 

 

 
 

Figura 8. Model 4 – Vedere 

de ansamblu 

Figura 9. Model 4 – Secţiune transversală 
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2.5. Studii comparative 

 

Tabel 1. Comparație a greutății 

fiecărui model 
Tabel 2. Reacțiunile pe fiecare model 

 

 
 

Cazul 1 de încărcare: Greutate proprie 

 

 

 

 

Figura 10. Deplasările din greutate proprie la L/2 pe fiecare model 
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Figura 11. Deplasările din greutate proprie la L/4 pe fiecare model 

 

 

 

 

Figura 12. Momente încovoietoare din greutate proprie la L/2 pe fiecare model 

 

Cazul 2 de încărcare: Convoi LM1 

 

 În cazul modelulul 4 – model 3D cu elemente de volum repartiția încărcărilor 

(convoiul LM1) nu este similară cu cea a primelor trei modele. În acest caz 

comparația se va face doar pentru primele trei modele.  
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Figura 13. Deplasările din 

convoi la L/2 pe  modelul 

1,2 și 3 

 

Figura 14. Deplasările din 

convoi la L/4 pe  modelul 

1,2 și 3 

 

Figura 15. Momente 

încovoietoare din convoi 

la L/2 pe modelul 1, 2 și 3 

 

Cazul 3 de încărcare: Încărcare statică TS 

 

  Pentru o analiză detaliată a modelului 4 cu elemente de volum s-a realizat o 

comparație între cele patru modele considerând  la jumătatea podului la 
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marginea bordurii stânga o încărcare statică TS (sistem tandem) având 

încărcarea pe osie de 300 kN. 

 
Figura 16. Vedere de ansamblu a încărcării TS 

 

 
Figura 17. Deplasări din TS la L/2 pe fiecare model 

 

 
Figura 18. Momente încovoietoare din TS la L/2 pe fiecare model  
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Tabel 3. Primele 3 frecvențe proprii pentru fiecare model 
Frecvențe 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

2,27744 2,60226 2,39565 2,39730 

2,62417 2,93859 2,68576 2,68344 

4,41129 7,22702 7,26029 7,48097 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Modul 1 de vibrație pentru fiecare model 

 

3. CONCLUZII  

 

Lucrarea reprezintă un studiu comparativ al unui tablier de pod cu grinzi 

prefabricate utilizând diferite modele cu elemente finite. Modelele ce deservesc 

prezentul studiu realizate cu  programul Lusas Finite Element Analysis sunt: 

 Model 1 – Model rețea cu grinzi excentrice 

 Model 2 – Model rețea cu grinzi excentrice și placă tip shell 

 Model 3 – Model cu elemente finite tip shell  

 Model 4 – Model cu elemente de volum  

Primul caz de încărcare a constat în aplicarea greutății proprii a structurii. 

Deplasările maxime (fig. 11) din greutate proprie toate modelele se încadrează 

în intervalul -4.5cm; -5.6cm la jumătatea deschiderii. În cazul momentelor 

încovoietoare (fig. 13) primele două modele prezintă rezultate asemănătoare mai 
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mici față de ultimele două modele, rezultate cuprinse între 1390kNm - 

2800kNm. 

În al doilea caz de încărcare s-a aplicat convoiul LM1. Datorită complexității 

ultimului model, cu elemente de volum, repartiția încărcărilor convoiului nu a 

fost similară comparația făcându-se doar pe primele 3 modele. Din rezultatele 

obținute la un sfert din deschidere și la jumătatea deschiderii a reieșit că 

deplasările din primele două modele sunt asemănătoare și aproximativ de 4 ori 

mai mari (de ordinul centimetrilor) decât în cazul modelului 3 cu elemente tip 

shell, pe când  momentele încovoietoare sunt similare. 

Pentru o analiză detaliată a modelului 4 cu elemente de volum s-a realizat o 

comparație între cele patru modele considerând  la jumătatea podului la 

marginea bordurii o încărcare statică TS (sistem tandem) având încărcarea pe 

osie de 300 kN. În urma comparației celor 4 modele (fig 18, fig. 19) rezultatele 

în deplasări la jumătatea deschiderii pentru cele 8 grinzi s-au încădrat în 

intervalul 0.4 cm – 4.7cm, iar în momente în intervalul 150kNm-1800kNm. În 

acest caz rezultatele au fost asemănătoare.  

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 patru modele, modelul 4 cu elemente de volum a prezentat cele mai mari 

valori alea deplasărilor și momentelor încovoietoare. 

 

Tabel 4. Proprietăți modele 

 
 

Modelul 3 și modelul 4 oferă o acuratețe mai mare și se pot folosi cu succes. 

Rezultatele în deplasări și eforturi sunt foarte apropiate. Modelul 4 generează un 

număr foarte mare de elemente, extragerea rezultatelor este mult mai complicată 

și timpul alocat pentru realizarea acestuia este mare. Totodată modelul 4 nu 

oferă aceeași gamă de rezultate ca și modelul 3. În funcție de resursele 

utilizatorului se poate apela la oricare din aceste modele.  

Programul Lusas Finite Element Analysis permite realizarea unei game 

variate de modele cu elemente finite cu diferite precizii de calcul care ajută la 

economisirea timpului necesar realizării analizei tablierului. Datorită 

complexității programului acesta poate analiza aproape toate tipurile de structuri 

cu geometrii și proprietăți diferite. 
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mail: ionut_racanel@yahoo.com. 

 

Rezumat  
 

Unele dintre cele mai periculoase fenomene ale naturii sunt cutremurele, ele pot 

produce pagube materiale şi umane, pot modela scoarţa terestră sau pot produce alte 

fenomene devastatoare (tsunami). Cea mai timpurie semnalare a unui cutremur este din anul 

1177 înainte de Hristos în China.  

Scoarţa terestră este un mediu activ înregistrându-se anual 500.000 de mişcări 

seismice, însă doar 0,2% din ele pot provoca pagube. Centura de Foc a Pacificului este cea 

mai activă zonă din punct de vedere seismic, ea generând aproximativ 80% din cutremurele 

puternice globale. 

Lucrarea prezentată arată avantajele utilizării sistemelor de izolare la structurile ingineresti pe 

larg şi tratează punctual izolarea unui pod de şosea cu 3 deschideri. Se prezintă trei modele: 

neizolat, izolat cu aparate de reazem cu miez de plumb şi izolat cu aparate de reazem tip 

pendul cu frecare, prezentând pentru fiecare în parte deplasări şi eforturi.   

 

Cuvinte cheie: Proiectare seismică, izolare seismică, aparate de reazem, metode de izolare. 

 

 

1 INTRODUCERE 

 

Cutremur sau seism sunt termenii folosiți pentru mișcările pământului, ce 

constau în vibrații originate în zonele interne ale Terrei, propagate în formă de 

unde prin roci. Aceste vibrații rezultă din mișcările plăcilor tectonice, fiind des 

cauzate de o activitate vulcanică. 

 Mărimea unui cutremur e determinată luând în calcul amplitudinea 

maximă de pe înregistrarea seismică și distanța dintre locația seismografului și 

epicentrul cutremurului. Magnitudinea unui cutremur se măsoară în mod uzual 

pe Scara Richter. Scara de magnitudine este exponențială: o crestere cu o unitate 

a magnitudinii corespunde cu o creștere de 30 de ori a energiei eliberate. De 

mailto:ionut_racanel@yahoo.com
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Plac%C4%83_tectonic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcan
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exemplu, pentru un cutremur de magnitudine 6.0 energia eliberată este de 

aproximativ 30 de ori mai mare decat la un cutremur de magnitudine 5.0, în timp 

ce la un cutremur de magnitudine 7.0 energia eliberată este de aproximativ 900 

de ori (30 x 30) mai mare decat la un cutremur de magnitudine 5.0. 

 

Cele mai intense cutremure înregistrate 

 

 
Figura 1. Harta hazard seism pe Terra (Global Seismic Hazard Assessment 

Project) 

 

2 ACTIUNEA SEISMICĂ 
 

 Continentele se deplasează continuu şi lent producând modificări ale 

scoarţei terestre în urma acumulărilor energetice în roci şi a erupţiilor vulcanice. 

Eliberarea bruscă a energiei de deformare, transformată instantaneu în energie 

cinetică, generează unde elastice care se propagă radial în toate directiile, iar 

prin procese de reflexie şi de refractie ajung la suprafata Pămantului. Punctul 

Denumire Locul Data Magnitudine 

1. Cutremur în Chile Chile 22.05.1960 9.5/10 min 

2. Prince William Sund Alaska 28.03.1964 9.2 

3. Cutremur în Oceanul 

Indian 
Sumatra 26.12.2004 9.1 (10.1-11.3) 

4. Kamciatka Rusia 04.11.1952 9.0 

5. Cutremurul din Sendai Japonia 11.03.2011 9.0 
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teoretic în care se produce ruptura iniţială (în realitate există o zona de fractură) 

se numeşte focar sau hipocentru (Figura 2).  

În funcţie de poziţia focarului (Figura 3), exprimată prin distanţa H până la 

epicentru numită adâncime sau profunzime, cutremurele se clasifică astfel: 

Cutremure crustale (normale), având focarul situat pană la 70 km adâncime;  

Cutremure subcrustale (intermediare) au focarul localizat în limitele 

70<H<300 km.  

Cutremure de adâncime (de profunzime) s-au semnalat în limitele 

300<HA<700 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localizare epicentru         Figura 3. Clasificarea cutremurelor  

(Wikipedia)                                        (www.programepc.com) 

 

2.1. Modalităţi de protecţie antiseismică a structurilor 

 

Soluţii de protecţie seismică pentru clădiri: 

  Izolarea de bază: rigiditatea clădirii e redusă, amortizarea clădirii este mărită, 

efectul cutremurului este considerabil redus, necesitatea consolidării locale a 

clădirii este minimizată; 

 Dispozitive de disipare a energiei: rigiditatea clădirii e mărită, durata de viaţă 

a clădirii e mărită, disiparea energiei e redusă, efectul cutremurului e redus; 

Soluţii de protecţie seismică pentru poduri: 

 Izolarea prin: aparate de reazem structurale din elastomer, dispozitive de 

glisare; 

 Conectori mecanici şi hidraulici; 

 Amortizori. 
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2.2. Dispozitive de izolare seismică 

 

2.2.1 Dispozitive de izolare seismică din elastomeri 

 Forma constructivă a acestora este simplă (cilindrică sau prismatică), fiind 

realizate într-o gamă diversă de mărimi, în funcţie de structura la care vor fi 

folosiţi. că şi materiale, sunt realizate din straturi de cauciuc alternând cu fâşii 

din tablă de oţel vulcanizate între ele (Figura 4) sau straturi de cauciuc special 

tratat pentru a putea fi lipit de fibră (in general nailon) (Figura 5). 

 

 
Figura 4. Aparat din cauciuc armat cu 

tablă din oţel 

 
Figura 5. Aparat din cauciuc armat cu 

fibre 

 

Ambele tipuri de aparate au un comportament histeretic redus, foarte 

apropiat de cel liniar elastic. Gyung Ju Kang şi Beom Soo Kang arată că pentru 

dispozitive de dimensiuni egale, la încărcări verticale egale, deformaţia verticală 

este mult superioară în cazul celor cu armătură din fibră în raport cu cele armate 

cu plăci din oţel. 

Rolul principal al acestora este de a modifica perioada fundamentală a 

structurii, în sensul creşterii acesteia şi scoaterea ei din zona în care cutremurul 

îi provoacă acceleraţii mari şi implicit solicitări mari. Acest tip de dispozitive au 

o capacitate de amortizare modestă, rigiditate verticală ridicată şi flexibilitate 

orizontală mare:                                    

Kel=                 (1) 

unde:  Kel= rigiditate    

  F= forţă 

   d= deplasare 
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2.2.2 Dispozitive de izolare seismică cu miez de plumb 

 Dispozitivele de izolare seismică cu miez de plumb (Figura 6) sunt 

similare celor din elastomeri cu armătură metalică, diferenţa fiind că în mijloc 

au un miez de plumb pentru rigidizarea sistemului la încărcări laterale mici şi 

disiparea histeretică a energiei la încărcări mari. Lamelele metalice din aparat 

forţează în cazul unei deplasări în plan forfecarea miezului de plumb. Plumbul 

se deformează fizic la un efort de aproximativ 10MPa conferindu-i astfel 

aparatului un răspuns biliniar. Pentru forţe orizontale mici, sistemul are rigiditate 

laterală mare, dată de cauciuc şi plumb. 

 

 
Figura 6. Aparat de reazem cu miez de plumb (Mageba) 

 

2.2.3 Dispozitive de izolare seismică din cauciuc natural cu amortizare 

ridicată 

Din punct de vedere constructiv, nu există diferenţe majore între aparatele 

de reazem din cauciuc natural cu amortizare slabă sau ridicată (Figura 7). 

Diferenţa apare la materialele folosite. Dezvoltarea unui compus de cauciuc 

natural cu amortizare inerentă destul de mare pentru a elimina necesitatea unui 

sistem de amortizare suplimentar a fost atinsă în 1982 de către Asociaţia de 

Cercetare a Producătorilor de Cauciuc Malaezieni (Malaysian Bubber Producers 

Reasearch Association). Amortizarea este crescută prin adăugarea de blocuri de 

carbon extrafine, uleiuri de raşini, precum şi alti aditivi. Amortizarea atinge 

astfel valori de 10-20% la deformaţii de forfecare de 100%, valorile mai mici 

corespunzand unei durităţi reduse şi unui modul de rigiditate transversal în jur 

de 0,34MPa, iar amortizarea puternică unei durităţi mari şi a unui modul de 

rigiditate mare (1,40MPa). Materialul este neliniar la deformații specifice din 

forfecare sub 20%  și este caracterizat de rigiditate și amortizare mai mari, care 

tind să minimizeze răspunsul din acțiuni ale vântului sau seisme slabe. 
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Figura 7. Aparat de reazem din cauciuc natural cu amortizare ridicată (Mageba) 

 

Un avantaj al sistemelor din cauciucuri cu amortizare ridicată este asigurarea 

unui nivel de reducere a vibrațiilor ambientale. Izolatorii acționează pentru 

reducerea vibrațiilor verticale de frecvență înaltă cauzate de trafic. 
 

2.2.4 Dispozitive de glisare (Pendulul cu frictiune) 

Pendulul cu fricţiune (Figura 8) poate fi clasificat din punct de vedere al 

numărului de suprafeţe de alunecare (armături glisante) astfel: mono armătură 

sau multi armătură. Există dispozitive care au patru armături glisante suprapuse, 

fapt ce conduce la demultiplicarea corespunzătoare a oscilaţiilor transmise 

structurii. Capacitatea sistemului de preluare a încărcărilor verticale este 

însemnată. Amortizarea se produce prin frecarea dintre piesa articulată şi 

suprafaţa sferică.  

Rigiditatea sistemului de izolare şi perioada structurii se controlează prin 

modificarea razei de curbură a suprafeţei concave. 
 

Figura 8. Pendulul cu fricţiune (Modelling and Analysis of Base Isolated 

Structures with Friction Pendulum System Considering near Fault Events) 
 

2.2.5 Conectori mecanici şi hidraulici 

Conectorii reacționează la viteza mișcării implicate și funcționează ca 

centuri de siguranță: în cazul mișcărilor rapide aceştia sunt blocaţi și realizează o 
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conexiune rigidă între structură și suporții acesteia. Conectorii sunt de două 

tipuri: mecanici (Figura 9) şi hidraulici (Figura 10). 

 

 

 

     Figura 9. Conector mecanic                         Figura 10. Conector hidraulic                                                                                                                        

(Freyrom)                                                       (Freyrom) 

 

2.2.6 Amortizori hidraulici 

Amortizoarele sunt dispozitive de absorbţie a energiei, care sunt capabile 

să limiteze atât mişcările cât şi sarcinile la care structurile sunt supuse în timpul 

unui cutremur.  

 

 
Figura 11. Amortizor hidraulic (Mageba) 

 

3 STUDIU DE CAZ 

 

Abordarea modernă a conceperii şi dimensionării structurilor amplasate în 

zone seismice include o gamă largă de de tehnici şi inovaţii de reducere a 

răspunsului seismic.  Pentru a arăta efectele izolării seismice asupra podurilor s-

a ales o structură cu 3 deschideri ce traversează râul Ialomiţa. Pentru analiza 

răspunsului structurii la acţiunea seismică s-au folosit următoarele ipoteze: 
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1) Reazeme fixe pile, mobile culee– rezemarea tablierelor pe pile se face 

cu aparate de reazem care nu permit deplasări ale suprastructurii în 

raport cu elevatiile 

2) Reazeme HDRB - rezemarea tablierelor pe pile şi culee se face cu 

aparate de reazem care permit deplasări  ale suprastructurii în raport cu 

elevatiile, astfel existând o amortizare liniară; 

3) Reazeme LRB - rezemarea tablierelor pe pile şi culee se face cu 

aparate de reazem (cu miez de plumb) care permit deplasări ale 

suprastructurii în raport cu elevatiile, producând o amortizare neliniară; 

4) Reazeme tip pendul cu frecare pe pile şi culee - rezemarea tablierelor 

pe pile se face cu aparate de reazem care permit deplasări ale 

suprastructurii în raport cu elevatiile, amortizarea în acest caz apărând 

în urma efectului frecării dintre două suprafeţe. 

 Legătura structurii cu terenul natural s-a facut cu reazeme fixe poziţionate 

la baza elevaţiilor pilelor şi la rezemarea tablierului pe culee.   

 

3.1 Structura analizată 

 

 Structura analizată este un pod de trei deschideri peste Râul Ialomiţa. 

Deschiderile laterale sunt alcătuite din grinzi prefabricate precomprimate de 

20.7m lungime şi 1.40m înălţime. Tablierul suprastructurii se compune din câte 

patru grinzi simplu rezemate în fiecare deschidere, unite la capete şi la mijlocul 

deschiderii cu antretoaze de 20 cm grosime. În secţiune transversală, grinzile 

sunt aşezate la distanţă de 2.50 m interax. Calea pe pod este alcătuită dintr-o 

parte carosabilă cu lăţimea de 7.80 m şi două trotuare pietonale cu lăţimea de 

câte 1.00 m fiecare. 

Deschiderea centrală este alcătuită dintr-un tablier mixt cu conlucrare format din 

6 grinzi metalice cu inimă plină, peste care este executată o placă din beton 

armat realizată monolit care conlucrează cu grinzile metalice prin intermediul 

unor dibluri metalice. 

Grinzile metalice sunt dispuse transversal la 1.50m interax şi au 1.30m înălţime. 

Solidarizarea grinzilor este realizată prin contravântuiri din corniere 

L100x100x8 dispuse în cruce la distanţa de 5400mm interax. La capete, în axul 

de rezemare, se execută antretoaze puternice din table de 20mm cu bordaj, 

sudate pe inimi. În această zonă, sub talpa inferioară, se sudează plăcuţe de 

rezemare de 20mm grosime. 
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Figura 12. Elevaţie pod 

 

 
Figura 13. Vedere plană pod 
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Figura 14. Secţiuni transversale pod 

 

3.2 Modelarea structurii. Date generale 

 

În această etapă se vor prezenta datele comune ale celor 4 modele 

realizate pentru podul de peste Ialomiţa introduse în programul de calcul 

structural CSi Bridge. 

Tabelul 1. Materiale folosite 

Element Material 
E 

[N/mm2] 
ν 

R 

[kg/m3] 

f’c 

[N/mm2] 

f’y 

[N/mm2] 

f’u 

[N/mm2] 

Elevatie pila 

Φ1.20m 
C35/45 34000  0.2 2500 35 

  

Rigla pila C35/45 34000  0.2 2500 35   

Grinda beton C50/60 37000  0.2 2500 50   

Placa peste 

grinzile de beton 
C25/30 31000  0.2 2500 25 

  

Placa peste 

grinzile de metal 
C35/45 34000  0.2 2500 25 

  

Tablier metalic 
Oţel 

S 355 
210000  0.3 7850  355 510 
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Figura 15. Model CSi Bridge 

 

 
Figura 16. Corespondenţă elemente CSi Bridge 

 

4. MODELE DE CALCUL 

 

Pentru analiza comportării structurii la acţiunea seismică s-au propus 4 

sisteme de rezemare a tablierelor: 

 Reazeme fixe pe pile şi reazeme mobile pe culee – analiză liniară; 

 Reazeme HDRB (HDN 400x120)pe pile şi culee – analiză liniară; 

 Reazeme LRB (LRN 300x60) pile şi culee – analiză neliniară; 

 Reazeme tip pendul cu frecare (raza platan =0.99m) – analiză neliniară. 
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5. REZULTATE 

 

Tabelul 2. Rezultate 

Sistem de 

rezemare 

Deplasare 

suprastructură 

(cm) 

Deplasare 

vârf pilă 

(cm) 

Forţă 

tăietoare bază 

pilă (kN) 

Moment 

maxim 

bază pilă 

(kNm) 

Reazeme fixe 10.68 6.47 2149 15933 

HDRB 26.11 24.4 819 6042 

LRB 10 2 717 4901 

Pendul cu 

frecare 
11 1.7 650 4295 

 

6. CONCLUZII 

 

 În tabelul 2 se observă că reazemele HDRB induc cele mai mari deplasări 

ale suprastructurii dar solicitarea maximă atât la forţă tăietoare cât şi la moment 

înconvoietor apare în cazul folosirii reazemelor fixe. În cazul reazemelor tip 

pendul cu frecare eforturile în elevatiile pilelor sunt 30% faţă de eforturile în 

cazul reazemelor fixe şi 90% fata de reazemele tip LRB. 
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Rezumat  
 

Articolul prezintă dezvoltarea și analiza numerică a unui nou tip de izolator seismic 

activ ce funcționează pe baza efectului de atracție și respingere electromagnetică a doi 

electromagneți, rezultând controlul în timp real a forței de frecare dintre aceștia. Disiparea 

energiei seismice se realizează prin frecare, proporțional cu nivelul accelerațiilor iar energia 

cinetică remanentă în suprastructură în punctul de maxim local al funcției de accelerație este 

apoi consumată prin atracția puternică a celor doi electromagneți și utilizarea unui sistem 

auxiliar de disipare și amortizare ce utilizează două suprafețe metalice pe a căror suprafață 

este depus un strat de 100μ de Si3N4 [1]. Sistemul de izolare implementează accelerometre în 

banchetele de rezemare ale pilelor sau culeelor ce oferă posibilitatea controlului în timp real 

atât a frecării cât și a deplasărilor suprastructurii. Izolatorul prezentat a fost dimensionat 

pentru preluarea unei sarcini verticale de 1200Kn. În finalul articolului sunt prezentate 

rezultatele obținute atât din punct de vedere al eforturilor secționale în infrastructură cât și al 

deplasărilor relative ale suprastructurii comparativ cu soluțiile clasice  pentru un singur 

izolator cu o masă concentrată adițională cât și pentru un pod de șosea izolat cu aceste 

dispozitive. 

 

Cuvinte cheie: izolare seismică, levitație electromagnetică, modelare numerică, time-history 

 

 

1. INTRODUCERE 
 

Evaluarea intensității acțiunii seismice utilizând codurile de proiectare existente, 

prezintă un anumit grad de incertitudine datorită numeroșilor factori care 

influențează aceste acțiuni. Aceste incertitudini alături de efectele devastatoare 

ale acestor acțiuni precum și considerarea bazei de rezemare fixă alături de 

limitarea utilizării elementelor de rezistență ale podurilor în domeniul elastic de 

comportarea al acestora au determinat de-a lungul timpului o cercetare 

amănunțită asupra unor soluții mai performante de protecție la seism. O astfel de 

metodă performantă o reprezintă izolarea bazei de rezemare a structurilor, 
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metodă ce a evoluat și a schimbat în ultimii 50 de ani concepția structurilor de 

rezistență și implicit comportarea acestora sub acțiunea evenimentelor seismice. 

Se poate spune că cea mai modernă și performantă metodă de protecție la seism 

la momentul actual atât din punct de vedere al siguranței structurale cât și al 

costurilor o reprezintă metoda izolării bazei de rezemare. Izolatorii seismici cei 

mai utilizați la momentul actual sunt cei de tip pendul cu frecare, vâscoși sau pe 

bază de elastomeri cu inserții metalice. Toți acești izolatori sunt de tip pasiv ceea 

ce înseamnă că au un anumit domeniu de aplicabilitate, efectele pozitive ale 

acestora asupra structurii putându-se diminua sau chiar transforma în efecte 

negative în cazul în care cauza seismică iese din spectrul considerat de 

proiectare din punct de vedere al intensității accelerațiilor sau al compoziției de 

frecvențe. De asemenea, datorită limitei lor superioare de disipare a energiei 

seismice, aceste izolatoare se bazează mai mult pe principiul diminuării 

accelerațiilor induse în structură prin mărirea perioadei de oscilație a acesteia 

ceea ce în domeniul structurilor de poduri reprezintă de multe ori deplasări 

relative destul de mari ale tablierului față de infrastructuri. 

Spre deosebire de izolatoarele clasice pasive, izolatorul seismic prezentat în 

această lucrare are o capacitate de adaptabilitate mult mai extinsă față de cauza 

seismică, el nefiind influențat de compoziția de frecvențe a cutremurului și 

putând controla totodată deplasarea relativă a tablierului în orice moment de 

timp al desfășurării evenimentului seismic. Izolatorul proiectat și analizat în 

această lucrare a fost conceput special pentru preluarea unei sarcini verticale de 

1200Kn aferentă reacțiunii verticale generate pentru un aparat de reazem a 

podului analizat. 

 

2. DESCRIEREA SISTEMULUI DE IZOLARE ȘI A PRINCIPIULUI DE 

FUNCȚIONARE AL ACESTUIA 

 

Sistemul de izolare seismică propus este alcătuit din doi electromagneți ale căror 

câmpuri magnetice sunt controlate în timp real de către o unitate de comandă cu 

ajutorul unor accelerometre 3D instalate în banchetele de rezemare ale culeelor 

(Figura 1). Prin apropierea a două corpuri magnetizate, acestea tind să se atragă 

sau să se respingă funcție de orientarea liniilor de câmp magnetic. Conform 

principiului lui Faraday, liniile de câmp magnetic încep și se termină pe sarcinile 

electrice, nu se intersectează iar spațierea lor indică intensitatea fluxului 

magnetic. Dacă fluxurile magnetice în cele două corpuri magnetizate sunt 

contrare și suficient de intense la interfața de contact dintre cele două corpuri, 

atunci prin integrarea volumetrică a forțelor de masă apărute în cele două 
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corpuri obținem două forțe rezultante și de semn contrar ce tind să separe cele 

două corpuri. Când rezultanta forțelor de masă dezvoltate în unul din cele două 

corpuri este mai mare în modul și are sens contrar forței proprii de greutate ce 

acționează asupra corpului, apare fenomenul de levitație magnetică. Dacă 

fluxurile magnetice au același semn, cele două corpuri magnetizate tind să se 

atragă, rezultând o creștere a presiunii de contact și implicit a forței de frecare. 

 

 

Figura 1. Alcătuirea sistemului de izolare seismică 

 

Conform mecanicii clasice, forța de frecare este dată de relația 

 
𝐹𝑓 = μ ∙ 𝐹𝑛 (1) 

 

unde μ reprezintă coeficientul de frecare iar Fn reprezintă forța de compresiune 

dintre suprafețele în contact ale corpurilor, direcția acesteia fiind perpendiculară 

pe cele două suprafețe. Coeficientul de frecare este măsurat experimental pentru 

diferite tipuri de materiale aflate în contact și diferă funcție de starea de mișcare 

a celor două corpuri supuse frecării. Pentru două corpuri aflate în repaus relativ, 

coeficientul μ= μs se numește coeficient de frecare statică. Pentru două corpuri 

aflate în mișcare relativă, μ=μk se numește coeficient de frecare dinamic (Figura 

2). 

 

 
Figura 2. Forța de frecare în regim static și dinamic 
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Tranziția de la frecarea statică la cea dinamică se face exponențial, ținând cont 

de un coeficient de cădere exponențială β și de viteza relativă dintre cele două 

suprafețe în contact. Prin controlul intensității câmpurilor magnetice a celor doi 

electromagneți aflați în contact, rezultă variația în timp real a forțelor de atracție 

sau respingere dintre aceștia, precum și a forțelor de frecare și compresiune (Ff , 

Fn ). 

 

 

Figura 3. Controlul frecării prin atracția și respingerea electromagnetică 

 

În cazul în care forța de respingere electromagnetică Fres este mai mare decât 

greutatea dată de electromagnetul poziționat superior și a încărcărilor verticale 

preluate de acesta Fg, electromagnetul superior va levita la o înălțime relativă 

hlev, forța de frecare Ff  fiind egală cu 0. În cazul în care forța de atracție 

electromagnetică Fatr > 0, forța de compresiune dintre cei doi electromagneți Fn 

poate crește până la o valoare aproape triplă față de forța de compresiune dată 

doar de greutatea transmisă de electromagnetul superior. Pentru structuri foarte 

sensibile, se poate crea un izolator suficient de mare în plan, pentru levitația 

continuă a suprastructurii în timpul unui seism. În cazul podurilor, dimensiunile 

izolatorilor sunt limitate datorită spațiului redus al banchetelor de rezemare, în 

acest caz soluția fiind translatarea incrementală a tablierului concomitent cu 

deplasarea terenului. Posibilitățile de utilizare ale acestui principiu pentru 

izolarea seismică sunt multiple, în articolul de față fiind tratat și analizat un 

singur mod de funcționare, și anume cel al descărcării secvențiale a energiei 

cinetice acumulate în suprastructura podului prin frecarea controlată a celor doi 

electromagneți dar și printr-o frecare suplimentară pentru diminuarea efectelor 

dinamice asupra infrastructurii. La începerea acțiunii seismice, cei doi 

electromagneți (abreviați în continuare EM1- electromagnetul superior și EM2- 

electromagnetul inferior) sunt aduși într-o stare de respingere apropiată de cea 

de levitație (frecare~0). Aceasta este necesară pentru a utiliza direct un 

coeficient cinematic în primul plan de frecare (Figura 4). Pe măsură ce accelerația 
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în bancheta de rezemare crește, este crescută proporțional și frecarea dintre EM1 

și EM2 până când panta funcției de accelerație se schimbă și accelerația începe 

să descrească. În acest moment, forța de frecare din primul plan este crescută 

instantaneu la valoarea ei maximă, rezultând “fixarea” electromagnetului 

superior de cel inferior și totodată descărcarea energiei cinetice remanente în 

suprastructură, în electromagnetul inferior prin utilizarea celui de-al doilea plan 

de frecare. Pentru o funcționare optimă, forța de frecare din primul plan de 

frecare în punctul de maxim local al accelerației ar trebui să fie foarte apropiată 

de  forța de frecare în regim static din planul 2 de frecare.  

 

 
Figura 4. Principiul de funcționare al izolatorului seismic propus 

 

Dacă nu ar fi fost utilizat un al doilea plan de frecare, eforturile secționale în 

infrastructură ar fi fost mult mai mari decât dacă s-ar fi utilizat aparate de 

reazem clasice fără izolatori. Pentru ca forța de frecare din planul 2 să fie 

depășită abia la atingerea forței maxime de frecare a planului 1, celor două 

suprafețe în contact din planul 2 de frecare trebuie să le fie crescute coeficientul 

de frecare. Pentru obținerea unui coeficient mare de frecare, suprafețele de oțel 

în contact pot fi pulverizate cu un strat de nitrură de siliciu de aproximativ 100 

microni, cu ajutorul unui jet plasmatic de mare viteză accelerat într-un câmp 

magnetic intens [1]. Utilizând o astfel de metodă se pot obține coeficienți de 

frecare în domeniul 1.1-1.4. Pentru analizele numerice efectuate a fost ales 

pentru al doilea plan de frecare un coeficient de frecare static de 1.3 și dinamic 

de 0.9. 
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Interpretarea semnalelor accelerometrelor în vederea controlului frecării poate fi 

efectuată digital sau cu ajutorul unor comparatoare analogice, acestea din urmă 

facilitând o viteză maximă de procesare a datelor prin eliminarea conversiei 

analogică-digitală-analogică, oferind în același timp avantajul neutilizării unor 

circuite integrate care pot ieși din producție mult mai devreme comparativ cu 

durata de viață a unui pod (50-100ani), acest fapt ridicând dificultăți în 

mentenanța circuitului de control. Pentru transmisia accelerațiilor seismului 

către circuitul de control, este recomandată utilizarea unui accelerometru care să 

aibă un răspuns la o frecvență de cel puțin 100Hz pentru obținerea datelor 

discrete la un pas de timp de minimum 10ms. Accelerometrul poate fi triaxial 

integrat sau se pot utiliza accelerometre separate pe fiecare direcție. Din punct 

de vedere al consumului energetic, datorită timpului redus al desfășurării 

evenimentelor seismice, se pot utiliza acumulatori cu o capacitate mare de 

asigurare a nivelului de curent necesar alimentării celor doi electromagneți 

pentru perioade scurte de timp de ordinul zecilor de secunde sau al minutelor. 

 

3. DEZVOLTAREA ȘI ANALIZA NUMERICĂ A IZOLATORULUI 

SEISMIC PROPUS 

 

Intensitatea câmpurilor magnetice precum și sensul liniilor de câmp magnetic 

sunt controlate prin variația tensiunii și a sensului curentului în bobinele 

conductoare. Diametrul celor două elemente electromagnetice este variabil, 

funcție de încărcarea de serviciu a aparatului de reazem. Pentru studiul de caz al 

podului analizat în această lucrare și a sarcinii verticale de1200Kn rezultată per 

aparat de reazem, diametrul elementului fix a fost stabilit la valoarea de 

2000mm iar cel mobil de la valoarea de 1200mm. Deplasarea maximă admisă 

pentru această configurație este de 400mm din poziția centrată. Trebuie 

menționat că acest dispozitiv este totuși un prototip, iar dimensiunile acestuia au 

fost stabilite înainte să fie introdus cel de-al doilea plan de frecare. În urma 

introducerii planului 2 de frecare , dimensiunile acestuia precum și deplasarea 

maximă posibilă pot fi reduse substanțial. De asemenea, dimensiunile mai pot fi 

reduse prin utilizarea unor materiale performante din punct de vedere al curbei 

de magnetizare și al permeabilității magnetice. Proprietățile magnetice ale 

materialelor luate în considerare [2], prin curbele lor de magnetizare precum și 

cele de permeabilitate magnetică relativă e sunt prezentate în Figura 5 și Figura 6. 
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Figura 5. Curbele de magnetizare B-H pentru cele 10 metale și aliaje metalice 

 

 
Figura 6. Curbele de permeabilitate 

 

O importanță foarte mare în performanța celor doi electromagneți ce formează 

izolatorul seismic îl constituie materialul ales pentru miezul acestora, acesta 

având rol de a capta și a concentra liniile de câmp magnetic, rezultând un flux 

magnetic intens la interfața de contact dintre cele două elemente. Pentru 

modelele numerice a fost utilizat un oțel marca 50H470 atât pentru miez cât și 

pentru elementele adiționale (carcasa). 

 

3.1 ANALIZA PARAMETRICĂ ELECTROMAGNETICĂ 
 

Analiza și optimizarea electromagnetică a constituit ce-a mai dificilă parte în 

dimensionarea fizică a celor doi electromagneți datorită numeroșilor factori ce 

au trebuit să fie luați în considerare. În continuare vor fi prezentate succint 
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principiile acestei analize precum și rezultatele analizelor parametrice. Analiza 

electromagneților a fost efectuată numeric cu ajutorul programului CST EM 

Studio. Relațiile de calcul ce au stat la baza modelării numerice sunt cele 4 

ecuații ale lui Maxwell (2),(3),(4) și (5). 

 

∇ ∙ E =
ρ

ϵ0
 (2) 

 
∇ ∙ B = 0 (3) 

 

∇ × E =
∂B

∂t
 

(4) 

 

∇ × B = μ0 ∙ j + μ0 ∙ ϵ0 ∙
∂E

∂t
 

(5) 

 

unde E(r,t) – intensitatea câmpului electric ; B(r,t)- intensitatea câmpului 

magnetic ; ρ(r,t)- densitatea câmpului electric ; j(r,t)- densitatea curentului 

electric ; 𝜖0 = 8,8542 ∙ 10−12𝐶2𝑁−1𝑚−2 permitivitatea electrică a vidului și 

𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7𝑁𝐴−2 permeabilitatea magnetică a vidului. Ecuația (2) este 

echivalentă cu legea lui Coulomb, ecuația (3) se referă la faptul că nu există 

magneți monopolari, ecuația (4) reprezintă legea lui Faraday pentru inducție 

electromagnetică și ecuația (5) reprezintă echivalența legii Biot-Savart 

referitoare la câmpurile magnetice generate de liniile de câmp ale curentului 

electric. 

Pentru găsirea structurii și răspunsului optim al electromagneților aflați atât în 

poziție centrată cât și excentrică, în analizele parametrice au fost variați atât 

factorii de excitație ai bobinelor conductoare (curent, tensiune) cât și 

dimensiunile geometrice ale acestora și numărul de spire ale bobinelor. 

Rezistența electrică a bobinelor a fost calculată funcție de temperatură, prin 

funcția de regresie (6) obținută pe baza graficului din Figura 7 [3]. 

 
ρ(t)=1.5430428+0.0067406177∙t+1.0688871∙10-7∙t2+9.3349877∙10-10∙t3 (6) 
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Figura 7. Rezistivitatea electrică a cuprului funcție de temperatură [3] 

 

Datorită presiunii mari la care sunt supuse cele două bobine în timpul 

desfășurării evenimentului seismic, acestea nu pot avea o construcție clasică din 

spire de cupru cu secțiune circulară, soluția fiind utilizarea de discuri tip Bitter 

dispuse elicoidal în jurul miezului feromagnetic. Pentru analiza numerică 

efectuată a fost ales un aliaj de cupru ce prezintă un modul de elasticitate de 

208GPa menținând totodată o rezistivitate electrică mică. Au fost determinate 

rapoarte optime H(înălțime)/L(lățime) ale miezului și bobinelor atât din punct de 

vedere al forțelor de atracție și respingere cât și al consumului energetic. Sa 

observat că din punct de vedere al forțelor electromagnetice, raportul optim se 

situează în jurul valorii de 1.1 în timp ce din punct de vedere energetic eficiența 

crește cu cât raportul H/L crește. Acest lucru reprezintă un dezavantaj în cazul 

dezvoltării de izolatori seismici electromagnetici pentru poduri datorită înălțimii 

reduse pe care aceste dispozitive trebuie să le aibă, ele având totodată și funcția 

de aparat de reazem. În urma acestor analize, configurația finală a dispozitivului 

de izolare a fost cea cu secțiune circulară datorită performanțelor obținute în 

poziția excentrică a electromagnetului superior. Structura internă a acestui tip de 

izolator precum și parametrii finali XCore_r, XCoil_t, YCore_r și YCoil_t 

pentru care au fost efectuate analizele parametrice finale sunt prezentate în Figura 

8. Dimensiunile plăcilor de bază, ale cămășilor și ale plăcilor superioare de 

contact au fost stabilite pe baza rezultatelor analizelor electromagnetice, cuplate 

cu analize termice. Rezultatele analizelor parametrice finale sunt prezentate în 

Figura 9 și Figura 10. Inițial, raportul YCore_r/YCoil_t a fost considerat constant 

și egal cu 1, variația fiind efectuată doar pentru raportul XCore_r/XCoil_t. 
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Ulterior, pentru soluția optimă a raportului XCore_r/XCoil_t=0.27 a fost variat 

raportul YCore_r/YCoil_t, rezultând un raport optim de 1.16 

 

 
Figura 8. Structura internă a celor doi electromagneți 

 

  

Figura 9. Variația forței de respingere: Stânga(funcție de raportul 

XCore_r/XCoil_t, considerând YCore_r/YCoil_t=1); Dreapta (funcție de 

raportul YCore_r/YCoil_t pentru XCore_r/XCoil_t=0.27) 
 

 
Figura 10. Variația forței de atracție reciprocă a celor doi electromagneți 

 

În Figura 11 se pot observa distribuțiile intensităților liniilor  de câmp magnetic în 

starea de respingere și atracție reciprocă a celor doi electromagneți, obținute în 

urma analizei numerice electromagnetice pentru secțiunea de la jumătatea 
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dispozitivului de izolare, în poziția centrată. Dina analiza termică a rezultat un 

câmp termic cu valoarea maximă de 350°C la nivelul interfeței în zona colțurilor 

miezului feromagnetic ceea ce nu reprezintă o problemă majoră deoarece limita 

la care oțelul începe sa-și diminueze modulul de elasticitate este de peste 400°C. 

 

  
Figura 11. Intensitatea câmpului magnetic [Tesla] la jumătatea secțiunii 

dispozitivului de izolare în poziția centrată a celor doi electromagneți – 

stânga(stare de respingere) dreapta(stare de atracție) 

 

Rezultatele finale ale parametrilor obținuți sunt prezentate în Tabel 1. 
 

Tabel 1. Parametrii geometrici și fizici obținuți pentru izolatorul seismic. 
Parametru fizic / geometric EM2 (Fix) EM1 (Mobil) 

Temperatura ambientală [°C] 40 40 

Rezistivitatea electrică a bobinelor de cupru [Ω·mm] 1.813E-5 1.813E-5 

Curentul maxim necesar în bobină [A] 2473 703 

Diferența de potențial maximă necesară [Volți] 48 48 

Rezistența electrică a bobinei [Ω] 0.019 0.07 

Puterea maximă consumată [Wați] 116199 34594 

Aria secțiunii firului de cupru [mm2] 706.5 200 

Numărul de spire [-] 203 296 

Diametrul echivalent al firului de cupru [mm] 30 16 

Grosime placă de bază [mm] 20 20 

Lățime secțiune bobină ( Coil_t ) [mm] 740 250 

Înălțime secțiune bobină / Miez feromagnetic [mm] 220 270 

Rază miez feromagnetic (Core_r) [mm] 200 290 

Grosime cămașă [mm] 60 60 

Înălțimea totală a electromagnetului [mm] 249 299 

Diametrul electromagnetului [mm] 2000 1200 

Grosimea plăcii de contact [mm] 9 9 

 

3.2 GENERAREA ARTIFICIALĂ A INPUT-ULUI SEISMIC 

 

Pentru analiza time-history a izolatorului precum și a podului izolat seismic 

utilizând aceste tipuri de izolatori, au fost generate accelerograme artificiale pe 
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baza datelor de amplasament ale podului. Datele seismice ale amplasamentului 

sunt: 

- Perioada de control Tc=1.6s 

- Coeficient accelerație orizontală Ks=0.30 

- Factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a 

terenului de către structură b0=2.5 

- Valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=Ks·g=2.94m/s2 

- Factorul de comportare al structurii q=1.50 

Pe baza acestor date, conform cu normativul P100-2013 [4] a fost generat 

spectrul de proiectare în accelerații. Pe baza spectrului de proiectare în 

accelerații au fost generate două accelerograme artificiale, utilizând procedeul 

elaborat de Saragoni & Hart [5]. Perioada de timp pentru care au fost generate 

accelerogramele a fost de 20s. Pentru analiza seismică a fost considerat un 

singur model de încărcare în care accelerația 2  (Acc2) a fost diminuată cu un 

factor de 70% (transversal podului), accelerația 1 (Acc1) rămânând constantă 

(Figura 12). Pentru verificare, spectrul de accelerații obținut din rezultanta 

accelerațiilor (Acc12)  pentru setul de accelerații generat a fost suprapusă cu 

spectrul de accelerații pentru proiectare (Figura 12). 

 

  
Figura 12. Stânga - Setul 1A de accelerații utilizate în modelarea numerică 

(Acc1 100% - dir X , Acc2 30% - dir Y); Dreapta - Suprapunerea spectrului de 

accelerații obținute cu spectrul de proiectare  
 

3.3 ANALIZA NUMERICĂ TIME-HISTORY A IZOLATORULUI 

 

Izolatorul seismic a fost analizat separat considerând încărcarea dată de tablier 

ca o masă concentrată uniform distribuită în volumul electromagnetului 

superior.  Modelarea numerică a fost efectuată în programul ABAQUS, 

electromagnetul inferior (EM2) fiind considerat încastrat într-un stâlp ce a fost 
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modelat cu elemente de tip grindă pentru obținerea rapidă a eforturilor 

secționale la baza acestuia. Stâlpul are un diametru de 2m și o înălțime de 2m 

din care primii 20cm de la partea superioară au fost modelați cu elemente solide. 

Cuplajul elementelor din beton 1D și 3D a fost făcută considerând echilibrul 

lucrului mecanic efectuat la nivelul interfeței [6]. 

 

 

Figura 13. Modelul de calcul utilizat pentru analiza time-history 

 

Pentru prima suprafață de frecare a fost utilizat un coeficient de frecare static de 

0.57 și dinamic de 0.40. Pentru suprafața 2 de frecare a fost utilizat un coeficient 

de frecare static de 1.3 și dinamic de 0.9. Pentru inelul de neopren a fost utilizat 

un model de tip Neo-Hooke cu parametrii C10=305.3 și D1=9.7E-5. Alegerea 

modelului de calcul Neo-Hooke, în detrimentul unui model mai performant 

precum Mooney-Rivilin a fost dictată de lipsa unei documentații tehnice 

accesibile care să ofere parametri de calcul pentru modelul Mooney-Rivlin. 

Pentru oțel și beton caracteristicile materialelor sunt prezentate în tabelul 2. 

 

Tabel 2. Caracteristicile materialelor utilizate în analiza numerică 
Material E [GPa] μ γ [t/m3] 

Oțel 210 0.29 7.85 

Beton 40 0.20 2.50 

În urma rezultatelor obținute din modelarea electromagnetică, forța maximă de 

respingere a fost stabilită la valoarea de 1200Kn iar cea de atracție la valoarea de 

1000Kn pentru fiecare electromagnet, rezultând o forță maximă de compresiune 

la interfața de contact de 2000Kn la care se adaugă forța de compresiune de 

1200Kn dată de acțiunea verticală a tablierului aferentă unui aparat de reazem. 

Valoarea masei adiționale asociată electromagnetului superior a fost calculată la 

valoarea de 1200Kn/(9.81m/s2)=122.32Tone. Accelerograma utilizată pentru 

aceste analize este accelerograma SET 1A (Figura 14), din care au fost selectate 
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doar primele 10 secunde ce conțin energia maximă a cutremurului datorită 

duratei mari de timp necesare pentru efectuarea unei astfel de analize de tip 

time-history. 

 

 
Figura 14. Accelerograma artificială SET 1A utilizată pentru analizele time-

history 
 

Pe baza accelerațiilor generate artificial, a fost calculată variația intensității 

rezultantei acceleraților în plan orizontal, prezentată în Figura 15. Aceasta, 

împreună cu datele sintetizate în tabelele 3 și 4 au stat la baza determinării 

densităților de forțe induse în cei doi electromagneți pe perioada desfășurării 

evenimentului seismic. 

 

 
Figura 15. Variația intensității rezultantei accelerațiilor în plan orizontal 

 

Analiza time-history a presupus 2 pași de calcul în programul ABAQUS. În 

primul pas cu durata de 1 secundă, punctul de rezemare de la baza stâlpului a 

fost încastrat și a fost aplicată incremental accelerația gravitațională modelului 

de calcul. În al doilea pas cu durata de 10 secunde, au fost deblocate translațiile 

pe direcțiile X și Y și au fost aplicate accelerațiile artificiale la baza stâlpului. 

Incrementul maxim de timp pentru analiză cât și pentru extragerea rezultatelor a 

fost fixat la valoarea de 20ms.  
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Tabel 3. Parametrii de calcul 
  Parametru Valoare Unitate Detalii 

EM 

superior 

Diametru 1.2 m 

 

  
 

Înălțime 0.3 m 

Arie 1.1304 m2 

Volum 0.335 m3 

EM 

inferior 

Diametru 2 m  

  
 

Înălțime 0.23 m 

Arie 3.14 m2 

Volum 0.722 m3 

Date 

suplime

ntare 

Reacțiune 1200 kN Reacțiunea pentru un aparat de reazem 

Axy max 2.2 g Accelerația maximă a terenului 

μ1 otel-otel-s 0.57 - Coeficient frecare static pentru S1 

μ1 otel-otel-k 0.4 - Coeficient frecare dinamic pentru S1 

μ2 otel-otel-s 1.1 - Coeficient frecare static pentru S2 

μ2 otel-otel-k 0.9 - Coeficient frecare dinamic pentru S2 

Arie contact 0.949 m2 Aria de contact dintre electromagneți 

 

Tabel 4. Sintetizarea forțelor maxime de respingere și atracție a 

electromagneților 

Stare 

Presiune 

de contact 

Pres 
[kPa]  

Forță EM 

element 

superior 

Fsup [kN]  

Forță EM 

element 

inferior Finf 

[kN] 

Densitate 

forță EM 

element 

superior γsup 

[kN/m3] 

Densitate 

forță EM 

element 

inferior γsup 

[kN/m3] 

Forță de 

frecare Ff 

[kN] 

Levitație 0 1200 -1200 3582.09 -1661.59 0 

Frecare 

normală 
1264 0 0 0.00 0.00 684 

Frecare 

maximă 
2637 -1000 1000 -2985.07 1384.66 1426.27 

 

A fost analizată deplasarea rezultantă relativă a electromagnetului superior în 

raport cu cel inferior, forța tăietoare la baza stâlpului pe direcția axei X (direcția 

longitudinală podului) precum și momentul încovoietor la baza stâlpului în 

raport cu axa OY. Pentru evaluarea eficienței izolatorului seismic au fost 

efectuate 3 analize preliminare ale căror rezultate au servit ca nivel de 

comparație. 
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- Analiza I. Electromagnetul superior a fost încastrat în electromagnetul 

inferior iar sistemul auxiliar de disipare a energiei seismice alcătuit din 

suprafața 2 de frecare și inelul de neopren nu au fost introduse în model. 

- Analiza II. Forța de frecare dintre cei doi electromagneți a fost controlată 

dar nu a fost introdus sistemul auxiliar de amortizare. Deplasarea maximă 

înregistrată a fost de 300mm față de poziția centrată. În această analiză au 

ieșit în evidență efectele dinamice nefavorabile transmise infrastructurii și 

importanța utilizării sistemului auxiliar de amortizare.  

- Analiza III. Electromagnetul superior a fost încastrat în electromagnetul 

inferior, și a fost introdus sistemul auxiliar de amortizare. S-a observat că 

utilizând această configurație, eforturile secționale au crescut față de 

prima analiză, sistemul auxiliar nefiind benefic fără frecarea controlată 

dintre cei doi electromagneți. 

Pentru restul analizelor seismice, a fost permisă frecarea în primul plan de 

frecare și a fost introdus sistemul auxiliar de amortizare. Se observă că, în 

această configurație, principul de funcționare al izolatorului seismic este corect, 

reducându-se substanțial eforturile secționale în infrastructură. 

 

 
Figura 16. Variația forței tăietoare la baza pilei pe direcția OX 
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Figura 17. Variația forței axiale la baza pilei 

 

 
Figura 18. Variația momentului la baza pilei în raport cu axa OY 

 

 
Figura 19. Variația rezultantei deplasării relative a electromagnetului superior 

față de electromagnetul inferior. 

 

Din cele șase analize numerice efectuate până în prezent, cea mai bună variantă 

de izolare seismică obținută este analiza Izo-V6, prezentată în figurile 

16,17,18,și 19 alături de analizele I, II, și III. Variația forțelor de atracție și 

respingere electromagnetică utilizate pentru analiza Izo-V6 este prezentată în 

Figura 20.  
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Figura 20. Variația forțelor de atracție și respingere pentru analiza Izo-v6. 

 

Cu toate că reducerea eforturilor secționale este considerabilă, trebuie menționat 

faptul că domeniul de variație ales al forțelor de atracție și respingere nu este 

încă unul optim, performanțele izolatorului propus putând fi îmbunătățite în 

continuare prin diminuarea forțelor de frecare din primul plan de frecare și 

mărirea deplasărilor relative ale electromagnetului superior. Pe măsură ce vor fi 

determinate domeniile optime de variație ale forțelor de atracție și respingere, 

funcție de accelerația maximă de proiectare precum și de sarcina verticală a 

izolatorului, rezultatele adiționale obținute vor fi publicate. 
 

4. ANALIZA NUMERICĂ A RĂSPUNSULUI SEISMIC A PODULUI DE 

ȘOSEA, UTILIZÂND NOUL SISTEM DE IZOLARE SEISMICĂ 
 

Pentru testarea sistemului de izolare pe o structură reală, au fost efectuate două 

analize numerice asupra unui pod de șosea, cu o singură deschidere, considerând 

domeniul de variație al forțelor obținut pentru analiza Izo-v6 și o analiză cu 

aparate de reazem clasice pentru compararea rezultatelor. 

În secțiune transversală tablierul podului este alcătuit din trei grinzi 

precomprimate, solidarizate la partea superioară printr-o placă de beton armat ce 

prezintă două console pentru trotuare. În configurația reală, podul este tip cadru , 

încastrat în cele două culei. Pentru analiza numerică, se consideră că tablierul 

reazemă pe cele două culei prin intermediul a șase aparate de reazem. Secțiunea 

transversală a tablierului este prezentată în Figura 21-stânga. 
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Figura 21. Secțiune transversală tablier (stânga) – Vedere izometrică a 

modelului de calcul (dreapta) 
 

Analiza seismică a podului a fost efectuată doar din greutatea proprie a acestuia, 

fără încărcările din trafic. Pentru simplificarea modelului de calcul placa a fost 

modelată ca o dală de lățime și grosime constantă (elemente de tip shell) iar 

grinzile au fost modelate cu elemente de tip beam. Pentru conlucrarea plăcii cu 

grinzile au fost atribuite translații și rotații comune ale acestora, pe toată 

lungimea tablierului. Pentru conlucrarea grinzilor cu aparatele de reazem , 

rotirile și  

 
Figura 22. Modul de cuplare al grinzilor cu aparatele de reazem și al culeei cu 

bancheta de rezemare 
 

translațiile capetelor de grindă sunt transmise tuturor nodurilor aflate la partea 

superioară a părții mobile a aparatelor de reazem. Față de modelele numerice 

realizate anterior, au mai fost introduse deasupra electromagnetului superior o 

placă metalică de repartiție și un strat de neopren de 20mm pentru a permite 

încovoierea grinzilor din greutate proprie și a transmite uniform presiunile la 

prima suprafață de frecare (dintre electromagneți). Exceptând zona superioară a 

banchetelor de rezemare, culeele au fost modelate cu elemente liniare 1D de tip 

grindă pentru analiza rapidă a eforturilor secționale. Au fost calculați coeficienții 
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de amortizare Rayleigh, rezultând pentru ξ=5% coeficientul matricei maselor 

α=0.244 iar coeficientul matricei de rigiditate β=0.006. Primele 9 moduri proprii 

de vibrație sunt prezentate în Figura 23 iar relațiile de calcul ale coeficienților 

sunt prezentate în (6). 

 

   
Modul 1, f=1.76 Hz Modul 2, f=1.81 Hz Modul 3, f=2.97 Hz 

   
Modul 4, f=2.98 Hz Modul 5, f=3.70 Hz Modul 6, f=9.17 Hz 

   
Modul 7, f=9.49 Hz 

 
Modul 8, f=10.13 Hz 

 
Modul 9, f=13.59 Hz 

 

Figura 23. Primele 9 moduri proprii de vibrație și frecvențele asociate. 
 

𝒂 =
𝝎𝒊

𝝎𝒋
          𝒃 =

(𝟏 − 𝒂)𝝃

𝝎𝒋 − 𝒂𝝎𝒊
          𝜶 = 𝟐𝝎𝒊𝝎𝒋𝒃          𝜷 = 𝟐𝒃 (6) 

 

Datorită incrementului de timp foarte mic obținut în analizele time-history 

pentru pod și a posibilităților reduse ale puterii de calcul, nu a fost introdus în 

calcul coeficientul de amortizare pentru matricea de rigiditate, rezultatele nefiind 

concludente din punct de vedere al eforturilor ci doar al comparației între un 

model cu aparate de reazem clasice și alt model considerând domeniul de 

variație al forțelor electromagnetice Izo-V6.  
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Figura 24. Variația forței tăietoare la baza pilei 1 pe direcția OX (longitudinal 

podului) 
 

 
Figura 25. Variația momentului încovoietor la baza pilei în raport cu axa OY 

 

3. CONCLUZII 
 

Lucrarea a dorit să prezinte o nouă metodă activă de izolare seismică bazată pe 

controlul frecării în timp real pe perioada desfășurării evenimentului seismic. 

Din punct de vedere al avantajelor utilizării unui astfel de sistem de izolare se 

pot trage următoarele concluzii: 

- Pentru ultima analiză efectuată Izo-V6, eforturile secționale în 

infrastructură au fost reduse cu un procent între 20% și 35% menținând în 

același timp deplasările relative ale suprastructurii foarte mici (max 

30mm). 

Prin variația domeniului forțelor de atracție și respingere și prin mărirea 

deplasărilor relative ale electromagnetului superior se estimează că 

reducerea maximă a eforturilor secționale poate atinge 60% (estimare 

bazată pe analiza II dar fără efectele dinamice) 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

86 

- În comparație cu sistemele pasive de izolare seismică, acest izolator 

prezintă o adaptabilitate mult mai extinsă față de acțiunea seismică, acesta 

nefiind dependent de compoziția de frecvențe a cutremurului sau de 

frecvențele modurilor proprii de oscilație ale structurii. 

- Utilizând un astfel de izolator se poate controla deplasarea relativă a 

structurii față de baza de rezemare în orice moment de timp al 

evenimentului seismic. 

- Auto-calibrarea rapidă a domeniului de variație al forțelor de atracție și 

respingere electromagnetică prin estimarea accelerației maxime posibile 

pe baza caracteristicilor seismice ale amplasamentului și al undelor 

seismice primare ce ajung inițial la structură. Aceasta are ca rezultat 

obținerea unei eficiențe maxime a izolării seismice. 

- Recentrarea automată a electromagneților superiori prin aducerea lor într-

o stare apropiată de levitație (frecare~0) și utilizarea unor electromagneți 

secundari de intensitate mică doar pentru a oferi forțele electromagnetice 

orizontale necesare recentrării. 

- Folosind acest principiu al atracției și respingerii electromagnetice pot fi 

derivate alte modele de izolare seismică precum levitația continuă a 

suprastructurii pe perioada desfășurării evenimentului seismic. 

- Înregistrarea datelor seismice ale cutremurelor 

 

Performanțele unui astfel de sistem de izolare seismică vin totuși și cu 

dezavantaje față de sistemele clasice, dezavantaje ce sunt prezentate punctual în 

rândurile următoare: 

- Costul inițial ridicat datorită implementării unor tehnologii relativ recente 

și al utilizării unor materiale performante din punct de vedere mecanic, 

magnetic și electric. 

- Necesitatea alimentării circuitului de încărcare al acumulatorilor la 

rețeaua locală de electricitate. 

- Necesitatea dezvoltării unor acumulatori speciali ce trebuie să ofere un 

curent foarte mare pentru o perioadă scurtă de timp de 2-3 minute dar să 

aibă și o durată lungă de viață în regim încărcat. 

- Mentenanța regulată a sistemului atât din punct de vedere al modulului de 

control cât și al acumulatorilor. 
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Rezumat 

 

Această lucrare prezintă o examinare a impactului pe care îl are îmbătrânirea mixturii 

asfaltice asupra caracteristicilor fizico-mecanice şi proprietăţilor chimice ale mixturilor 

asfaltice. 

 Studiul îmbătrânirii mixturilor asfaltice duce la îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

proprietăţilor mecanice ale asfaltului, datorită modificărilor în comportamentul reologic şi al 

compoziţiei bitumului. Îmbătrânirea apare în urma procesului de oxidare a bitumului datorită 

temperaturii, radiaţiilor ultraviolete şi caracteristicilor intrinseci ale mixturii. Principalele 

motive ale acestui studiu reprezintă înţelegerea modului cel mai bun pentru a proiecta mixturi 

asfaltice într-un mod care să ia în considerare oxidarea liantului pentru a obține o durabilitate 

maximă. 

 Încercările s-au făcut pe probe cilindrice tip Marshall, confecţionate în laborator, pe  

mixtura tip BAD 25. Studiul experimental a constat în evaluarea comportării mixturii asfaltice 

la îmbătrânirea pe termen scurt şi îmbătrânirea pe termen lung, probele fiind supuse la 

următoarele încercări: determinarea densităţii aparente, modul de rigiditate dinamic conform, 

determinarea punctului de inmuiere al bitumului şi determinarea stabilităţii si fluajului 

Marshall.  

 Datele obţinute în urma încercărilor au fost prelucrate, obţinându-se valori ce 

evidenţiază modificările şi variaţiile apărute în timp din cauza îmbătrânirii mixturii asfaltice. 

  

Cuvinte cheie: Îmbătrânire pe termen scurt, Îmbătrânire pe termen lung, comportarea în timp 

a mixturilor, încercări de laborator pe mixturi 

mailto:mangu.valentin@yahoo.com
mailto:aburlacu@cfdp.utcb.ro
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1. SINTEZĂ DOCUMENTARĂ 

 

Definirea îmbătrânirii mixturii asfaltice 

Îmbătrânirea mixturii asfaltice se referă la proprietățile fizice ce se 

modifică pe parcursul vieții de serviciu, datorită unor schimbări în compoziția 

chimică. Aceste modificări sunt produse de mai mulţi factori asociaţi cu 

îmbătrânirea pe termen scurt și îmbătrânirea pe termen lung. Mecanismele de 

îmbătrânire constau în volatilizare, oxidare și întărire sterică. Întrucât 

volatilizarea și oxidarea sunt produse de schimbări în structura moleculară, 

întărirea sterică este produsă de reorganizarea moleculară.  

 

Îmbătrânirea mixturilor asfaltice 

Probele de mixtură asfaltică prelucrată la cald, preparate în laborator, au 

proprietăţi diferite de amestecurile produse într-o staţie. Unul dintre aceste 

motive este că mixturile asfaltice prelucrate la cald, îmbătrânesc în timp ce trec 

prin staţie, în timpul depozitării şi transportului, până când mixturile se răcesc. 

Bitumul reacţionează cu oxigenul din aer, se întăreşte şi devine mai casant. 

Unele fracţiuni volatile ale bitumului pot fi, de asemenea, eliminate datorită 

temperaturilor ridicate întâlnite în timpul realizării mixturii, poate avea loc 

absorbţia unei părţi din liant în agregat, în timp ce liantul este încă fluid şi poate 

migra în porii agregatului. Îmbătrânirea continuă într-un ritm mai lent pe 

întreagă durată de viaţă a mixturii asfaltice. Îmbătrânirea are loc accelerat într-

un climat cald sau în lunile de vara, când temperaturile sunt ridicate. 

Cuantificarea modificărilor proprietăţilor mixturilor asfaltice la pregătirea 

amestecului în laborator este foarte importantă. O modalitate de a contabiliza 

aceste schimbări este de a simula îmbătrânirea în timpul preparării şi duratei de 

serviciu a mixturii asfaltice. Procedura mixturii pentru îmbătrânirea pe termen 

scurt este utilizată pentru a simula procesul de îmbătrânire care apare în timpul 

preparării până la punctul de compactare şi este folosită în timpul procedurii de 

amestec. Îmbătrânirea pe termen lung este folosită pentru a simula procesul de 

îmbătrânire care apare de-a lungul multor ani, în care mixtura asfaltică este în 

serviciu. În consecinţă, îmbătrânirea pe termen lung este folosită la efectuarea de 

teste pentru a simula proprietăţile mixturilor, târziu pe durata de serviciu.  

 

Mecanisme asociate cu îmbătrânirea bitumului 

Îmbătrânirea este produsă de trei mecanisme: volatilizarea componentelor 

din mixtura asfaltică, oxidarea în timpul vieţii de serviciu și întărirea sterică. 

Volatilizarea și oxidarea sunt ireversibile, întărirea sterică, poate fi inversată 
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greu prin căldură sau lucru mecanic în timp ce intervine reorganizarea 

structurală a moleculelor produse de schimbările de temperatură [1]. 

 

Volatilizarea 

Creșterea temperaturii în timpul producției, depozitării, transportului și 

aşternerii stratului de mixtură asfaltică conduce la volatilizare, care se leagă de 

îmbătrânirea pe termen scurt a mixturii asfaltice încălzite. Temperaturile ajung 

și depășesc 150 °C, moment în care fracțiunile din bitum încep să se evapore. O 

creştere  temperaturii de 10 - 12 °C ar putea dublă emisiile volatile. 

Agregatele sunt legate cu o peliculă subțire de bitum în timpul realizării 

mixturii asfaltice. Grosimea acestui film variază 6-19 microni, chiar dacă o 

astfel de grosime nu este constantă [2] . Când acest strat subțire de bitumt intră 

în contact cu agregatele la temperaturi de 150°C sau mai mari, fracţiunile 

compușilor aromatici se evaporă rapid și asfaltenele, în general, se măresc cu 1 - 

4% în greutate [3] . Deși volatilizarea are loc în principal în timpul amestecării, 

se poate, de asemenea, să apară în timpul depozitării, transportului sau punerii în 

operă. 

Efectul principal al volatilizării este o pierdere de greutate  a bitumului 

din cauza evaporării. Pierderea în greutate, la rândul său, reduce proprietăţile de 

curgere ale bitumului, adică viscozitatea este afectată de volatilizare, mai ales 

având în vedere viteza cu care volatilizarea are loc. Cercetătorii au descoperit că 

viscozitatea crește cu 150-400% [4] [5]. 

 

Oxidarea 

Componentele organice complexe ale bitumului reacționează cu oxigenul 

atmosferic și radiațiile ultraviolete (UV). Având în vedere că suprafața de 

contact este tare, pot apărea fisuri; după apariţia acestora, aerul pătrunde în 

straturile de mixtură  asfaltică și generează procesul de oxidare, moment în care 

se ajunge la ruperea legăturilor de carbon, acestea combinându-se cu oxigenul.  

Oxidarea produce schimbări în fracțiunile de hidrocarburi saturate, 

compusi aromatici, rășini și asfaltene. S-au studiat straturi asfaltice vechi de 18 

ani, concluzionând că nu a existat nici o pierdere semnificativă de fracțiuni 

săturate din cauza oxidării, în timp ce celelalte trei fracțiuni au prezentat, într-

adevăr variații semnificative [3]. Grupele funcționale cu oxigen au fost formate 

în moleculele de bitum, ceea ce duce la scăderea fracţiunilor de rășină și 

compuşi aromatici și la creşterea fracțiunile de asfaltene [6]. 

Fragilizarea bitumului datorită oxidării poate conduce la fisurarea 

excesivă. Greutatea moleculară reală a moleculelor non-polare joacă un rol 
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important în performanța bitumului. În mod similar, mixturile asfaltice cu prea 

mult material de bază non-polar sau bitumurile având greutate moleculară 

extrem de mică  de material non-polar pot suferi fisuri de uzură [7]. 

 

Întărirea sterică 

Întărirea sterică se referă la întărirea bitumului la temperatura camerei în 

timpul duratei de serviciu. Efectele întăririi sterice ce apar sunt: creșterea 

vâscozității și modificarea de volum, în principal cristalizarea alcanelor liniare 

prezente în fracțiunile de asfaltene. Acest mecanism a fost, de asemenea, numit 

rigidizare fizică [6]. 

 

2. STUDIU DE CAZ 

 

Confecţionarea probelor 

Mixtura asfaltica este de tip BAD 25.Confecţionarea probelor se face cu 

ajutorul compactorului de impact Marshall, mixtura aflată la temperatura de 

160-170°C, se pun în epruvete din oţel cu diametrul interior 102 mm şi înălţime 

de 90 mm, apoi se efectuează câte 50 de lovituri de ciocan cu masa de 4,55kg , 

lăsat liber sa cadă , de la inălțimea de 457mm, pe fiecare parte a probei. 

Umplerea tiparului cu mixtură asfaltică si operația de compactare a 

epruvetei nu trebuie sa dureze mai mult de 4 minute. 

 

     1-aparatul de compactare cu dispozitiv de 

                                                       ridicare pentru ciocanul compactor 

     2-ciocan de compactare 

     3-clame de prindere 

     4-baza formei cu epruveta montată 

     5-piedestal de compactare 

     6-picior de ajustare 

     7-placa metalică 

     8-scut de protecţie 

       

 

 

 

 

Figura 1. Compactor de impact 
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Îmbătrânirea pe termen scurt 

Îmbătrânirea pe termen scurt reprezintă perioada în care mixtura trece prin 

staţie, timpul depozitării şi transportului, până când se răceşte. Procedură 

recomandată pentru îmbătrânirea pe termen scurt a mixturii, reprodusă în 

laborator este introducerea într-un cuptor a probelor pentru 4 h la 135°C. 

Rezultatele se compară cu testele pe epruvete neîmbătrânite, in funcție de 

acestea se pot determina soluții de îmbunătățire a proceselor de realizare a 

mixturilor asfaltice in stații, condițiile de transport și punerea in operă. 

 

Îmbătrânirea pe termen lung 

 Îmbătrânirea pe termen lung reprezintă perioada în care mixtura este în 

exploatare, în durata de serviciu şi reprezintă o perioadă mare de timp, aceasta 

fiind reprodusă în laborator pe probe ce sunt ţinute în cuptor pentru o perioadă 

de 3 zile, 6 zile şi 9 zile la o temperatură de 85°C. 

 

Realizarea încercărilor 

Probele realizate şi supuse procesului de îmbătrânire în laborator s-au 

supus la următoarele teste: 

- Densitate aparentă, conform SR EN 12697-6; 

- Modul de rigiditate dinamic, conform SR EN 12697-26; 

- Punct de înmuiere al bitumului prin Metoda Inel şi bilă, conform SR EN 

1427-2007; 

- Încercarea Marshall, conform SR EN 12697-34. 

 

Densitatea 

Densitatea (sau mai exact densitatea de masă, numită și masă specifică) 

este o mărime fizică folosită pentru descrierea materialelor și definită 

ca masa unității de volum. Astfel, densitatea unui corp este egală cu raportul 

dintre masa și volumul său. 

            Probele se cântăresc în stare uscată, apoi se introduc în apa timp de o oră, 

se scot și se ștreg prin tamponare cu o cârpa umedă, apoi se cântăresc din nou. În 

ultima fază, probele se cântăresc sub apă cu ajutorul unei balanțe hidrostatice. 
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Figura 2. Densitatea 

 

            În graficul din Figura 2 se poate observa variaţia densităţii aparente pe 

durata procesului de imbatranire a probelor incercate în laborator. 

 

Modulul de rigiditate 

            Modulul de rigiditate dinamic al mixturilor asfatice se determinǎ prin 

încercarea acestora, la încovoiere sub efort constant, la o temperatură de 20°C 

conform SR EN 12697-26: 2004. 

Probele au fost tăiate la dimensiunea de 46 ±2 mm si apoi puse în aparat. 

 

  
Figura 3.1 Determinarea modului de rigiditate testerul COOPER – NU14 
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Figura 3.2 Determinarea modului de rigiditate testerul COOPER – NU14 

 

 
Figura 4. Grafice de rezultate - Modul de rigiditate 

 

           Se poate observa în graficul de mai sus că valorile modulului de rigiditate 

scad pe parcurs ce mixtura asfaltică îmbătrâneşte, însă faţă de mixtura pe termen 

scurt valorile au suferit o creştere semnificativă. 
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Inel şi bilă 

Aparatul determină punctual de înmuiere a bitumului. Curgerea 

(înmuierea) bitumului depinde printre alţi factori de temperatură, astfel că, odată 

cu creşterea temperaturii, bitumul se înmoaie. Unitatea constă într-un pahar de 

pirex, un cadru de alamă, două inele, două ghidaje de centrare şi două bile; 

 

 
Figura 5. Aparat Inel şi Bilă 

 

 
Figura 6. Graficul de rezultate - Inel şi Bilă 
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Incercarea Marshall 

Probele sunt introduse în cuvă cu apă la temperatura de 60°C,timp de 40-

60 min. Se scot şi se pun în aparat unde se aplică o încărcare de 50±2 mm/min, 

se continuă aplicarea forţei până ce se ajunge la citirea maximă. 

 

 
Figura 7. Stabilitatea (S) şi Indicele de curgere (I) 

 

 
Figura 8. Raport S/I şi Densitatea aparentă 

 

Din Figura 8. se poate observa că raportul dintre stabilitate și indicele de 

curgere scade față de mixtura asfaltică neîmbătrânită (SET I), fiind redusă cu 

aproximativ 33% pentru epruvetele îmbătrânite 9 zile la 85°C. 

 

3. CONCLUZII 

 

Îmbătrânirea mixturii asfaltice afectează negativ performanțele mixturii 

asfaltice, pe parcursul duratei de serviciu. Cel mai important efect generat de 

îmbătrânire este reducerea rezistenţei mixturii asfaltice datorită creşterii 

rigidității bitumului, fapt ce duce la apariţia fisurilor și implicit, la oxidare. 

Modificările chimice provin din volatilizarea fracțiunilor de rășină din cauza 

temperaturii amestecului, oxidarea din cauza umidității și întărirea sterică 
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datorită temperaturii mediului ambiant. Masa de liant scade ca urmare a 

volatilizării. Oxidarea duce la creșterea grupării de carbonil și sulfoxide, iar 

legăturile de carbon se pot rupe. Întărirea sterică modifică volumul liant și 

rigidizează partea de sus a pavajului. Deoarece un liant rigid se poate sparge sub 

sarcină de trafic și se pot dezvolta fisuri în interiorul asfaltului (până la 15 

milimetri adâncime), întărirea sterică este o cauza semnificativă de îngrijorare în 

studiile de îmbătrânire. 
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Rezumat   
 

Având în vedere creşterea continuă a numărului de autovehicule care circulă pe 

drumurile din România se impune modernizarea drumurilor existente şi proiectarea celor noi 

în conformitate cu exigenţele tehnice şi economice actuale şi nu în ultimul rând să se ţină cont 

de siguranţa rutieră şi de confortul utilizatorilor. Aceste cerinţe pot fi îndeplinite prin 

proiectarea unor noi reţete de mixturi asfaltice folosind adaosuri pentru îmbunătăţirea 

caracteristicilor acestora. 

            În acest articol sunt prezentate rezultatele obținute în cadrul Laboratorului de Drumuri 

din Universitatea Tehnică de Construcții București pe o rețetă de mixtură asfaltică cu fibre 

utilizând echipamentul de încovoiere în patru puncte, 4PB-PR. Pe mixtura asflatică au fost 

determinate rigiditatea pentru diverse frecvenţe şi temperaturi şi rezistenţa la oboseală care au 

servit la evaluarea comportării îmbrăcăminţii bituminoase în drum. 

 
Cuvinte cheie : mixtură asfaltică stabilizată, fibre, curbă directoare, oboseală. 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

Pentru îmbunătăţirea performanţelor mixturilor asfaltice se pot utiliza 

adaosuri, cu caracteristici declarate, evaluaţi în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. Aceste adaosuri pot fi adăugate fie direct în bitum (agenţii de 

adezivitate sau aditivii de mărire a lucrabilităţii, polimeri) fie în mixtura asfaltică 

(polimeri, fibrele minerale sau organice) 

Conform SR EN 13108-1 art.3.1.12 adaosul este” un material component 

care poate fi adăugat în cantităţi mici în mixtura asfaltică, de exemplu fibre 

minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica 

caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice”. 

Există mai multe procedee de a folosi aditivii în prepararea mixturilor 

asfaltice, şi anume : prin tratarea agregatelor, tratarea liantului şi introducerea 

aditivilor la interfaţa liant-agregat. 

mailto:ene_roxy90@yahoo.com
mailto:carmen.racanel@yahoo.com
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Tipuri de fibre utilizate în mixturi asfaltice sunt : 

- fibre de celuloză 

- fibre minerale 

- fibre de sticlă 

- fibre din lemn 

- fibre de măr 

- fibre de portocală 

În primele încercări pe plan mondial în care s-au utilizat fibrele a fost pentru 

mărirea cantităţii de bitum în reţetă, fără să apară fenomenul de segregare 

(curgere). Studiile au arătat că fibrele îndeplinesc în mixtura asfaltică şi alte 

funcţii, cum ar fi : 

- mărirea elasticităţii mortarului asfaltic; 

- crearea unei structuri tridimensionale, care face posibilă interacţiunea 

tuturor componentelor. 

În lucrarea de faţă utilizarea fibrelor are rolul de combate anumite degradări 

care pot să apară (ornieraj-deformatii permanente). 

Mixturi asfaltce stabilizate cu fibre, executate la cald, utilizate la stratul de 

uzură prezintă următoarele avantaje : 

- sporirea rezistenţei la alunecare; 

- reducerea zgomotului în timpul rulării; 

- îmbunătăţirea vizibilităţii pe timp de ploaie datorită reducerii efectului de 

orbire prin reflexie – prin dispersia mai bună a luminii primite; 

- evacuarea mai rapidă a apelor prin drenarea acestora în părţile laterale ale 

drumului şi diminuarea fenomenului de acvaplanare; 

- creşterea rezistenţei la oboseală şi la îmbătrânire; 

- îmbunătăţirea caracteristicilor de stabilitate; 

- asigurarea unei rezistenţe sporite la producerea făgaşelor; 

- reducerii duratei de întrerupere temporară a circulaţiei rutiere pentru 

efectuarea reparaţiilor; 

- executării unor straturi de grosimi mai reduse care implică operativitate şi 

eficienţă; 

- posibilitatea de reciclare a materialelor pentru a fi utilizate în alte reţete de 

mixturi (beton asfaltic). 

Obiectivul acestei lucrării este acela de a construi curba directoare a 

modulului de rigiditate la temperatura de 20oC şi a rezistenţei la oboseală pe 

baza stabilirii dreptei de oboseală pentru mixtura asfaltică stabilizată cu fibre.  

O abordare complexă a caracterizării mixturilor asfaltice din punct de 

vedere al rigidităţii o reprezintă construirea unei curbe directoare, curbă care 
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face posibilă integrarea vitezei de circulaţie (prin frecvenţa încărcării), efectelor 

mediului ambiant precum şi îmbătrânirea mixturii asfaltice în studiul 

comportării în exploatare a unei structuri rutiere. 

Rolul unei curbe directoare este acela de pune în evidenţă comportarea 

vâscoelastică a mixturilor asfaltice ca o funcţie de temperatură şi frecvenţa 

încărcării. 

Pentru a construi o curbă directoare, datele colectate la diferite 

temperaturi se translatează pe axa frecvenţelor încărcării, astfel că toate curbele 

modul de rigiditate – frecvenţă se aliniază şi formează o singură curbă 

directoare. 

Curba directoare = răspunsul unei mixturi asfaltice la o temperatură de 

referinţă, într-un interval lărgit al frecventelor. 

Rezistenţa la oboseală a mixturilor asfaltice este definită ca fiind abilitatea 

de a rezista la rupere datorită încărcării de încovoiere şi se numeşte fisurare din 

oboseală. Această ruperea poate fi cauzată şi de variaţiile de temperatură 

denumită fisurare termică (această formă apare în ţările cu climă foarte rece). 

Caracteristicile mixturii asfaltice la oboseală pot fi evaluate prin teste de 

laborator, folosind solicitarea la oboseală, energia disipată sau abordări 

mecanice. 

Pentru a caracteriza performanţele la oboseală ale mixturilor asfaltice 

metodele de încercare în laborator se pot grupa în trei mari categori : 

- încercări la încovoiere (în 2, 3 sau 4 puncte) 

- încercări la întindere (compresiune: directă sau indirectă) 

- încercări de forfecare 

  

2. MATERIALE FOLOSITE ŞI REŢETA MIXTURII ASFALTICE 

 

 Încercările de laborator au fost făcute în cadrul Laboratorului de Drumuri 

din cadrul Catedrei de Drumuri şi Căi Ferate, Facultatea Căi Ferate, Drumuri şi 

Poduri, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. 

 Studiul s-a realizat pe o mixtură asfaltică tip MAS16 pentru stratul de 

uzură conform normativului AND605 şi standardului SR EN 13108-1. 

Materialele folosite și rețeta finală de mixtură asfaltică MAS16 sunt 

prezentate mai jos : 

- Filer de calcar Holcim : 12% 

- Nisip concasat 0-4mm Bătuta : 14% 

- Criblură 4-8 mm Bătuta : 21% 

- Criblură 8-16 mm Bătuta : 53% 
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- Bitum rutier 50-70 ORLEN : 5.7% 

- Fibră VIATOP PREMIUM : 0.6% din masa mixturii 

- Aditiv ADETEN 03-800 : 0.5% 

Caracteristicile bitumului rutier utilizat sunt prezentate în tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Caracteristicile bitumului rutier 
Determinări pe bitum rutier 

50-70 ORLEN 

Punct de înmuiere, ° C 46-54 49,2 

Penetraţie 1/100mm 50,7 56,7 

 

3. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURII 

ASFALTICE 
 

Mixtura asfaltică studiată prezintă caracteristicile prevăzute în tabelul 2. 

 

Tabel 2. Valorile caracteristicilor pe cilindrii Marshall obţinute în laborator 

Caracteristici fizico-mecanice 
Condiţii AND 

605-2013 

Rezultate obţinute 

pe reţeta studiată 

Conţinut recomandat de bitum % min 5,9+  5,7 

masa volumică aparentă pe epruvete Marshall kg/mc nu este condiţie 2,596 

Test Schellenberg mx.% max 0,2 0,075 

Volum de goluri în structura minerală 16...21 18,163 

Volum de goluri pe cilindrii Marshall % 3…6 3,651 

Volum de goluri umplut cu bitum % 77...83 79,9 

 

4. STUDIU EXPERIMENTAL 

 

 În vederea realizării încercărilor de laborator s-au confecționat probe din 

mixtură asfaltică de tip prismă tăiate din plăci cu dimensiunile 30.5x40x5 cm 

compactate în laborator la compactorul cu rulou (figura 1). 

Prismele au dimensiunile L=305mm, l=40mm, h=50mm şi densităţi 

aparente cuprinse între 2538,42 kg/mc şi 2591,33 kg/mc cu o medie a densităţii 

aparente de 2574,57 kg/mc. 
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Figura 1. – Compactor cu rulou 

 

3.1 Încercări de laborator 

 

 Pentru atingerea scopului lucrării – construirea curbei directoare şi a 

dreptei de oboseală - s-au efectuat următoarele încercări de laborator : 

- Determinarea rigidităţii mixturii asfaltice prin încercarea de încovoiere în patru 

puncte – 4PB-PR, conform SR EN 12697-26 Anexa B (figura 2); 

- Determinarea rezistenței la oboseală, conform SR EN 12697-24 Anexa D 

(figura 2); 

          Încercările pentru determinarea modulului de rigiditate al mixturii 

bituminoase MAS16 s-au făcut la diferite frecvenţe (0.3 Hz, 1 Hz, 8 Hz, 10 Hz, 

15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 30Hz) şi la diverse temperaturi: 10°C şi 20°C. 

 
Figura 2. – Echipament de încercare la încovoiere în patru puncte a probelor 

prismatice 4PB-PR 
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Mod de încercare 

Grinda cu cele două bride exterioare şi cele două bride interioare trebuie 

montată în cadrul de încărcare. Apoi, grinda se mişcă sinusoidal la fecvenţa 

aleasă, la deplasarea impusă iniţial. Forţa necesară se aplică prin cadrul de 

încărcare la cele două bride interioare. Modul de încărcare ales (de exemplu 

deflexiune constantă sau forţă constantă) se asigură printr-o reacţiune a forţei 

sau deplasării măsurate. Forţa, deplasarea şi defazajul între forţă şi deplasare se 

înregistrează după 100 cicluri şi apoi, în mod regulat. [4] 

 
Figura 3. – Principii de bază pentru încovoierea în 4 puncte 

 

În încercările de laborator pentru această lucrare s-a utilizat încercarea la 

încovoiere în patru puncte pe epruvete prismatice care caracterizează 

comportarea la oboseală a mixturilor asfaltice sub o încărcare constantă în timp, 

pe probe zvelte sunt sub formă de grinzi prismatice fixate cu bride interioare şi 

exterioare amplasate simetric. 

Se determină durata de viaţă la oboseală a probei de încercat, conform 

condiţiei ruperii alese. 

 

3.2  Rezultate 

 

Pe baza încercărilor de laborator pentru determinarea rigidităţii la 

încovoiere în patru puncte s-a reprezentat în (figura 4) variaţia modulului de 

rigiditate cu frecvenţă la diverse temperaturi. 

Pe baza acestor valori s-a trasat curba directoare a modulului de rigiditate 

la 20 oC (figura 5) folosind factorul de translaţie aT (figura 6). 
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          Factorul de translaţie, aT, defineşte translaţia pe orizontală necesară unei 

curbe de modul la o anumită frecvenţă, pentru a fi suprapusă parţial peste curba 

corespunzătoare temperaturii de referinţă. 

  

 
Figura 4. – Variaţia modulului de rigiditate funcţie de frecvenţă la diferite 

temperaturi pentru MAS16 

 

 
Figura 5. – Curba directoare a modulului de rigiditate la t=20°C pentru MAS16 
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Figura 6. – Variaţia factorului de translaţie cu temperatura 

 

Pentru determinarea dreptei de oboseală s-au încercat câte trei prisme la 

trei nivele diferite de deformaţie: 300, 350 şi 400 microdeformaţii la temperatura 

de 20°C. 

          În (figura 7) s-a reprezentat dreapta de oboseală pentru mixtura asfaltică 

stabilizată MAS16. 

 

 
Figura 7. – Dreapta oboseală a mixturii asfaltice MAS16, încercarea 4PB-PR 

 

          Dreapta de oboseală are expresia matematica : 

lnln
10

AAN            (1) 

unde : 

- N = dreapta de oboseală (numar de cicluri) 

- deformaţia, 

y = -2,5438x + 28,228

y = -2,5438x + 28,228
R² = 0,9375

LN
 N

LN E

MAS16

MAS16
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- A0 si A1 = constanta de material  

- 6 = 106 cicluri – rezistenta la oboseala pentru 1 milion de cicluri 

 

In tabelul nr. 3 sunt  date caracteristicile dreptei de oboseală si rezistenţa 

la oboseală 6. 

 

Tabel 3. Caracteristicile dreptei de oboseală si estimarea lui 6 pentru testul 

4PB-PR 

Tipul mixturii A0 A1 
Coeficient de 

regresie R2 
6,  

MAS16 28.228 -2.544 0.9375 314 

 

4. Concluzii 

 

Din prezentul studiu rezultă următoarele : 

- Datorită cerinţelor din ce în ce mai exigente privind calitatea mixturilor 

asfaltice în exploatare atât din punct de vedere tehnico-economic cât şi a 

siguranţei circulaţiei se caută proiectarea unor mixturi cât mai performante şi 

care să îndeplinească aceste cerinţe.  

- Deşi costul de producere a mixturii asfaltice stabilizată cu fibre este mai mare 

(datorită creşterii procentului de bitum, a calităţii agregatelor) pe termen lung 

costurile cu întreţinerea acesteia scade datorită îmbunătăţirii caracteristicilor 

mixturii de unde rezultă o durată de viaţă mai mare. 

- Rezultatele de la Testul Schellenberg, volumul de goluri în structura minerală, 

volumul de goluri pe cilindrii Marshall, volumul de goluri umplut cu bitum şi 

punctul de înmuiere pentru mixtura asfaltică stabilizată cu fibre se încadrează în 

limitele prevăzute de AND 605 şi AND 605 revizuit; 

- La temperatura de 20°C se observă că valoarea modulului de rigiditate creşte 

odată cu frecvenţa pentru încercarea respectivă 4PB-PR; 

- Din încercarea de încovoiere în 4 puncte în urma prelucrării datelor obţinute 

factorul de translaţie aT creşte cu temperatura; 

- Din încercarea la oboseală a probelor rezultă că odată cu creşterea deformaţiei 

numărul de cicluri la rupere scade (în urma încercării nu apare ruperea propriu-

zisă, testul oprindu-se la apariţia fisurilor) 

- Curba directoare face posibilă integrarea vitezei de circulaţie (prin frecvenţa 

încărcării), efectelor mediului ambiant precum şi îmbătrânirea mixturii asfaltice 

în studiul comportării în exploatare a unei structuri rutiere. 
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- Rolul unei curbe directoare este acela de a pune în evidenţă comportarea 

vâscoelastică a mixturilor asfaltice ca o funcţie de temperatură şi frecvenţa 

încărcării. 

- Cunoaşterea comportării la oboseală a mixturii asfaltice conduce la proiectarea 

unor structuri rutiere cu durată de viaţă mai mare de unde rezultă costuri de 

întreţinere mult mai mici. 
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DETERMINAREA LUNGIMII UTILE LA PDA  
 

 

Enescu Mădălin Ciprian, CFDP, I.I.T., II, e-mail: enescumadalin89@yahoo.com   

 
Îndrumător: Dicu Mihai, Profesor dr. ing., CFDP, e-mail: mdicu@cfdp.utcb.ro  

 

Rezumat  
 

În acest articol este prezentată pe larg o metodă pentru determinarea lungimii necesare 

a Pistei de Decolare-Aterizare (PDA) în cazul solicitării la aterizare forţată a unui avion aflat 

în dificultate, sau în cazul în care se cere aterizarea temporară a unor avioane care nu au făcut 

parte din lista de avioane a traficului aerian utilizat la dimensionarea iniţială a lungimii pistei. 

PARTEA 1-a "SINTEZA A PRINCIPALELOR NOŢIUNI TEORETICE", prezintă 

modul în care se analizează problematica articolului prin rezultatele unor cercetari publicate 

în literatura de specialitate; 

În PARTEA 2-a "STUDIU DE CAZ", sunt analizate diverse aplicaţii legate de 

parametrii aterizării unui avion, prin prisma utilizării distanţei necesare pentru calculul 

lungimii de frânare a avionului, pe principiul în care energia cinetică a acestuia la aterizare 

trebuie contracarată de lucrul mecanic de frânare. 

La final sunt prezentate Concluziile ce se pot extrage pe baza studiului de caz efectuat 

şi a noţiuniilor teoretice prezentate în prima parte a lucrării.  

 

Cuvinte cheie: aterizare, pistă de tip PDA, lungimea utilă de aterizare, performaţe la 

decolare, frânarea aeronavei, caracteristicile aeronavei   
 

 

1. LUNGIMEA REALĂ A PISTEI  

 

- Lungimea pistei trebuie să coincidă ca şi paramametrii de performanţă 

cu performanţele aeronavei critice, condiţiilor locale de altitudine şi climaterice, 

profilul în lung al pistei şi caracteristicilor suprafeţei de rulare. Parametrii de 

performanţă se pot obţine din manualele de zbor ale avioanelor care urmează să 

utilizeze acestă pistă. Parametrii de performanţă necesari pentru determinarea 

lungimii reale a unei piste aeroportuare, sunt: lungimea pistei care rezultă în 

funcţie de masa aeronavei la decolare, altitudinea pistei (H) şi temperatura 

climaterică. 

- Lungimile necesare pistelor cresc o dată cu creşterea capacităţiilor de 

transport ale aeronavelor utilizate. Din cauza faptului că nu există în unele 

cazuri condiţii optime de amplasare a unor piste de peste 3.500-4.000 m 

există tendinţa în industria aeronautică modernă a construirii unor aeronave 

care să se încadreze în aceste limite. Ţinând cont totodată de aceste 

mailto:enescumadalin89@yahoo.com
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modernizări ale industriei aeronautice, trebuie menţionat şi sistemul cu 

decolare/aterizare scurtă (STOL - Short Take Off and Landing). 

 

1.1. Piste – Elemente geometrice  

 

 - Pistele sunt caracterizate în funcţie de tipul, orientarea, numărul de 

identificare, elementele geometrice componente, dar şi de strcutura rutieră din 

componenţa lor. 

 

1.2 Parametrii pentru determinarea lungimii pistei de aterizare-decolare  

 

Parametrii care defininesc performanţele la aterizare ale unui avion: 

●V m = viteza minimă de manevrare a aeronavei la sol sau în 

apropierea solului, (indicată în cartea tehnică a aeronavei), m/s. 

Viteza Vm reprezintă o viteză aleasă de către pilot, în cadrul unor valori 

compatibile cu distanţele de accelerare - oprire, de decolare cât şi masa efectivă 

a aeronavei la decolare, caracteristicile PDA şi condiţiile atmosferice. 

În urma alegerii acestei viteze va rezulta o combinaţie între distanţa 

pentru accelerare-oprire (ASDA) şi distanţa de decolare (TODA), cazul clasic 

fiind acela când cele două distanţe sunt egale.Valoarea comună determinată 

fiind denumită lungimea pistei echivalente, iar valoarea vitezei Vm reprezintă 

viteza de decizie optimă.  

●Ecuaţiile care se utilizează pentru determinarea mişcărilor 

aeronavei la aterizare 

𝑇𝑎 +
𝐺𝑎

𝑔
∗

𝑑𝜐

𝑑𝑡  
= 0.5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑉2 ∗ 𝐶𝑟 + 𝑓 ∗ (𝐺𝑎 − 0.5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑉2 ∗ 𝐶𝑧)    (1)                 

unde: Ta = forţa de tracţiune la aterizare, N; 

V  = viteza aeronavei, m/s; 

Ga = greutatea aeronavei la aterizare;     

 g  = acceleraţia gravitaţiei, m/s2; 

 f  = coeficientul de frecare pneu-suprafaţa de rulare;      

 ρ = densitatea aerului; 

S  = suprafaţa portantă a aeronavei;     

Cr = coeficientul de rezistenţă la înaintarea aeronavei; 

Cz = coeficientul de portanţă a aeronavei. 

●Frecarea pneu-suprafaţa de rulare reduce viteza aeronavei până la 

valoarea admisă pentru rularea pe pistă, astfel încât coeficientul Cz va avea o 

valoare maximă. 
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În consecinţă elementele de bază ce se vor lua în analiză sunt cele 

legate de: 

 -  lungimea reală a Pistei de Decolare-Aterizare (PDA); 

 - caracteristicile constructive ale avioanelor, de calcul, pe tipuri, mase 

specifice la decolare-aterizare; 

 - caracteristicile suprafeţei de rulare prin influienţa parametrului de 

rugozitate asupra performanţei la contactul pneu-carosabil, de care depinde 

distanţa de frânare pentru avionul caracteristic de calcul şi implicit evaluarea 

lungimii utile a PDA. 

 

2. CARACTERISTICILE PDA - Codul de referinţă al aerodromului 
 

Tabelul de mai jos prezintă elemente din codul de referinţă ce au la bază 

caracteristicile de performanţă ale aerodromului şi dimensiunile aeronavelor în 

funcţie de instalaţia destinată. 

Tabelul 1. Codul de referinţă al aerodromului  

Elementele codului 1 Elementele codului 2 

Cifra 

codului 

Distanţa de referinţă 

a vântului 

Litera 

codului 
Anvergura Lăţimea totală 

1 mai  puţin de 800 m A mai  puţin de 15 m mai  puţin de 4.5 m 

2 
între 800 m şi 1200 m 

exclusiv 
B între 15 m şi 24 m 

între 4.5 m şi 6 m 

exclusiv 

3 
între 1200 m şi 1800 m 

exclusiv 
C 

între 24 m şi 36 m 

exclusiv 

între 6 m şi 9 m 

exclusiv 

4 1800 m şi mai mult D 
între 36 m şi 52 m 

exclusiv 

între 9 m şi 14 m 

exclusiv 

5   
E 

între 52 m şi 65 m 

exclusiv 

între 9 m şi 14 m 

exclusiv 

6   
F 

între 65 m şi 80 m 

exclusiv 

între 9 m şi 16 m 

exclusiv 

 

Anexa 14 din Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională clasifică 

aerodromurile cu ajutorul a două componente legate de performanţa şi 

dimensiunile cerute în utilizarea aerodromului. 

Primul dintre aceste două elemente este bazat pe distanţa de la planul de 

referinţă şi lungimea minimă specificată în manualul de zbor, aprobat de către 

autoritatea competentă, sau un echivalent de documentaţie a producătorului 

aeronavelor, necesară pentru masa la decolare maximă certificată la decolare, la 
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nivelul mării, în atmosfera standard cu condiţiile corespunzătoare în aer şi cu o 

pantă zero. 

Al doilea element al codului de referinţă este o cerinţă ce are la bază 

lăţimea totală de aterizare principală pentru avioane. 

Elementul codului 1 este determinat de cele mai mari distanţe de 

referinţă ale avionului în funcţie de pista pe care este destinat. 
Litera codului va fi aleasă atunci când dimensiunea şi lăţimea totală a 

aeronavei cele mai exigente, PLA, este pe două linii diferite [1]. 
 

10. 3. O METODĂ POSIBILĂ DE CALCUL A LUNGIMII UTILE PDA   

ÎN FUNCŢIE DE CONTACTUL PNEU-CAROSABIL 
 

Aliniamentul pistei de aterizare-decolare este format din lungimea utilă 

determinată de caracteristicile constructive de calcul ale avionului, precum şi din 

două sectoare de capăt cu rol de preluare a şocului de aterizare şi de spaţiu de 

siguranţă. 

Lungimea utilă (figura 1) se calculează din condiţiile de combatere a 

energiei cinetice înmagazinată de avionul venit la aterizare de către rezistenţa 

aerului şi în mică măsură de către frecarea pneu avion – carosabil pistă (figura 

2). 

 

Figura 1. Distanţa de frânare 

 

Determinarea distanţei de frânare: 

𝑑𝑓 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3                                                                      (2) 

 unde:  d1= distanţa de contact cu pista la aterizare-decolare, care este de 300 m; 

           d2= distanţa de frânare efectivă; 

           d3= spaţiul de siguranţă care se poate lua de 300 m. 

Distanţa de frânare d2 se detrmină pe criteriul ca energia cinetică a 

avionului în manevra de aterizare să fie contracarată de lucrul mecanic de 

frânare, astfel: 
𝑚∗𝑉2

2
= 𝑝 ∗ 𝑓 ∗ 𝑑2 +

𝑐∗𝑠∗𝑉2

2
         

𝑝

𝑔
∗

𝑉2

2
= 𝑝 ∗ 𝑓 ∗ 𝑑2 +

𝑐∗𝑠∗𝑉2

2
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𝑐∗𝑠∗𝑉2

2
=  𝐹𝑉    (𝑓𝑜𝑟ţ𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟â𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑣â𝑛𝑡)                            𝑑2 =

𝑉2

2∗𝑔∗𝑓
 − 𝐹𝑉 (3)                     

 
Figura 2. Frecarea pneu avion–carosabil pistă 

 

Înainte ca procedura de aterizare să fie efectuată este necesară manevra de 

coborâre. Acestă manevră se va efectua cu unghi γ denumit unghi de coborare, 

avănd o valoare egală cu 3o, determintă prin ecuatia:  

                                        (4) 

Acest lucru este pus în evidenţă în (figura 3). 

 

 
Figura 3. Manevra de coborâre [4] 

 

Pentru a se efectua în condiţii optime manevra de aterizare, viteza de 

apropiere trebuie să fie egală cu: 

Va=1.3 Vmin,                                                                                           (5) 

acestă valoare fiind necesară şi în cazul când apar unele evenimente neaşteptate. 

În momentul în care avionul atinge solul, viteza cu care se produce acestă 

manevră este:  

Vt= 1.15Vmin,                                                                                          (6) 
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până în momentul în care se acţionează frâna. Frânarea se poate efectua de 

asemena şi cu alte forme de frânare, în timpul frânării motoarele sunt manevrate 

să întoarcă pe poziţia de intoarecere, iar flapsurile vor reduce din altitudine. [9] 

 

3.1 Frânarea 

 

Când oprirea este definitivă, se vor utiliza frânele din dotare. Cunoaşterea 

modului în care frânele vor funcţiona este foarte importantă mai ales că necesită 

unele determinări preliminare.  

Se presupune pentru exemplificare un corp care se deplasează cu o viteză 

V pe suprfaţa altui corp, (figura 4). Raza roţii a fost notată cu r, iar viteza 

unghiulară a fost notată cu ω. Dacă roata ar avea o mişcare fară frecare: 

𝑉 = 𝜔𝑟                                                                                                    (7) 

Atunci cand roata alunecă cele două valori nu vor fie egale iar frecarea are 

un coeficint cu valoarea: 

 

𝑠𝑙𝑖𝑝 =
𝑉−𝜔𝑟

𝑣
                                                                                            (8) 

 

 
Figura 4. Exemplificare un corp care se deplasează 

 

Urmărind forţele care acţineză asupra roţii conform (figurii 4), se poate 

observa că forţa verticală va fi egală cu: 

𝑁 = 𝑊 − 𝐿,                                                                                              (9) 

în timp ce pe orizontală se poate observa doar o singură forţă egală cu:  

   𝐷𝑔 = 𝜇𝑁 = 𝜇(𝑊 − 𝐿)                                                                            (10) 

unde: μ = reprezintă coeficintul de frecare. 

Deoarece se doreşte ca timpul necesar opriri să fie cât mai scurt, este 

necesară o maximizare a coeficinetului de frecare. Se poate însă observa că acest 
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coeficint depinde de forţa de alunecare, o scădere a acesteia va conduce la o 

creştere a coeficintului de frecare pneu-carosabil.  

 

 
Figura 5. Creşterea alunecării şi o descreştere a frecării cu suprfaţa de rulare 

 

Problema a fost rezolvată prin intermediul spoilers-urilor, care sunt 

poziţionate pe vârful aripilor; prin intermediul lor se realizează o descreştere a 

înălţimii de zbor. În acest fel procedura de aterizare este efectuată, în momentul 

în care avionul atinge solul, spoilers-urilor şi frânele sunt activate şi vor conduce 

la o creştere mare a coeficientului de frecare al suprafeţei de frecare. [3] 

 

11. 4. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ FRÂNAREA LA AVIOANE 
 

4.1 Pistele umede 

 

De-a lungul rulării unei roţi pe o pistă umedă aceasta are rolul de a 

împrăştia apa de pe suprafaţa pistei. Această acţiune de imprăştiere a apei va 

genera o creştere a presiunii apei care poate cauza ridicarea roţii de pe suprafaţa 

de aterizare şi să conducă la descreşterea coeficintului de frecare dintre roată şi 

suprafaţă. Această acţiune se numeşte acvaplanare, conducând la o frecare între 

roată şi suprafaţa de rulare, care poate fi mare atunci când viteza de rulare este 

redusă, iar pentru viteze de rulare mari ea fiind mică. Există trei tipuri de 

acvaplanare:  

 Vâscoasă;  

 Dinamică;  

 Mişcarea Inversă a Cauciucului.  

Vascoplanarea apare în special pe piste de aterizare uscate şi descrie în 

mod normal alunecarea normală sau acţiunea lubrifiantă a apei asupra roţii când 

aterizează – deşi aceasta va reduce frecarea la o valore mică dar nu în aşa fel 

încât roata să nu se mai poată roti la atingerea suprafeţei de aterizare. 
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Vascoplanarea se generează din cauza faptului că pe pista de aterizare există un 

coeficient mic de frecare şi care poate conduce la o acvaplanare dinamică.  

Acvaplanrea dinamică este termenul tehnic pentru hidroplanare; la acest 

fenomen practic roata se ridică de pe suprafaţa de aterizare şi pluteşte pur şi 

simplu pe pelicula de apă. Deoarece apariţia şi menţinerea acestui fenomen este 

foarte dificilă acest lucru se poate realize foarte rar. Ridicarea roţii de aterizare 

de pe pistă pe pelicula de apă este un fenomen prin care se pierde un procent 

important din coeficintul de frecare făra ca roata să fie foarte mult influenţată.  

Condiţiile pentru realizarea unei acvaplanări dinamice sunt:  

- viteza de rulare crescută; 

- existenţa apei;  

- o suprafaţă săracă în macrotexturi.  

Mişcarea inversă a cauciucului se realizează doar atunci când roata 

derapează de-a lungul unei suprfaţe umede sau acoperită cu gheaţă pentru o 

perioadă lungă de timp cara va genera căldură în pata de contact.  

 

4.2 Frânarea roţilor  

 

În principal frânarea înseamnă oprirea aeronavei, în momentul când 

frânale sunt acţionate.  

O roată frânată va genera frecare maximă doar în momentul când 

alunecarea se realizează cu o viteză de 10% mai mică decât viteza de alunecare. 

Atunci când apar valori mari de alunecare, forţa de frânare este redusă.  

Producerea frânării este generată prin aplicarea unei încărcări care se va 

aplica asupra roţii. Nu există un nivel optim de încărcare vertical pentru 

producerea frânării. Astfel în cazul aplicării unei încărcări rapide asupra roţii se 

va genera o rotire mai accentuată şi o forţă de frecare mai mare.  

În cazul avioanelor Boeing, realizarea frânării prin intermediul flapsurilor, 

coborârea vârfului şi creşterea vitezei de frânare va conduce la o încărcare pe 

roată cu 65% - 100% din masa avionului. Pentru alte modele produse tot de 

firma Boeing producerea frânării se poate efectua şi prin încărcarea cu 100% a 

roţiilor cu greutatea avionului, datorată în special coeficientului negativ de 

creştere în cazul rulării pe taxi way sau bretele. De aceea ambele măsuri pentru 

frânare sunt esenţiale atât pentru rostogolirea roţii cât şi pentru forţele de frânare 

care acţionează.  



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

116 

5. STUDIUL DE CAZ  

 

Pentru efectuarea studiului de caz am utilizat caracteristicile avionului 

A310. [5] 

Viteza la aterizare   ------------------------------------------------- V=135 km/h 

Masa avion ------------------------------------------------------- M=361,600  kg 

 
Figura 6. Vedetra transversal a avionului A310 

 

Suprafaţa portantă avion=aripi cu flaps:  

2 x 14,4 mp + supr.trontal = 5,2 mp — S = 34 mp,                               (11) 

funcţie de valorile găsite în literatura de specialitate. 

 Pentru un avion cu masa de 361 t, cu aeleroanele coborâte, am considerat 

coeficientul aerodinamic Cr = 1,6 

 Pentru viteza nominală a tipului de avion luat în consideraţie, am calculat 

distanţa de frânare pe criteriul ca energia avionului aterizat pe pistă să fie 

contracarată de lucrul mecanic de frânare şi de efectul dat de rezistenţa vântului 

cu aeleroanele avionului coborâte, după schema prezentată în Sinteza 

documentară (figura 7). 

   Considerând coeficientul de frecare pneu-carosabil măsurat pentru PDA, f=0.3 

 

Figura 7. Configuraţia trenului de aterizare la avionul A310 
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(361600 kg x (135 km/h)2 x 10 m/s2 )/2 = 361600 kg x 10 m/s2 x 0,3 x d2 + 1,6 x 

34 x 1352 /2 =  3200 m                                                                              (12)                                                                                                    

 Rezultă în cazul avionului luat în calcul, că la masa M=361t şi viteza nominală 

de atrizare de 135 km/h, o distanţă de frânare de 3200 m. 

           Dacă pista ar avea 3000 m din construcţie,  

Lu necesar = 300 + 3200 + 300 = 3800 m                                                         (13) 

      Atunci viteza redusă a avionului care vine la aterizare ar trebui să fie de:  

(3000 – 300 - 300) / 3200  x 135 km/h = 101 km/h                                          (14) 

            Se poate calcula forţa de tracţiune a avionului la aterizare cu viteza 

nominală de 135 km/h şi de reducere la 101 km/h, pentru a se vedea posibilitatea 

de frânare parţială a avionului în aer înainte de a atinge pista, şi posibilitatea 

avionului de a face această manevră suplimentară. În caz contrar acest tip de 

avion nu poate folosi pista existentă de 3000 m lungime.  În condiţii de aterizare 

forţată, se pune problema de forţare a sistemului de frânare a avionului până la 

blocarea roţilor, când se foloseşte capacitatea maximă a frecării pneu-carosabil, 

şi se pune problema în această situaţie de a se calcula coeficientul de frecare 

necesar, f. Acestă situaţie poate constitui o direcţie de cercetare viitoare a acestui 

subiect. 

Caracteristicile celorlalte avioane utilizate în STUDIUL DE CAZ sunt 

prezentate în tabelul ce urmează: 

 

Tabelul 2. Caracteristicile tipurilor de avioane selectate pentru experimentări 

[6][7][8] 

Tip avion Masa Viteza de aterizare Viteza necesară la aterizare 

7GCBC 1800 kg 87 km/h 87 km/h 

BE55 5300 kg 88 km/h 88 km/h 

F900 45500 kg 100 km/h 100 km/h 

A380 1235000kg 145 km/h 85 km/h 

A310 361600 kg 135 km/h 89 km/h 

 

Graficul rezultat în funcţie de masa şi viteza de aterizare optimă pentru o 

lungime a pistei de aterizare egală cu 3000 m (figura 8).  
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Figura 8. Aportul masei şi a vitezei se aterizare asupra lungimii utile a pistei 

 

CONCLUZII 

 

• Aterizarea avionului  se va efectua în funcţie de masa avionului şi de 

viteza de aterizare;  

• Lungimea utilă de aterizare trebuie să coincidă cu performanţele 

aeronavei, condiţiile locale, profilul în lung şi caracteristicile suprafeţei de 

aterizare;  

• Frecarea este foarte importantă pentru că reduce  viteza aeronavei până la 

valoare admisă de rulare pe pista PDA; 

• Textura suprafeţei de rulare influenţează foarte mult capacitatea de 

efectuare a manevrelor;  

• Rugozitatea este o proprietate a suprfeţei de a prezenta asperităţi, 

influenţând alături de caracteristicile şi starea pneurilor, valoarea 

coeficientului de frecare;  

• Acvaplanarea trebuie luată în calcul atunci când determinăm lungimea 

necesară de aterizare cât şi profilul transversal al pistei;  

• Existenţa gheţii, a zăpezii sau a unor depozite de cauciuc influentează 

frecarea şi trebuie evitată existenţa acestora pe pista de tip PDA. 
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Rezumat   
 

În acest articol se prezintă scopul lucrării şi noţiunile introductive în care starea 

tehnică a drumului se defineşte prin indicii de stare care pun valoare degradărilor în perioada 

normată de funcţionare a străzilor, în funcţie de solicitările date de trafic şi mediu. 

În capitolul 2 observăm o deosebire majoră dintre metoda de evaluare a stării tehnice 

la drumuri (IESU, IEST,IG) din țara noastră cu metoda de evaluare a stării tehnice cu ajutorul 

indicelui de stare tehnică pentru drumuri și străzi (PCI -Pavement Condition Index). 

Cele două părți ale lucrării de disertație pun evidență următoarele: 

În partea 1,studiu documentar, conține prelucrări ale efectelor tangențiale pneu-

carosabil, existente în articolele de specialitate existente în literatura de specialitate. Prin 

aceste analize ale publicațiilor din literatura de specialitate, orientate mai mult asupra 

efectelor de rulaj ale autovehiculului asupra componentelor constructive ale acestuia, le-am 

preluat și le-am adaptat prin analiza cauză-efect, în evaluarea consecințelor asupra părții 

carosabile stradale, ținând cont bineînteles de efectele contactului pneu-carosabil. 

În partea 2-a, studiu de caz am încercat să exprim efectele pneu-carosabil, prin 

cuantificarea probabilităților de apariție a degradărilor de suprafață la străzi. În urma evaluării 

tehnice la străzi prin compararea variantei existente a străzii calculate la ponderile și 

coeficienții de importanță conform Normativului AND 540 cu varianta propusă a străzii 

utilizând ponderile și coeficienții de importanță am obținut următoarele rezultate: 

-diferența ponderilor tipurilor de degradare influențează calculul indicilor de 

degradare (IEST, IESU,IG) 

-diferența punctelor de scădere (negative) corespunzătoare tuturor degradărilor 

structurale, respectiv de suprafață (NSt, NSU) 

Se va recomanda urmărirea periodică a rețelei de străzi și luarea de măsuri de 

întreținere periodice la momentul oportun pentru a avea costuri înglobate minime. Dacă se va 

ajunge la o stare tehnică rea a structurii în urma exploatării fără a se lua măsuri de remediere 

periodice, structura se va degrada în totalitate necesitând costuri mari de întreținere. 

 

Cuvinte cheie: pavement condition index (PCI), dinamica autovehiculelor, degradări străzi, 

stare tehnică, vehicule grele (V.G) , rețea de străzi  
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1. INTRODUCERE, SCOPUL LUCRĂRII ŞI NOŢIUNI INTRODUCTIVE  
 

1.1. Scopul lucrării de disertaţie   

 
Scopul lucrării de disertaţie este acela de a anticipa o procedură de evaluare a stării 

tehnice la străzi prin analiza solicitărilor date de traficul urban în condiţiile de solicitare a unei 

trame stradale. (intersecţii multiple cu opriri și porniri frecvente, schimbarea des a direcţiei de 

mers pe suprafaţa carosabilă, frânări-accelerări repetate). 

Starea tehnică se defineşte prin niste indici de stare care pun în valoare degradările în 

perioada normată de funcţionare a străzilor, în funcţie de solicitările date de trafic şi mediu. 

Reglementările tehnice din România tratează în special evaluarea stării tehnice la 

drumurile extraurbane. 

Vehiculul preponderent ce caracterizează traficul urban este autoturismul, care 

solicită diferit suprafaţa carosabilă la străzi, faţă de drumurile extraurbane, care sunt în 

general solicitate de vehiculul greu de transport marfă. 

Noţiunile introductive se referă la diferenţele constructive ale drumului faţă de 

stradă, de configuraţii geometrice la reţele de drumuri faţă de reţele de străzi şi la modul de 

solicitare diferit dintre vehiculele de calcul, care la drum este autocamionul cu osia de 11,5 

tone (115 kN). Acesta solicită vertical şi dinamic structura rutieră, faţă de vehiculul de calcul 

din localitate care solicită prin efecte tangenţiale (frânare-accelerare) suprafaţa carosabilă.[1][2] 

 

2. SINTEZĂ DOCUMENTARĂ CU STUDIUL PROBLEMATICII DIN 

LUCRAREA DE SPECIALITATE 

 

2.1    Încărcări date traficul rutier urban prin comparație cu cel extraurban 

 

Traficul rutier acţionează asupra drumurilor prin solicitările verticale şi 

orizontale generate de circulația vehiculelor. O influenţă importantă asupra 

comportării drumului sub acţiunea traficului o are caracterul dinamic al 

încărcărilor date de vehicule, precum şi apariţia fenomenului de oboseală a 

sistemului rutier generat de repetarea încărcărilor, care în perioada de exploatare 

a străzii poate să conducă la apariţia vătămării suprafeţei carosabile, în cazul 

lipsei lucrărilor de întreţinere. (Figura 1) [3] 
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Figura 1. Efectul solicitărilor dinamice asupra carosabilului stradal[4][5] 

 

Existenţa denivelărilor la suprafaţa carosabilă, conduce la amplificarea 

solicitărilor dinamice atât asupra structurii rutiere cât şi implicit asupra 

autovehiculului asupra căruia induce uzuri şi degradări constructive, cu impact 

negativ asupra utilizatorului reţelei rutiere stradale 

În localităţi traficul preponderent este format din autoturisme, care 

solicită prin efecte tangenţiale  mai activ suprafaţa părţii carosabile, rezultate din  

accelerări şi frânări dese, opriri la intersecţii şi treceri de pietoni. (Fig 2) 

 

 
Figura 2. Distribuţia încărcării verticale ce acţionează asupra autovehiculului[6] 

 

Solicitările verticale sunt transmise îmbrăcăminţii rutiere şi a celorlalte 

straturi ale complexului rutier prin suprafaţa de contact dintre pneuri şi partea 

carosabilă şi sunt proporţionale cu greutatea vehiculului. 

În figura 3, se pune în evidenţă multitudinea de solicitări rezultate din 

manevrarea autoturismelor şi autoutilitarelor pe străzi, unde schimbările dese ale 

direcţiei de mers, opriri-porniri frecvente generate de traficul rutier urban, care 

este extrem de aglomerat în marile localităţi, solicitări care duc la acţiunea de 

agresivitate a suprafeţei carosabile, deci a îmbrăcăminţii rutiere.  
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Figura 3. Forţele şi momentele aerodinamice ce acţionează asupra 

autovehiculului [7]  

 

Efectele asupra parţii carosabile stradale sunt apariţia degradărilor de 

suprafaţă în special sub forma uzurii de suprafaţă şi a denivelărilor, care au 

repercursiuni asupra parametrului de uniformitate a căii. În figura 4, se observă 

cum mişcarea pe verticală a centrului roţii are o variaţie similară cu deformaţia 

părţii carosabile a străzii, iar aceasta la rândul ei depinde de viteza de circulaţie a 

autovehiculului.  

 

 

V≤20km/h   20 km/h≤V≤50 km/h   V≥50 km/h 

Figura 4. Modele ale axei de deplasare a roții pentru viteze diferite de 

conducere a unui vehicul [8] 

 

Comportarea în timp a unui drum este influenţată de intensitatea 

traficului, de repetarea încărcărilor, care va produce fenomenul de oboseală. 

Autovehiculele cu greutate pe osie mai mare de 50 kN (V.G) aparţin 

categoriei de vehicule grele care definesc traficul greu (Fig.5). Ele sunt 

reprezentative pentru traficul urban şi considerarea lor în estimarea traficului de 

calcul conduce la o încadrare în clasele de trafic puţin diferită de cea stabilită 

pentru vehiculul etalon N 115 care se utilizează la drumuri. [9] 
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Figura 5. Autovehiculele cu greutate pe osie mai mare de 50 kN (V.G) care 

aparţin categoriei de vehicule grele[10][11] 

 

2.2. Implementarea indicelui de stare tehnică (PCI) pentru drumuri şi 

străzi 
 

Laboratorul de Cercetare în Ingineria Construcțiilor al armatei Statelor 

Unite a dezvoltat un sistem computerizat pentru a ajuta personalul de inginerie 

de a gestiona întreţinerea și repararea îmbrăcăminților rutiere. 

Sistemul numit PAVER, include (1) procedura de inspecție a 

îmbrăcăminților rutiere, (2) un set de formulare de intrare pentru introducerea 

informațiilor relevante ale îmbrăcăminților rutiere într-o bază de date, (3) un set 

de rapoarte de ieșiri pentru recuperarea datelor și (4) un program de calculator 

interactiv pentru efectuarea analizei economice dintre diverse întrețineri și 

reparații alternative. 

Pentru a ajuta mai mult inginerul de drumuri în evaluarea suprafeței 

carosabile și determinarea cerințelor de întreținere și reparații, o necesitate a fost 

identificată pentru implementarea indicelui de stare al îmbrăcăminților rutiere 

(PCI-Pavement Condition Index) pe baza informațiilor colectate de la inspecția 

îmbrăcăminții rutiere. 

O procedură preliminară a fost dezvoltată pentru determinarea indicelui 

de stare (PCI) pentru drumuri și străzi. PCI (indicele de stare) care este exprimat 

ca o evaluare numerică variind de la 0 la 100, furnizând o măsură a integrității 

structurale a îmbrăcăminții rutiere și a stării funcționale a suprafeței carosabile. 

PCI (indicele de stare) este calculat bazându-se pe tipurile de degradări, 

severitățile și densitățile măsurate în timpul inspecției pe suprafața carosabilă. 
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Figura 6. Scara folosită pentru indicele de stare al îmbrăcăminților 

rutiere(PCI)[12][13] 

 

                           𝑃𝐶𝐼 = 100 − ∑ ∑ 𝑎(𝑚𝑖
𝑗=1

𝑃
𝑖=1 𝑇𝑖, 𝑆𝑗𝐷𝑖𝑗)𝐹(𝑡, 𝑑)                           (1) 

Unde:  

- PCI= Pavement Condition Index (Indicele de Stare al Îmbrăcăminții 

Rutiere) 

- a(  )=valoarea dedusă ce depinde de tipul degradărilor Ti, nivelul de 

severitate Sj și densitatea degradărilor Dij 

- i=contor pentru tipul degradării  

- j=contor pentru nivele de severitate 

- p=numărul total al tipurilor de degradare pentru tipurile de îmbrăcăminți 

luate in considerare 

- mi=numărul nivelurilor de severitiate pentru tipurile de degradări „i” 

- F(t,d)=o funcție de adjustare pentru multiple degradări care variază cu 

suma totală a valorii deduse (t) și numărul de deduceri (d) 

O secțiune a îmbrăcăminții a indicelui de stare (PCI) poate fi determinată de la 

ecuația 1 doar atunci când următoarea informație este cunoscută. [13] 

 

2. 3.  Evaluarea stării tehnice la drumuri și străzi prevazute în 

normele românești 

 

Starea tehnică a rețelei de străzi ca și la rețelele de drumuri extraurbane, 

depinde de starea de degradare aparută în perioada de exploatare. Aceasta stare 

tehnică a rețelei de străzi sau de drumuri extraurbane, este urmărită periodic de 

administratorii care gestionează zona de rețea din raza sa de competență, pentru 

a programa lucrările de întreținere-reparații necesare bunei funcționări a 

circulației. Programarea lucrărilor de întreținere se încadrează la strategii de 

intervenție în perioada normată de funcționare, care în cazul drumurilor sunt 

categorisite în lucrări de întreținere curentă și periodică, lucrări de reparații 
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curente,periodice și lucrări de reparații capitale, iar în cazuri de excepție se 

programează și lucrări de reparații accidentale.  [14] 

Urmărirea periodică a stării tehnice la drumuri a fost mai intens 

reglementată la drumuri extraurbane, în cazul străzilor multe dintre intervenții 

au fost preluate dintre cele prevazute la drumuri extraurbane. 

Degradările îmbrăcăminților drumurilor cu structuri rutiere suple și 

semirigide fac parte din două categorii : 

I. Degradări de tip structural 

II. Degradări de suprafaţă [15] 

 

3. STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA STĂRII TEHNICE LA 

STRĂZI 

 

În prezentul capitol vom face o scurtă analiză dintre evaluarea stării 

tehnice la străzi utilizând ponderile și coeficienții de importanță pentru 

degradările structurale și degradările de suprafață prezentate în normativul AND 

540 cât și evaluarea stării tehnice la străzi utilizând ponderile propuse de noi. 

Pentru aceasta am condus studiul comparativ pe cele două coloane 

consacrate, respectiv coloana din stânga cu calculul indicilor de stare după 

metodologia existentă în prezent conform Normativ ind. AND 540, iar pe 

coloana din dreapta după procedura propusă în prezenta lucrare de disertație. 

Diferă tabelele de calcul cu diferențe de probabilități de apariție a degradărilor, 

datele de intrare în studiu fiind identice, asa cum se prezintă mai jos: 

 
STRAZI 

AND 540 

STRAZI 

PROPUNERI 

Degradari de suprafata Degradari de suprafata 
Tip  de 

degradare 

Ponder

ile 

tipurilo

r de 

degrad

are 

pi % 

Coef de 

imporțantă ai 

nivelului de 

severitate si 

Coef de 

imporțantă a 

extinderii 

degradărilor  

fi 

Tip de 

degrada

re 

Pond

erile 

tipuri

lor 

de 

degra

dare 

pi % 

Coef de 

importanță ai 

nivelului de 

severitate si 

Coef de 

importanță a 

extinderii 

degradărilor  

fi 

 r M R O M F  r M R O M F 
Degradări de 

margini 
10 0,3 0,8 1,0 0,4 0,7 1,0 Degrad

ări 

BORD

URI 

5 0,3 0,

8 

1,0 0,

4 

0,7 1,0 

Fisuri 

transmise la 

rosturile de 

10 0,4 0,7 1,0 0,5 0,8 1,0 Fisuri 

transmi

se la 

15 0,4 0,7 1,0 0

,

0,8 1,0 
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lucru REFAC

ERI 

LUCR.

EDILIT

ARE 

5 

Fisuri și 

crăpături 

transversale 

10 0,5 0,7 1,0 0,4 0,8 1,0 Fisuri și 

crăpătur

i 

transver

sale 

5 0,5 0,

7 

1,0 0

,

4 

0,8 1,0 

Gropi care 

afectează 

stratul de 

suprafață 

10 1,0 1,0 1,0  0,4 0,8 1,0 Gropi 

care 

afecteaz

ă stratul 

de 

suprafaț

ă 

5 1,0 1,

0 

1,0  0

,

4 

0,8 1,0 

Văluriri 10 1,0 1,0 1,0 0,4 0,8 1,0 Văluriri 15 1,0 1,

0 

1,0 0

,

4 

0,8 1,0 

Suprafață 

exudată 
10 0,3 0,7 1,0 0,3 0,7 1,0 Suprafa

ță 

exudată 

10 0,3 0,

7 

1,0 0

,

3 

0,7 1,0 

Suprafață 

șlefuită 
15 1,0 1,0 1,0 0,3 0,7 1,0 Suprafa

ță 

șlefuită 

15 1,0 1,

0 

1,0 0

,

3 

0,7 1,0 

Suprafață cu 

ciupituri  
20 0,3 0,7 1,0 0,3 0,7 1,0 Suprafață 

cu 

ciupituri  

20 0,3 0,

7 

1,0 0

,

3 

0,7 1,0 

Cedări 

acostamente 
5 0,3 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 DEGRADă

ĂRI 

TROTUA

R 

15 0,3 0,

7 

1,0 1

,

0 

1,0 1,0 

 

STRAZI STRAZI 

AND 540 PROPUNERI 

Etapa 1:Identificarea degradărilor la o stradă 

– Sf Treime, conform ANEXEI 4 din 

normativul AND 540 

 Degradări structurale: 

1. Gropi care afectează structura-nivel 

mediu (M) 

2. Gropi care afectează structura-nivel 

ridicat (R) 

Etapa 1:Identificarea degradărilor la o 

stradă – Sf Treime variantă propusă 

 Degradări structurale: 

1. Gropi care afectează structura-nivel 

mediu (M) 

2. Gropi care afectează structura-nivel 

ridicat (R) 

3. Fisuri și crăpături longitudinale în afara 

urmei roții (b)-nivel redus(r)  
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3. Fisuri și crăpături longitudinale în afara 

urmei roții (b)-nivel redus(r)  

4. Fisuri și crăpături longitudinale pe urma 

roții (a)-nivel mediu (M) 

 
5. Plombări- nivel mediu (M) 

 Degradări de suprafață: 

6. Suprafață șlefuită  

 
7. Suprafață cu ciupituri- nivel de severitate 

mediu (M) 

8. Suprafață exudată-nivel redus(r) 

 
9. Fisuri și crăpături transversale nivel de 

severitate mediu (M) [16]   

Etapa 2: Stabilirea lungimii sau a suprafeței 

conform varianta existentă Normativ 

AND540- 

 
4. Fisuri si crăpături longitudinale pe urma 

roții (a)-nivel mediu (M) 

5. Plombări- nivel mediu (M) 

 
 Degradări de suprafață: 

6. Suprafață șlefuită  

7. Suprafață cu ciupituri- nivel de 

severitate mediu (M) 

 
8. Suprafață exudată-nivel redus(r) 

9. Fisuri și crăpături transversale nivel de 

severitate mediu (M) 

 
Etapa 2: Stabilirea lungimii sau a suprafeței 

conform variantei propuse 

Etapa3:  Extinderea sau frecvența de 

apariție E, a diverselor degradări conform 

variantei propuse 

În această etapă se iau toate degradările în parte 
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6M=π*0.50*0.80=1.2566m2 

6R=π*1.27*0.47=1.875m2
 

3rb=0.95m 

3Ma=0.35m 

4M=3.00*1.20=3.6m2
 

13=3.50*9.00=31.5m2
 

14M=4.50*1.30=5.85m2 

12r=0.5*1.0=0.5m2 

9M=0.67m 

Etapa3:  Extinderea sau frecvența de apariție 

E, a diverselor degradări conform variantei 

existente Normativ AND 540 

Etapa 4: Calculul punctelor de scădere 

conform variantei existente Normativ AND 540 

Numărul punctelor de scădere (negative) atât 

pentru degradările structuri cât și pentru cele ale 

suprafeței se calculează cu relația: 

 

𝑁𝑖 = 𝑝𝑖 ∗ 𝑠𝑖 ∗ 𝑓𝑖  

I. DEGRADĂRI STRUCTURALE 

NSt- pentru degradările structurale  

NSU- pentru degradări de suprafață 

𝑁𝑆𝑡 = 𝑝𝑖 ∗ 𝑠𝑖 ∗ 𝑓𝑖 

𝑁𝑆𝑈 = 𝑝𝑗 ∗ 𝑠𝑗 ∗ 𝑓𝑗 

1.Gropi care afectează structura-nivel de 

severitate mediu 6M 

NSt6M=p6M*s6M*f6M=5*0.8*0.4=1.6% 

2.Gropi care afectează structura-nivel d 

severitate ridicat 6R 

NSt6R=p6R*s6R*f6R=5*1.0*0.4=2% 

3.Fisuri și crăpături longitudinale în afara 

urmei roții (b)-nivel redus-3rb 

NSt3rb=p3rb*s3rb*f3rb=5*0.3*0.5=0.75% 

4.Fisuri si crăpături longitudinale pe urma 

roții (a)-nivel mediu - 3Ma 

NSt3Ma=p3Ma*s3Ma*f3Ma=5*0.7*0.6=2.1% 

5.Plombări – nivel de severitate mediu -4M 

NSt4M=p4M*s4M*f4M=15*0.7*1.0=10.5% 

𝑁𝑆𝑡 = ∑ 𝑁𝑆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

NSttotalstradaAND540=1.6+2+0.75+2.1+10.5=16.95

% 

II.DEGRADĂRI DE SUPRAFAȚĂ 

și se calculează astfel: 

E6M=6M/A=1.2566/105*100=1.1967%=> 

E6M<10% O (Ocazionala) 

E6R=6R/A*100=1.875/105*100=1.785%=>E6

R<10% O(Ocazionala) 

E3b=0.5*(3rb+3rbc)/A=0.5*(0.95+0.95)/15*100

=3.17%=>E3b<10%  O (Ocazionala) 

E3Ma=0.5*(3Ma+3Mac)/A=0.5*(0.35+0.35)/15

*100=1.17% => E3Ma<10% O (Ocazionala) 

E4M=4M/A=3.6/105*100=3.43%=>E4M<10% 

O (Ocazionala) 

E13=13/A=31.5/105*100=30% 

=> E13=10...50%  M(Moderata) 

E14M=14M/A=5.85/105*100=5.57% 

=>E14M<10% O (Ocazionala) 

E12r=12r/A=0.5/105*100=0.48% 

=>E12r<10% O (Ocazionala) 

E9r=0.5*(9r+9r)/A=0.5*(0.67+0.67)/15*100=4.

47%=> E9r<10% O(Ocazionala) 

Etapa 4- Calculul punctelor de scădere 

conform variantei propuse 

Numărul punctelor de scădere (negative) atât 

pentru degradările structurii cât și cele ale 

suprafeței se calculează cu relația: 

 

𝑁𝑖 = 𝑝𝑖 ∗ 𝑠𝑖 ∗ 𝑓𝑖 

I.  DEGRADĂRI STRUCTURALE 

NSt – pentru degradările structurale  

NSU-pentru degradări de suprafață 

𝑁𝑆𝑡 = 𝑝𝑖 ∗ 𝑠𝑖 ∗ 𝑓𝑖 

𝑁𝑆𝑈 = 𝑝𝑗 ∗ 𝑠𝑗 ∗ 𝑓𝑗  

𝑁𝑆𝑡 = ∑ 𝑁𝑆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

NSttotalstrada=6.4+8+0.75+2.1+17.5=34.75% 

 

II. DEGRADĂRI DE SUPRAFAȚĂ 

6.Suprafață slefuită- 13 

NSU13=p13*s13*f13=15*1.0*0.7=10.5% 

7.Suprafață cu ciupituri- nivel de severitate 

mediu (M)-14M 

NSU14M=p14M*s14M*f14M=20*0.7*0.3=4.2

% 

8.Suprafață exudată –nivel redus (r)- 12r 
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6.Suprafață slefuită-13  

NSU13=p13*s13*f13=15*1.0*0.7=10.5% 

7.Suprafață cu ciupituri-nivel de severitate 

mediu (M)-14M 

NSU14M=p14M*s14M*f14M=20*0.7*0.3=4.2% 

8.Suprafață exudată-nivel redus (r)- 12r 

NSU12r=p12r*s12r*f12r=10*0.3*0.3=0.9% 

9.Fisuri și crăpături transversale –nivel de 

severitate mediu (M)- 9M 

NSU9M=p9M*s9M*f9M=10*0.7*0.4=2.8% 

𝑁𝑆𝑈 = ∑ 𝑁𝑆𝑈𝑗

𝑛

𝑗=1

 

NSUtotalstradaAND540=10.5+4.2+0.9+2.8=18.4% 

Etapa5:Calculul indicilor de evaluarea 

structurală (I.E.ST) și de evaluare a 

suprafeței (I.E.SU)pentru varianta existentă 

Normativ AND 540 

 IEST=100-NSt=100-16.95=83.05% 

 IESU=100-NSU=100-18.4=81.6% 

Etapa6: Calificativul stării de degradare se 

stabilește în funcție de indicele de degradare 

prezentat în tabelul 9 din normativul CD-155 

𝐼𝐺 = √𝐼𝐸𝑆𝑇 × 𝐼𝐸𝑆𝑈 

𝐼𝐺 = √83.05 × 81.6 = 82.32180756%  
 

Calificativ 
Indice de degradare 

IG ID 

REA <77 >13 

MEDIOCRĂ 77...90 7.5...13 

BUNĂ 90...95 5...7.5 

F BUNĂ >95 <5 

 [17] 

Rezultă un calificativ al stării de degradare al 

străzi =MEDIOCRĂ=>conform indicelui global 

IG=82.32180756%=>IGSTRADA=77...90 

NSU12r=p12r*s12r*f12r=10*0.3*0.3=0.9% 

9.Fisuri și crapături transversale –nivel de 

severitate mediu (M) -9M 

NSU9M=p9M*s9M*f9M=5*0.7*0.4=1.4% 

𝑁𝑆𝑈 = ∑ 𝑁𝑆𝑈𝑗

𝑛

𝑗=1

 

NSUtotalstrada=10.5+4.2+0.9+1.4=17% 

Etapa 5: Calculul indicilor de evaluare 

structurală (I.E.St) și de evaluare a 

suprafeței (I.E.S.U)pentru varianta propusă 

 IESt=100-NSttotalstrada =100-34.75=65.25% 

 I.E.S.U=100-NSUtotalstrada=100-17=83% 

 

Etapa 6: Calificativul stării de degradare se 

stabilește în funcție de indicele de degradare 

prezentat în tabelul 9 din normativul CD-

155  

𝐼𝐺 = √𝐼𝐸𝑆𝑇 × 𝐼𝐸𝑆𝑈 

𝐼𝐺 = √65.25 × 83 = 73.59177943% 

Calificativ 
Indice de degradare 

IG ID 

REA <77 >13 

MEDIOCRĂ 77...90 7.5...13 

BUNĂ 90...95 5...7.5 

F BUNĂ >95 <5 

Rezultă un calificativ al stării de degradare al 

străzii  =REA=>conform IG=73.59177943% 

=>IGSTRADA<77 

(indicelui global) 

 

Diferențele apar de la Etapa3 de calcul” Extinderea sau frecvența de 

apariție E”, care diferă la cele două proceduri anunțate în funcție de 

probabilitatea de apariție a degradărilor de suprafață, preponderente în cazul 

străzilor, datorită efectelor solicitărilor tangențiale date de circulația urbană, aşa 

cum s-a detaliat în Prima parte a Lucrării de Disertație. 
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4. CONCLUZII 

 

Lucrarea de Disertație, prin cele două părți componente, pune în evidență 

următoarele: 

PARTEA 1, Studiu Documentar, conține prelucrări ale efectelor 

tangențiale pneu-carosabil, existente în articole de specialitate existente în 

literatura de specialitate. Prin aceste analize ale publicațiilor din literatura de 

specialitate, orientate mai mult asupra efectelor de rulaj ale autovehiculului 

asupra componentelor constructive ale acestuia, le-am preluat și le-am adaptat 

prin analiza cauză-efect, în evaluarea consecințelor asupra părții carosabile 

stradale, ținând cont bineînțeles de efectele contactului pneu-carosabil. 

În PARTEA 2-a, Studiu de caz, am încercat să exprim efectele pneu-

carosabil, prin cuantificarea probabilităţilor de apariţie a degradărilor  de 

suprafaţă la străzi. 

Astfel,  în urma evaluării stării tehnice la străzi prin compararea variantei 

existente a străzii calculate la ponderile și coeficienții de importanță conform 

Normativului AND 540 cu varianta propusă a străzii utilizând ponderile și 

coeficienții de importanță am obținut următoarele rezultate: 

- diferența ponderilor tipurilor de degradare influențează calculul indicilor 

de degradare (IEST,IESU,IG) 

IESTvariantastradaAND540≠IESTvariantapropusa strada 

IESUvariantastradaAND540≠IESUvariantapropusastrada 

Prin consecința, IgvariantastradaAND540≠Igvariantapropusastrada 

-diferența punctelor de scădere (negative) corespunzător tuturor 

degradărilor structurale, respectiv de suprafață (NSt , NSU)  

NStstradaAND540≠Nstvariantastradapropusa 

NSUstradaAND540≠NSUvariantastradapropusa 

-La varianta străzii conform AND 540 numărul punctelor de scădere 

corespunzător tuturor degradărilor structurale NSTtotalstradaAND540=16.95% 

față de varianta străzii propuse numărul punctelor de scădere corespunzător 

tuturor degradărilor structuraleNSTtotal propusastrada=34.75%. 

-La varianta străzii AND540,numărul punctelor de scădere 

corespunzător tuturor degradărilor de suprafață NSUtotalstradaAND540=18.4%, 

iar la varianta străzii propuse numărul punctelor de scădere corespunzător 

tuturor degradărilor de suprafață NSUtotalstradapropusa=17% 

În concluzie varianta străzii propuse va prezenta o stare de degradare mai 

avansată a degradărilor structurale datorită punctelor de scădere mai mari 
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NSTpropusastrada=34.75% ,iar în cazul punctelor de scădere corespunzător 

tuturor degradărilor de suprafață NSUtotal cu cea mai avansată stare de 

degradare o are varianta existentă AND540 NSUtotalstradaAND540=18.4%  

Pentru o stare tehnică bună a drumului sau a străzii se recomandă să 

avem o valoare a indicelui IG >95 , iar dacă va fi mai mic indicele global IG<77 

vom avea o stare tehnică rea. 

În urma comparației dintre cele două variante avem : 

IGvariantastradaAND540 =82.32180756 % 

IGvariantastradapropusa=73.59177943% 

 Varianta cu cea mai defavorabilă stare tehnică o prezintă varianta străzii 

propuse care are IG(indicele global)<77 =>strada cu starea REA se va degrada 

în totalitate și sunt necesare lucrări de intervenție de ranforsare sau de refacere 

integrală a structurii rutiere, iar la varianta străzii conform AND 540 avem un 

indice de evaluare global (IG) a degradărilor IG=77..90=>starea tehnică a străzii 

este MEDIOCRĂ,unde va fi necesară urmărirea periodică și remedierea 

degradărilor prin lucrări de întreținere periodică, pentru a nu se ajunge la o stare 

avansată a degradărilor care ne va distruge structura în totalitate. 

 Prin consecință se va recomanda urmărirea periodică a rețelei de străzi și 

luarea de măsuri de întreținere periodice la momentul oportun pentru a avea 

costuri înglobate minime. Dacă se va ajunge la o stare tehnică rea a structurii în 

urma exploatării fără a se lua măsuri de remediere periodice, structura se va 

degrada în totalitate necesitând costuri mari de întreținere.[18] 
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INFLUENȚA CALITAȚII MASTICULUI BITUMINOS 

ASUPRA CARACTERISTICILOR FIZICO-MECANICE  ALE 

BETOANELOR ASFALTICE BA 16 
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Îndrumător: Diaconu Elena, profesor doctor inginer la Facultatea Căi Ferate, Drumuri şi Poduri- 

UTCB, e-mail elena@rutexpert.ro 

 

Rezumat 

 

Studiul efectuat în această lucrare este de a observa influența calității  masticului 

bituminos în mixturile asfaltice (studiul s-a efectuat pe mixtura BA 16). 

Pentru acest studiu s-au realizat încercări fizico-mecanice şi dinamice pe 15 rețete de 

mixtură asfaltică, iar pentru mastic s-au făcut următoarele încercări: penetrație, inel-bilă și 

ductilitate(doar pentru raportul F/B cuprins în intervalul 1.14-1.32).  

Concluzia care reiese din acest studiu este că intervalul cel mai favorabil este 1.55-

1.64 F/B. 

 

Cuvinte cheie : mastic bituminos, rigiditate, stabilitate, fluaj 

 

 

1.INTRODUCERE 

 
Masticul bituminos este amestecul de bitum şi filer din compoziţia unei 

mixturi bituminoase; pentru majoritatea tipurilor de mixturi, acesta constituie 

matricea de bază în care este înglobat scheletul mineral. 

Proprietăţile mecanice ale masticului bitum-filer sunt de mult timp 

cunoscute ca influenţând în mod semnificativ performanţa generală a mixturilor 

asfaltice şi multe norme străine prevăd caracteristici obligatorii pentru acest 

amestec, în funcţie de tipul de mixtură. 

În lucrare se prezintă studii pe mai multe amestecuri bituminoase cu 

acelaşi schelet mineral în care masticul se prezintă în diferite procente şi 

alcătuiri. Sunt comentate atât proprietăţile masticului cât şi ale amestecului în 

care este integrat şi se emit concluzii şi observaţii care pot completa cerinţele 

normelor în vigoare. 

mailto:izabela_grigore@yahoo.com
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Lucrarea se doreşte a fi o introducere în aspectele concrete ale 

caracteristicilor mixturilor bituminoase confecţionate în ţara noastră, pentru care 

normele prevăd doar limite pentru valorile rapoartelor F/B, dar nu şi 

caracteristici minimale pentru mastic. 

 

2. MATERIALE RUTIERE 

 

Materialele specifice întrebuinţate la construcţia şi întreţinerea drumurilor 

se numesc materiale rutiere. Cele mai importante sunt materialele pietroase şi 

lianţii. 

Straturile rutiere sunt alcătuite în marea lor majoritate din materiale 

pietroa-se de diferite feluri. În general, materialele pietroase care servesc la 

confecţionarea mixturilor minerale se mai numesc şi agregate. 

În alcătuirea straturilor rutiere moderne, care de regulă sunt aglomerate, 

intră următoarele elemente: 

- agregate mari (piatră spartă, split, criblură); 

- agregate fine (nisip); 

- filer (pulbere minerală); 

- liant (bitum, ciment etc.). 

Lianţii bituminoşi (după o definiţie internaţională unanim acceptată) sunt 

amestecuri complexe de hidrocarburi de origine naturală sau obţinute prin 

pirogenare, însoţite adesea de combinaţiile lor cu oxigenul, azotul, sulful etc. Ei 

se prezintă sub formă lichidă, vâscoasă sau solidă, au o culoare brun închisă, 

până la negru şi sunt complet solubili în sulfura de carbon. 

Sub denumirea de filer (făină sau praf mineral) se înţelege o pulbere 

minerală, impalpabilă, compusă în proporţie de circa 50-60% din granule cu 

dimensiuni sub 75µ. 

Iniţial filerul a fost întrebuinţat numai în scopuri granulometrice, pentru 

umplerea celor mai fine goluri dintre agregate, spre a se realiza mixturi minerale 

cât mai compacte.  

Pentru betonul asfaltic BA 16 am folosit agregate de carieră: criblură 

8/16, criblură 4/8 si nisip de concasaj 0/4, filer de calcar și bitum 50/70. 

 

3. STUDIUL DE LABORATOR 

 

Pentru fiecare încercare în parte s-au făcut urmatoarele încercări fizico- 

mecanice si dinamice: 

 Masă volumică 
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 Absorbție de apă 

 Stabilitate și fluaj 

 Modulul de rigiditate 

Masticul bituminos este compus din bitum și filer. Pe acest mastic s-au 

făcut următoarele încercări : 

- Penetrație  

- Inel- şi Bilă  

- Ductilitate (doar pentru rețetele cu raportul F/B : 1.14, 1.18, 1.22, 
1.27, 1.32) 

 

Pentru această cercetare am ales 15 variante de raport filer/bitum după 

cum urmează : 

Raport filer/bitum:1.14, 1.18, 1.22, 1.27, 1.32, 1.48, 1.53, 1.58, 1.64, 1.70, 

1.80, 1.86, 1.93, 2.00, 2.07  

acestea corespund următoarelor procente de filer  și bitum: Filer : 7% , 9% 

, 11%        Bitum :5.3%, 5.5%, 5.7% ,5.9% ,6.1% 

 

4. REZULTATE OBȚINUTE 
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Rezultate obținute pe mastic : 
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5. CONCLUZII 
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Pe mastic:  
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CONCLUZII GENERALE:  

 

- -pentru o stabilitate mare, ≥ 9.5 kN, valoarea raportului F/B este cuprinsă 

în intervalul 1.55-1,64 

- -pentru un fluaj ≤ 3,5 mm, valoarea raportului F/B este cuprinsă în 

intervalul 1.55-1,7 

- -iar valoarea rigidității optime este cuprinsă în intervalul 1.48-1.70 

Daca se execută o mixtură cu o valoare a raportului F/B cuprinsă în intervalul 

1.55- 1.64, se poate obține o mixtură de calitate superioară.  
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UTILIZAREA DEȘEURILOR ÎN MIXTURILE ASFALTICE 
 

 

Ioniță Gheorghe, Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri, Master Ingineria Infrastructurii 

Transporturilor, anul II, e-mail: george.ionita89@gmail.com  

 
Îndrumător: Racănel Carmen, Conferenţiar Universitar Doctor Inginer, Universitatea Tehnică de 

Construcţii Bucureşti, e-mail: carmen.racanel@yahoo.com 

 

Rezumat  
 

 Materialele rezultate din cele mai utilizate deșeuri industriale în mixturile 

asfaltice și în construcția de drumuri sunt : fibrele, pudreta de cauciuc, cenușa și zgura de 

furnal, cel din urmă făcând și obiectul studiului experimental al lucrării, prin înlocuirea 

sorturilor de agregate calcaroase cu sorturi din zgură de furnal. 

Zgura de furnal este materialul rezultat în timpul desfăşurării proceselor metalurgice 

de fabricaţie a fontei, fiind un produs nemetalic, secundar, care se obţine prin topirea 

compuşilor chimici din sterilul minereului, cenuşa cocsului şi fondanţi. În compoztiţia zgurii 

de furnal intră totalitatea oxizilor nereductibili şi diferite combinaţii ale metalelor cu sulful. 

 Studiul experimental al lucrării conține date despre stabilirea rețetei de mixtură 

asfaltică, confecționarea probelor de mixtură asfaltică, încercări de laborator pe probele 

confecționate, interpretarea rezultatelor și concluzii. 

În cadrul studiului experimental s-au analizat două rețete de AB 31,5 cu conținut 

diferit de zgură de furnal. Pentru prima rețetă s-a înlocuit total sortul 16/31,5 de agregate 

calcaroase cu sort 16/31,5 de agregate din zgură de furnal, iar pentru cea de-a doua rețetă au 

fost înlocuite total sorturile 8/16 și 16/31,5 de agregate calcaroase cu sorturile 8/16, respectiv 

16/31,5 de agregate din zgură de furnal. 

După prelevarea probelor acestea au fost supuse următoarelor încercări : Determinarea 

masei volumice aparente, conform SR EN 12697-6+A1; Absorbția de apă, conform AND 605 

Anexa B; Încercarea la întindere indirectă IT-CY, conform SR EN 12697-26 Anexa C; 

Încercarea Marshall, , conform SR EN 12697-34+A1; Determinarea masei volumice maxime, 

conform SR EN 12697-5+A1; Determinarea volumului de goluri, conform SR EN 1269-8 

 La final s-au analizat și interpretat  rezultatele obținute în laborator. 

 

Cuvinte cheie: deșeuri, mixturi asfaltice, zgura de furnal, absorbția de apă, întindere indirectă 

IT-CY, încercarea Marshall. 

 

  

mailto:george.ionita89@gmail.com
mailto:carmen.racanel@yahoo.com


Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

147 

 

1. INTRODUCERE 
 

1.1. Prezentare generală 
 

Numeroase materiale reziduale rezultă din operaţiuni de fabricaţie, 

industrii de servicii, şi minerit. Legislaţia a fost adoptată de către mai multe state 

în ultimii ani, de a impune utilizarea unor materiale de deşeuri sau pentru a 

examina fezabilitatea unei astfel de utilizări. 

Cu timp în urmă, eliminarea diferitelor deşeuri, produse de diferite 

industrii reprezenta o problemă. Aceste materiale prezenta poluarea mediului în 

localitatea din apropiere, deoarece multe dintre ele nu sunt biodegradabile. În 

ultimii ani, aplicaţii ale materialelor rezultate din deşeuri industriale au fost 

considerate în construcţia de drumuri cu mare interes de multe ţări 

industrializate şi în curs de dezvoltare. Lipsa de materiale rutiere tradiţionale şi 

protecţia mediului fac, ca utilizarea acestor materiale să fie necesară. 

Solul tradiţional, agregatele din piatră, nisipul, bitumul, cimentul etc. sunt 

utilizate pentru construcţia de drumuri. Materialele naturale din natură fiind 

epuizabile, cantitatea acestora scade treptat. De asemenea, costul de extragere al 

materialelor de bună calitate este în creştere. Preocupaţi de aceste probleme, 

oamenii de ştiinţă sunt în căutarea de materiale alternative pentru construcţiile 

de drumuri şi autostrăzi, iar deşeurile industriale reprezintă o alternativă. În 

cazul în care aceste materiale pot fi utilizate în mod adecvat în construcţiile de 

drumuri şi autostrăzi, problemele de eliminare a acestor produse şi poluarea cu 

acestea pot fi reduse parţial. În lipsa altor pieţe de desfacere, aceste deşeuri 

solide au ocupat mai multe hectare de teren în jurul fabricilor din mai multe ţări. 

Drumurile reprezintă o componentă centrală a infrastructurii şi prezintă o 

gamă largă de posibilităţi de utilizare a materialelor rezultate din deşeuri 

industriale. 

 

1.2. Beneficii tehnice, economice și ecologice 
 

Din punct de vedere tehnic aceste materiale oferă îmbunătăţiri 

semnificative. De exemplu, zgura de furnal, când este folosită ca agregat pentru 

asfalt, are o suprafaţă de frecare mare, care face condusul mai sigur. Folosirea 

cenuşii ca înlocuitor parţial pentru cimentul portland care îmbunătăţeşte 

durabilitatea şi netezimea betonului. Anvelopele din cauciuc, din care rezultă 

pudreta de cauciuc, folosite ca material de umplere uşor, oferă beneficii de 
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performanţa remarcabile pe termen lung şi sunt mai puţin costisitoare decât 

multe alternative. Îmbrăcăminţile de asfalt în care se utilizează pudreta de 

cauciuc sunt mai flexibile, silenţioase şi mai puţin predispuse la fisurare decât 

îmbrăcămintea de asfalt standard. 

Utilizând materiale rezultate din deşeuri industriale, aduce un avantaj 

economic atât pentru beneficiar cât şi pentru antreprenor. Dacă folosirea acestor 

materiale este planificată de la început, costul total al proiectului poate fi scăzut, 

permiţându-i beneficiarului să realizeze un volum mai mare de lucrări cu acelaşi 

buget. Materialele rezultate din deşeurile industriale sunt adesea mai puţin 

costisitoare decât materialele virgine pe care le înlocuiesc, iar reciclarea sau 

refolosirea materialelor la faţa locului pot reduce costurile de transport si 

eliminare a materialelor. 

Beneficii ecologice: din moment ce multe materiale rezultate din deşeurile 

industriale sunt folosite pentru a înlocui materialele virgine neregenerabile care 

trebuie exploatate şi procesate, folosind aceste materiale se conservă resuresele 

naturale şi se reduce energia folosită şi poluarea asociată cu aceste activităţi. De 

exemplu, înlocuind cenuşa cu cimentul portland în betoane, se economiseşte 

energie şi emisiile de gaze cu efect de seră asociate cu producerea cimentului. 

Drumurile şi alte structuri construite cu materiale rezultate din deşeuri 

industriale pot fi mai durabile. Menţinând şi înlocuind drumurile cu o frecvenţă 

mai mică este benefic mediului deoarece se conservă resurse naturale şi energie. 
 

2. MIXTURI ASFLATICE ȘI DEȘEURI ÎN MIXTURILE ASFALTICE 

 

Mixturile bituminoase (asfaltice) sunt materiale de construcţii realizate 

din amestecuri obţinute pe baza unor dozaje judicios stabilite, din agregate 

naturale sau artificiale şi filer, aglomerate cu bitum printr-o tehnologie adecvată; 

mixturile asflatice au diferite întrebuinţări, dar sunt folosite mai ales pentru 

realizarea îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase şi a straturilor de bază. 

Proiectarea unei mixturi bituminoase este o problemă de laborator, de fapt 

o simulare a condiţiilor de fabricare, aşternere şi comportare sub trafic a 

amestecului. 

 Alcătuirea şi dimensionarea unei structuri rutiere impun nu numai 

aprecierea capacităţii portante la nivelul suportului acesteia, ci şi a proprietăţilor 

materialelor care o alcătuiesc. Calitatea structurii rutiere este determinată de 

calitatea fiecărui strat rutier in parte şi implicit, de cea a materialelor care il 

constituie. 
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Lucrările de drumuri sunt mari consumatoare de agregate naturale, acestea 

având o pondere de 80%..100% din materialele care alcătuiesc straturile rutiere. 

 

2.1. Zgura de furnal 
 

Zgura de furnal este materialul rezultat în timpul desfăşurării proceselor 

metalurgice de fabricaţie a fontei, fiind un produs nemetalic, secundar care se 

obţine prin topirea compuşilor chimici din sterilul minereului, cenuşa cocsului şi 

fondanţi. În compoztiţia zgurii de furnal 

intră totalitatea oxizilor nereductibili şi 

diferite combinaţii ale metalelor cu sulful. 

Condiţiile economice şi resursele 

locale pot conduce la necesitatea utilizării 

unor materiale substituente agregatelor 

naturale, o alternativă la utilizarea acestora 

sunt agregatele din zgura metalurgică 

deoarece au performante fizico-mecanice 

comparabile cu cele ale agregatelor naturale, 

sunt soluţii eficiente, economice si 

ecologice.  

Figura 2.1. Zgură de furnal 

 

2.2. Cenușa de termocentrală 
 

Cenuşa de termocentrală face parte din  categoria puzzolanelor artificiale, 

rezultate sub forma unor produse secundare la arderea în suspensie a carbunilor 

energetici măcinaţi, din activitatea energetică a centralelor termoelectrice. 

Cenuşa este produsă de  centralele generatoare de energie electrică şi abur 

pe bază de cărbune. De obicei, cărbunele este pulverizat şi suflat cu aer în 

camera de ardere a cazanului unde se aprinde, generând căldură şi producând un 

reziduu mineral topit. Tuburile extrag căldura din cazan, răcind gazele arse şi 

făcând ca reziduul mineral topit să se întărească şi să formeze cenuşă. Particule 

grosiere de cenuşă cad la fundul camerii de ardere, în timp ce particulele mai 

fine şi mai uşoare, numite „cenuşă zburătoare”, rămân suspendate în gazele de 

ardere. Înainte de epuizarea gazelor arse, „cenuşa zburătoare” este eliminată prin 

dispozitive de control a emisiilor de particule, cum ar fi electrofiltrele sau staţiile 

de filtrare cu saci. 
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2.3. Cauciucul 
 

Numeroasele posibilităţi de valorificare oferite de anvelopele uzate 

nerecuperabile fac din acestea un material cu un mare potenţial. Industria a 

descoperit numeroase calităţi ale anvelopelor uzate. 

Utilizarea cauciucului din anvelopele uzate în industria îmbrăcăminţilor 

rutiere se datorează faptului că acesta aduce  elasticitate suplimentară liantului. 

Cauciucul a fost folosit în compoziţia betoanelor asfaltice deoarece s-a 

demonstrat că acesta creşte rezistenţa la oboseală şi durabilitatea. Materialul 

rezultat din reciclarea anvelopelor uzate şi folosit în mixturile asfaltice este 

denumit „pudretă de cauciuc”. 

 

2.4. Fibrele 
 

Fibrele folosite ca adaosuri în mixtura asfaltică pot fi minerale, organice şi 

sintetice. 

Încorporarea lor în mixtura asfaltică, în procesul tehnologic de preparare 

al acesteia, are ca obiectiv principal armarea şi rigidizarea stratului bituminos, în 

scopul creşterii rezistenţelor mecanice ale acestuia la temperaturi ridicate în 

timpul verii, al sporirii rezistenţei la fisurare şi oboseala termică, la temperaturi 

scăzute în timpul iernii şi pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere, prin 

sporirea semnificativă a rugozităţii suprafeţei de rulare. 

 În general fibrele se caracterizează prin compoziţia chimică şi prin 

anumite proprietăţi fizico-mecanice: 

- alungirea la rupere; 

- rezistenţa la tracţiune; 

- tenacitatea; 

- densitatea; 

- umiditatea; 

- rezistenţa la agenţi chimici (acizi, baze). 

 

3. CONFECȚIONAREA ȘI ÎNCERCAREA EPRUVETELOR DE 

MIXTURĂ ASFALTICĂ AB 31,5 

  

3.1 Materiale folosite si rețeta mixturii asfaltice 

 

Înainte de confecționarea și încercarea epruvetelor, a fost stabilită rețeta 

de mixtură asfaltică, aceasta fiind compusă din agregate calcaroase și agregate 
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din zgură de furnal, filer și liant. Aceasta fiind rețeta etalon pentru studiul de 

laborator. 

După determinarea granulozității agregatelor prin metoda cernerii, a 

rezultat următoarea curbă granulometrică, urmată de stabilirea rețetei și a 

încercărilor de laborator 

 

Tabel 3.1. Curba granulometrică pentru mixtura asfaltică AB 31,5 conform AND  

 

Figura 3.1. Curba granulometrică pentru mixtura asfaltică AB 31,5 

  

Agregat % Rest, % Treceri, % 

    31,5 25 16 8 4 2 1 0,63 0,2 0,1 0,063 < 0,063 

criblură 

16/31,5 21 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

criblură 

8/16 20 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

criblură 4/8 16 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

nisip de 

concasaj 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,92 4,92 2,24 2,70 0,18 1,24 1,80 

nisip de râu 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 2,85 2,50 6,74 0,79 0,26 0,08 

filer 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2,91 

TOTAL 100 0,00 0,00 21,00 20,00 16,00 13,70 7,77 4,74 9,44 0,98 1,59 4,78 

Treceri, %   100,00 100,00 79,00 59,00 43,00 29,30 21,54 16,79 7,35 6,38 4,78 0,00 

Limite 

AND 605-

2014, %   90   74 52 37 22 14       2   

Limite 

AND 605-

2014, %   100   97 85 66 50 39       7   
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3.2. Confecționarea probelor 

 

După stabilirea celor două rețete și a cantităților necesare, s-a trecut la 

confecționarea probelor, aceasta realizându-se cu ajutorul ciocanului Marshall.  

Cele două rețete sunt prezentate în tabelul 3.2. 

 

Tabel 3.2 Materiale și cantități pentru cele două rețete 

Nr. 

Crt. 

Rețeta I 

Înlocuire sort 16/31,5 criblură 

cu sort 16/31,5 agregate din 

zgură de furnal. 

Rețeta II 

Înlocuire sort 8/16 și 16/31,5 

criblură cu sort 8/16 și 16/31,5 

agregate din zgură de furnal 

 Material Material 

1 Zgură de furnal 16/31,5 Zgură de furnal 16/31,5 

2 Criblură 8/16 Zgură de furnal 8/16 

3 Criblură 4/8 Criblură 4/8 

4 Nisip concasaj 0/4 Nisip concasaj 0/4 

5 Nisip natural Nisip natural 

6 Filer Filer 

7 Bitum Bitum 

TOTAL 

 

3.3. Încercări de laborator 
 

Pentru studiul de laborator s-au determinat următoarele încercări pe 

probele cilindrice aferente fiecărei rețete cu sorturile de agregate calcaroase 

înlocuite cu agregate din zgură de furnal 16/31,5 și respectiv 8/16 și 16/31,5. 

- Determinarea masei volumice aparente a fiecărei probe, 

 conform SR EN 12697-6+A1 

- Absorbția de apă, conform AND 605 Revizia 1:2014, Anexa B 

- Încercarea la întindere indirectă IT-CY, 4, conform SR EN 12697-26, 

Anexa C 

- Stabilitatea și fluajul Marshall, conform SR EN 12697-34+A1. 

- Determinarea masei volumice maxime, conform SR EN 12697-5+A1 

- Determinarea volumului de goluri, conform SR EN 12697-8 
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3.3.1. Densitatea aparentă 

 

Densitatea aparentă a mixturilor asfaltice reprezintă raportul dintre masa 

unității de volum a mixturii asfaltice compactate, inclusiv golurile umplute cu 

aer şi volumul acesteia, exprimată in g/cm3 sau kg/m3: 

 

𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑 =
𝑚1

𝑚3 − 𝑚2
× 𝜌𝑤 

unde : 

m1 - masa epruvetei după uscare, cântărită în aer, în grame 

m2 - masa epruvetei după minim 30 min de menținere în apă, cântărită în 

apă, în grame 

m3 - masa epruvetei după minim 30 min de menținere în apă, cântărită în 

aer, în grame 

ρw - masa volumică a apei la temperatura de încercare de 20°C, în kg/m3 

ρbssd - masa volumică aparentă, în kg/m3, rotunjită la 1kg/m3 

 

Rezultatele obținute sunt: 

Rețeta I : ρbssd,RI = 2305 kg/m3 

Rețeta II : ρbssd,RII = 2339,89 kg/m3 

 

3.3.2. Determinarea absorbției de apă 

 

Absorbţia de apă este cantitatea de 

apă absorbită de golurile accesibile din 

exterior ale unei epruvete din mixtură 

asfaltică la menţinerea în apă sub vid şi se 

exprimă în procente din masa sau volumul 

iniţial al epruvetei. 

Aceasta se determină conform 

Normativ AND 605 Rev. 1:2014, Anexa B. 

 

Rezultatele obținute sunt: 

Rețeta I : Av,RI = 5,11 %        Figura 3.2 Aparat pentru determinarea  

Rețeta II : Av,RII = 7,04 %                                            absorbției de apă 
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3.3.3. Determinarea rigidității mixturilor asfaltice 

 

ÎNCERCAREA LA ÎNTINDERE INDIRECTĂ – IT-CY (SR EN 12697-

26 Anexa C) 

Testul de întindere indirectă prin solicitare repetată, pentru determinarea 

modului de elasticitate al mixturilor asfaltice, se realizează prin aplicarea  unei 

sarcini verticale de compresiune pe generatoarea probei cilindrice din mixtură 

asfaltică. 

Se măsoară deformaţia orizontală totală a probei şi valoarea modulului de 

elasticitate este determinată cu ajutorul unui program de calcul. 

Epruveta (de formă cilindrică) este supusă deformării în domeniul liniar 

sub încărcări repetate (proporţionalitate între efort şi deformaţie). 

Rezultatele obținute sunt:  Rețeta I : E,RI=6910,375 MPa  Rețeta II : 

E,RII=5282 Mpa 

 

3.3.4. Stabilitatea si fluajul Marshall 

 

Încercarea se face pe epruvete cilindrice, cu 

anumite dimensiuni, la temperatura de 60°C şi 

constă în a supune la forfecare prin comprimarea 

diametrală a unor corpuri cilindrice, aşezate între 

două fălci metalice. 

Rezultatele obținute sunt: 

Rețeta I : Sc,RI = 16,51 kN 

    I,RI = 4,34 mm 

    Sc/IRI = 3,84 kN/mm 

 

Rețeta II : Sc,RII = 14,48 kN 

     I,RII = 4,42 mm 

     Sc/IRII = 3,41 kN/mm                          Figura 3.3. Presa Marshall 

 

3.3.5. Determinarea masei volumice maxime 

 

Masa volumică maximă cât și masa volumică aparentă sunt utilizate 

pentru calculul conținutului de goluri umplute cu aer al unei probe compactate și 

a altor proprietăți volumetrice ale unei mixturi asfaltice. 
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Determinarea maxei volumice maxime s-a realizat, prin metoda 

hidrostatică, unde volumul probei este calculat din masa probei uscate și din 

masa acesteia în apă. 

Masa volumică maximă ρmh a mixturii asfaltice determinată prin metoda 

hidrostatică trebuie calculată cu exactitate de 1kg/m3, după cum urmează: 

 

𝜌𝑚ℎ =
𝑚3 − 𝑚1

(𝑚3 − 𝑚1) − (𝑚4 − 𝑚2)
× 𝜌𝑤 

unde: 

m1 - masa recipientului în aer, în grame 

m2 - masa recipientului scufundat în apă, în grame 

m3 - masa recipientului inclusiv proba de încercat în aer, în grame 

m4 - masa recipientului inclusiv proba de încercat scufundată în apă, în 

grame 

ρw - masa volumică a apei la temperatura de încercare de 24°C, în kg/m3 

ρmh - masa volumică maximă a mixturii asfaltice determinată prin metoda 

hidrostatică în kg/m3 rotunjită la 1kg/m3. 

 

Rezultatele obținute sunt: 

Rețeta I : ρmh,RI= 2451,31 kg/m3 

Rețeta II : ρmh,RII= 2469,41 kg/m3 

 

3.3.6. Determinarea volumului de goluri 

 

Volumul de goluri din epruvetele bituminoase este calculat folosind masa 

volumică reală a mixturii și masa volumică aparentă a epruvetei. 

Volumul de goluri se calculează cu exactitate de 0.1%, (v/v) după cum 

urmează: 

𝑉𝑚 =
𝜌𝑚 − 𝜌𝑏

𝜌𝑚
× 100%(𝑣/𝑣) 

unde: 

Vm – volumul de goluri din mixtură, în procent de 0,1(v/v) 

ρm – masa volumică reală a mixturii, în kg/m3 

ρb – masa volumică aparentă a epruvetei, în kg/m3 

 

Rezultatele obținute sunt: 

Rețeta I : Vm,RI = 5,97% 

Rețeta II : Vm,RII = 5,25% 
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4. INTERPRETAREA REZULTATELOR. CONCLUZII 

 

In tabelul 4.1 sunt prezentate rezultatele obținute pe mixtura asfaltică 

studiată AB 31,5 având parțial zgură de furnal. 

 

Tabel 4.1 Tabel centralizator pentru rezultatele de laborator 

 

CONCLUZII 

 

În urma analizării rezultatelor de laborator s-a constatat că epruvetele 

confecționate conform rețetelor I și II, au avut masele volumice aparentă și 

maximă asemănătoare cu cele ale rețetei etalon, dar depașind condiția de 

admisibilitate, acestea nefiind influențate într-o măsură mai mare de conținutul 

de zgură de furnal decât agregatele calcaroase. 

Ca și în cazul maselor volumice nici absorbția de apă nu a fost influențată 

în mod considerabil, aceasta având valori apropiate de rețeta cu agregate 

calcaroase și care s-au încadrat în codițiile de admisibilitate. 

Nr. 

crt. 
Caracteristici 

Metoda de 

încercare 

Rezultat Condiții de 

admisibilitate, 

conform  

SR EN 13108-1 

Rețeta de 

bază 
Rețeta I Rețeta II 

1 Masa volumică 

aparentă, kg/m3 

SR EN 

12697-6 
2327 2305 2340 2200 

2 Absorbția de apă, % 

vol. 

AND 605, 

ANEXA B 
5.50 5,11 7,04 2…8 

3 
Rigiditate, IT-CY 

SR EN 

12697-26 
3416 6910 5282 

Smin 2800 

Smax 7000 

4 Stabilitate Marshall, 

kN 

SR EN 

12697-34 
9.85 16.51 14.48 

Smin 7.5 

Smax 10 

5 Indice de curgere, 

mm 

SR EN 

12697-34 
3.6 4.34 4.42 F4 

6 Raport 

stabilitate/fluaj, 

kN/mm 

SR EN 

12697-34 2.74 3.84 3.41 Qmin 2.5 

7 Masa volumică 

maximă,  kg/m3 

SR EN 

12697-5 
2539 2451 2469 

 

8 
Volum de goluri, % 

SR EN 

12697-8 
7.4 5.97 5.25 

Vmin 6.0 

Vmax 8.0 
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Pe de altă parte volumul de goluri pentru rețetele I și II este unul scăzut. 

În timpul compactării probelor s-a observat o sfărâmare parțială a agregatelor 

provenite din zguri, aceasta justificând diferența de valoare în ceea ce priveste 

volumul de goluri. 

Rigiditatea și stabilitatea mixturilor asfaltice sunt proprietăți foarte 

importante care depind de mai mulți factori, printre care se numără tensiunea, 

temperatura, umiditatea, gradul de uzură, compactarea etc. 

În cazul de față, rigiditatea IT-CY a probelor de mixtură asfaltică cu 

conținut de agregate din zgură de furnal, este cu mult mai mare decât cea a 

probelor cu conținut de agregate calcaroase, dar nedepășind condițiile de 

admisibilitate. La fel ca și în cazul rigidității, valorile stabilității și raportului 

stabilitate-fluaj depășesc considerabil valorile obținute de mixtura asfaltică cu 

conținut de agregate calcaroase. 

Se poate spune că datorită zgurii de furnal utilizată în rețetele I și II s-au 

obținut rezultate mai bune pentru acestea la stabilitate, raport stabilitate-fluaj, 

volum de goluri, modul de rigiditate.  

Comparând rezultatele date de cele trei rețete, se poate trage concluzia că 

zgura de furnal poate fi un substiuent important pentru agregatele naturale în 

mixtura asfaltică. 
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Rezumat 

 

Lucrarea “Strategii de finanţare din fonduri europene a proiectelor de investiţii în 

construcţii” este structurată de-alungul a 5 capitole, fiecare oferind informații asupra 

demersului  de  cercetare  în  eficiența strategiilor de finanţare, a investițiilor  cu  finanțare 

europeană cât și impactul acestora asupra nivelului economiei țării noastre. 

Capitolul  I, cu privire la sursele de finanţare, încearcă să lămurească aspecte 

teoretice privind acest concept complex, fiind prezentate amănunțit finanţările pe termen 

lung. 

Capitolul II analizează finanţarea internaţională a proiectelor de investiţii.Proiectele 

cu finanțare generează efecte asupra regiunilor în care sunt aduse.Analiza se concentrează în 

cazul României, caz în care eficiența fondurilor structurale poate fi măsurată prin succesul 

implementării acestora. 

Capitolul III ilustrează generalităţile parteneriatului public privat privitor la  legea 

română care  se apropie de teoria contractualistă în înțelegerea acestuia, abordare majoritară 

după cum se poate observa și în textul unor legi străine, documente, ghiduri ori rapoarte, cu 

diferența că în Romania un PPP se referă strict la realizarea unei investiții într-un bun public 

sau privat al statului și la exploatarea acestui bun, ceea ce îngustează,din nefericire, sfera sa 

de aplicare. 

Capitolul IV face referire la strategiile și politicile Uniunii Europene. S-a facut 

referire la  Programul Operațional Sectorial‚’’Creșterea Competitivității Economice’’, 

program pe care s-a realizat analiza studiului de caz, cu privire la rentabilitatea unei investiţii 

calculată în varianta cu finanțare europeană și în varianta cu finanțarea din surse proprii și 

modul în care susținerea cu fonduri nerambursabile influențează decizia de a investi. De 

asemenea s-a realizat o variantă de analiză a lucrărilor de  terasamente utilizând softul Tilos, 

pentru o portiune de drum din studiul de caz, dar s-au si trasat liniile de direcție ale viitoarei 

investiții . 

Ultimul capitol V aduce o serie de concluzii referitoare la proiectele cu finanțare 

europeană. 

 

Cuvinte cheie: Strategie de finanţare, sursa de finanțare, parteneriat public privat 
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1. SURSE DE FINANȚARE 

 

1.1.Introducere 

 

Finanțele reprezintă un anumit tip de relații de repartiție a produsului 

social și în special a venitului național, concretizate în transferuri bănești . 

Din punctul de vedere la apartenenței fondurilor, distingem: 

- finanțări din fonduri proprii (autofinanțarea, creșteri  de capital prin noi 

aporturi în numerar sau în natură, creșteri de capital prin încorporarea 

rezervelor în capitalul social, creșteri de capital prin conversiunea datoriilor); 

- finanțări prin angajamente la termen (împrumuturi obligatare, credite bancare, 

credit-bail). Sursele de finanțare pe termen lung pot fi grupate în două părți:  

- finanțări interne (autofinanțare); 

- finanțări externe (creșteri de capital și împrumuturi diverse). 

 

1.2 Finanțarea  din  fonduri  proprii 

 

1.2.1Autofinanțarea 

Politica de autofinanțare a unei întreprinderi este sinteza căilor de 

producție, comerciale și financiare care orientează activitatea sa. Fluxul surselor 

de autofinanțare rezultă din performanțele economice și financiare. Orice 

politică de autofinanțare trebuie analizată în funcție de rentabilitatea pe care o 

degajă profitul reinvestit. 

 

1.2.2 Creșteri de capital 

Creșterea capitalului social reprezintă o decizie financiară strategică luată 

de adunarea generală a acționarilor sau consiliul de administrație.Operațiunea de 

creștere a capitalului  social se poate realiza fie prin autofinanțare, ca o finanțare 

internă, fie prin noi aporturi în numerar ale acționarilor sau încorporarea  

rezervelor – ca finanțări externe cu fonduri proprii. 

 

1.2.3 Finanțări prin angajament la termen 

În economia de piață  creditele pe termen mijlociu și lung sunt foarte 

variate  dar, în mare, le putem împărți în trei: apelul la economiile publice, 

respectiv împrumuturi  obligatare, apelul la  organisme specializate, respectiv 

credite bancare și creditul -  contract de închiriere. 
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2. FINANŢAREA INTERNAŢIONALĂ A PROIECTELOR DE 

INVESTIŢII 

 

2.1. Generalităţi 

 

Finanțarea  internațională se distinge de alte tipuri de finanțare întrucât  

debitorul și creditorul aparțin unor economii naționale diferite, fie că sunt 

guverne, întreprinderi, bănci sau particulari.  

 

2.2. Finanțările  structurale  din  fonduri  europene – cazul  României  

 

 Politica  UE  are  drept  scop  principal  reducerea  decalajelor  economice  

între  ţările membre,  este  cunoscută  sub  denumirea  de  politică  de  coeziune.  

Aceasta  se  bazează  pe solidaritate financiară, adică redistribuirea unei parţi din 

bugetul European realizat prin contribuţia statelor sale membre, către regiunile 

defavorizate. 

 Redistribuirea fondurilor se face prin intermediul instrumentelor 

structurale, alocate în funcţie de nivelul de dezvoltare pe regiuni, şi pe perioade 

succesive de câte şapte ani denumite perioade de programare. 

 

2.3. Obiectivele strategice de investiţii propuse la nivel European 
 

 Prezenta Metodologie privind planificarea dezvoltării regionale 2014-

2020 îşi propune să dezvolte un set minimal de elemente cu privire la conţinutul 

cadru şi procesul de elaborare şi aprobare a acestor documente 

programatice.Scopul este acela de a oferi un cadru standardizat de elaborare a 

Planurilor de Dezvoltare Regională care să răspundă provocărilor specifice ale 

perioadei 2014-2020 şi care să fundamenteze elaborarea documentelor de 

programare pentru perioada 2014-2020, precum şi să constituie instrumente 

eficiente de implementare a politicii pentru dezvoltare regionale post-2014. 

 

2.4. Etapele ciclului de viaţă al proiectelor europene 

 

  Caracteristici: 

 Etapele prin care acesta trece sunt ordonate secvential; 

 Costurile asociate diferitelor etape sunt la început mai mici, urmând să 

crească până la cota maximă în  fazele intermediare,   pentru  ca  apoi să scadă 

rapid către finalul proiectului; 
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 Riscurile  de  neatingere a  obiectivelor se  regăsesc mai mult în  prima  

parte a implementării  proiectului,  mai ales din lipsa informaţiilor  şi a lipsei 

de  experienţă; gradul de certitudine creste pe masura ce se avanseaza cu 

proiectul; 

 Capacitatea  părţilor interesate de a-şi aduce aportul a rezultatului final al 

investiţiei, este mai vizibil în prima parte a demarării investiţiei, pentru ca 

apoi să influenţeze din ce în ce mai puţin. 

 

2.5. Finanţarea proiectelor de investiţii (Project Finance – PF/ PIF) 

 

Planul de investiții și finanțare (PIF) este documentul de sinteză cu 

caracter previzional care se întocmește de specialiștii financiari ai firmei și 

cuprinde totalitatea deciziilor de investiție și financiare pe termen mediu și lung, 

creând o imagine de ansamblu a fluxurilor monetare viitoare ale societății 

comerciale. Pe baza sa, decidenții au posibilitatea: 

- să negocieze prețurile produselor proprii, costurile aferente achiziționării 

activelor și obșinerii resurselor financiare externe; 

- să urmărească permanent fluiditatea intrărilor și ieșirilor de fonduri în 

vederea corectării eventualelor  disfuncționalități. 

 

 2.6. Mecanismul finanţării proiectelor de investiţii 

 

Schema generală de funcţionare a finanţării proiectelor de investiţii are în 

centru o companie distinctă numită  "Special Purpose Vehicle" (SPV) formată 

dintr-un consorţiu de acţionari ce  pot fi investitori sau alte părţi interesate în 

proiect (operatori, cumpărători). Aceasta intră în relaţii contractuale cu toate 

părţile implicate în proiect, de regulă contracte ferme şi pe termen lung în care 

se stipulează rolul şi responsabilităţile părţilor. Între aceştia se evidenţiază 

compania (sau companiile) care are interesul direct în realizarea proiectului de 

investiţii şi care poartă denumirea de sponsor. 

 

2.7. Riscurile implicate de finanţarea internaţională a proiectelor de 

investiţii 
 

 Conform unui studiu recent (din 2001) asupra a 60 de proiecte finanţate 

prin acest mecanism, în care li s-a cerut managerilor să identifice şi claseze 

riscurile întâmpinate, s-a constatat că predomină riscurile comerciale(41,7%), 

urmate de cele tehnice(37,8%) şi cele instituționale (20,5%).  
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2.8. Tipurile de contracte utilizate în finanţarea internaţională a proiectelor 

de investiţii 
 

 Creditorii sunt consideraţi "investitori pasivi", ei urmărind doar 

rentabilitatea investiţiei lor. Sponsorul trebuie să se supună unor reglementări 

prudenţiale general acceptate şi nuanţate în practică, precum: limitarea 

cheltuielilor şi a îndatorărilor, a dividendelor către   sponsori, a extinderii 

proiectului şi a vânzării sau închirierii activelor proiectului. Finanţatorii cer de 

cele mai multe ori şi o garantie directă sub forma unei ipoteci asupra tuturor 

facilităţilor proiectului, ipoteca ce intră în vigoare imediat după realizarea 

construcţiei. Până la finalizarea fazei de construcţie, finanţatorii nu sunt dispuşi 

să împrumute sume foarte mari.  

 

3. PARTENERIATUL  PUBLIC  PRIVAT 

 

3.1. Generalităţi privind PPP 

 

În ultimii doi ani, autoritățile locale din Romania au început să încheie 

parteneriate cu sectorul privat și societatea civilă în vederea realizării unor 

investiții în infrastructură și pentru operarea unor servicii publice de interes 

local.  

Această nouă orientare, care de altfel se înscrie într-un trend general pe 

plan european, ține preponderent de avantajele pe care le presupune un 

parteneriat public-privat. 

 

3.2. Definiția parteneriatul public-privat 

 

Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o  modalitate de cooperare 

între o autoritate publică și sectorul privat, respectiv organizații 

neguvernamentale, asociații ale oamenilor de afaceri, ori companii, pentru 

realizarea unui proiect care produce efecte pozitive pe piața forței de muncă și în 

dezvoltarea locală. Prin urmare, parteneriatul reprezintă un instrument de 

colaborare ce se concretizează într-un proiect de îmbunătățire a serviciilor 

publice. 

Așadar, parteneriatul public-privat reprezintă: 

      “Acord între sectorul public și cel privat în scopul elaborării unui proiect 

ori furnizării unui serviciu, care în mod tradițional este furnizat de sectorul 
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public” (Guidelines for successful public private partnerships, European 

Commission, Directorate General Regional Policy, Bruxelles, 2003); 

  

4. STUDIU DE CAZ - “Construire Autodrom cu Funcționalități de 

Cercetare în Domeniile Conducerii Auto Defensive şi Sigurantei Rutiere 

Titi Aur’’ 

(Programul Operaţional Sectorial ‚’’Creșterea Competitivității Economice’’) 

 

4.1. Comparație între situația reală și date obținute prin utilizarea 

programului TILOS  

 

4.1.1. Descriere Simulator Derapaj Controlat cu Platforma Mobilă 

(SDCPM)  

Simulator DCPM destinat desfășurării activităților de cercetare-dezvoltare 

aplicativă este un dispozitiv unic în lume. În cadrul simulărilor ce se vor realiza 

se urmărește comportamentul autovehiculului în cazul unui derapaj forțat  și 

capacitatea șoferului de a reveni pe traiectoria inițială, cu evitarea obstacolelor 

ce apar – pereți de apă și obstacole fixe (jaloane). 

  

 
Figura 1.  Simulator  DCPM 

 

Monitorizarea simulărilor se va realiza prin măsurarea timpilor, a vitezei, 

a parametrilor meteo și prin urmărirea video a traiectoriei autovehiculului pe tot 

parcursul acestuia în simulator. 

Pentru fiecare simulare se va crea un raport care va conține toate 

informațiile relevante. Se vor introduce și datele specifice pentru autovehicul si 

dotările acestuia,toate acestea fiind prelucrate de un soft propriu încorporat ( 

Sistemul integrat SCADA ). 

https://www.fonduri-ue.ro/proiecte/details/1/1838
https://www.fonduri-ue.ro/proiecte/details/1/1838
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Figura 2. Ecran experimental 

        

În cadrul studiului de caz, acest simulator se utilizează în scopul 

calculului terasamentelor cu programul Tilos, facand comparație cu situația 

reală. 

  

4.1.2  Varianta 1  însumează  datele despre timpul de execuție, resursele alocate 

si costul real al lucrărilor de terasamente.Varianta 2 analizează același caz cu 

ajutorul programului Tilos  iar prin comparație se obțin următoarele rezultate din 

tabelul de mai jos.       

          

Tabel  1. Tabel comparativ între cele două variante analizate 
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  4.1.4  Concluzii 

 

Tilos a propus un timp de lucru cu 2 zile mai  puțin  folosind aproximativ 

aceleași resurse. De asemenea costul este ușor redus.  

Singura diferență notabilă e aceea că utilajele folosite au o productivitate 

mult mai mare decat cele utilizate în realitate.S-a considerat în cadrul analizei că 

utilajele aparțin constructorului și nu au fost închiriate. ( acest aspect ar fi factor 

de creștere al  costului lucrării ). 

 

4.2. ANALIZA PRIVIND RENTABILITATEA UNEI INVESTIŢII CU 

FINANŢARE EUROPEANĂ ŞI FINANŢARE DIN SURSE PROPRII 

 

4.2.1. Analiza contextului şi definirea obiectivelor proiectului 

Pe de o parte, proiectul are drept obiectiv dezvoltarea unei infrastructuri 

de cercetare, unică la nivel naţional, concomitent cu achiziţia/dezvoltarea unor 

soluţii tehnice utilizate pentru simularea unor situaţii extreme în trafic, în 

vederea testării comportamentului conducătorilor auto în cazurile în care aceştia 

se confruntă cu astfel de situaţii, care pot apărea atât ca şi rezultat al neatenției 

participanților la trafic dar şi ca urmare a stării precare a drumului sau a unor 

fenomene meteorologice (ploi torentiale, polei etc). 

Mai mult decât atât, infrastructura de cercetare va putea fi utilizată şi de 

către producătorii de componente auto (pneuri, plăcuţe de frână, componente 

mecanice ale autovehiculelor, etc.), în scopul testarii fiabilitaţii acestora şi al 

cercetării unor noi modalitaţi de îmbunataţire a acestora, în scopul declarat de a 

creşte siguranţa şoferilor în trafic şi de a reduce, în consecinţă, riscul de 

producere al accidentelor. 

 Analiza financiară este elaborată după principiul preţurilor constante şi se 

referă la fluxul de numerar generat de funcţionarea celor două obiective 

principale, cursurile auto si  practica in cadrul circuitelor pe de o parte, iar pe de 

altă parte, găzduirea diferitelor competiții de rang internațional, evenimente, 

lansări din lumea moto-auto şi chiar închirieri în vederea organizării de raliuri cu 

circuit închis, team-building-uri, servicii de promovare şi publicitate a diverselor 

companii etc. 

 Analiza financiară ţine cont la capitolul costuri de: 

- costul de investiţie 

- costurile de operare. 
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 Rata de actualizare utilizată în cadrul analizei financiare este 10%. Se 

foloseşte aceeaşi rată de actualizare  pentru calculul  indicatorilor  de 

performanţă financiară  atât pentru întreaga investiţie.Calculul se face pentru 

perioada în care se consideră că infrastructura funcţionează. Programul  de 

funcţionare : 1 martie  -  1 decembrie. 

                                                         

Tabel 2.   Cont  previzional de rezultate 

  

4.2.2. Rezultate 

 

 Atât veniturile cât şi cheltuielile sunt calculate ţinând cont de varianta cea 

mai probabilă de funcţionarea obiectivului. Totuşi se consideră că obiectivul va 

atinge cota sa cea mai probabilă de funcţionare în al patrulea an, atunci când se 

consideră că efectele sale economice vor începe să aibă rezultate vizibile la 

nivelul ipotezelor de bază. Considerăm  pentru asta un venit în primul an de 1 

100 000 euro, în al doilea an de 1 1 200 000 euro etc ca din anul cinci să 

producă un venit de 1 500 000 conform scenariului cel mai probabil. 

 În urma aplicării analizei financiare  şi calcularea principalilor indici de 

rentabilitate RIR, VAN şi TR, se pot trage următoarele concluzii: 

       

• TR (Termenul de recuperare al investiţiei ) – este de aproximativ 5 ani 

pentru venituri de 1,5 milioane  euro anual conform estimărilor. 

• VAN (valoarea actualizată netă) – pentru o rată de actualizare de 10% 

este de        1 002 181,25 euro  > 0 , rezultă că proiectul este fezabil; 

• RIR (rata internă de rentabilitate ) – pentru o rată de actualizare de 10%, 

este de 16,7 % > 10%, rezultă că proiectul este fezabil; 

 

 Accesarea fondurilor nerambursabile are un rol hotărâtor în  realizarea 

investiţiei, fără finanţare europeană  acest proiect fiind respins.     



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

168 

 Indicatorii economici arată că proiectul este viabil din punct de vedere 

socio-economic .                       
 

 5 .CONCLUZII 

 

 Rezultatele  utilizării instrumentelor financiare în țara noastră, nu sunt 

dintre cele mai bune – fiind încetinite de criza economico-financiară. Un factor 

important care influenţează rata contractării proiectelor finanțate  din Fondurile 

Structurale și de Coeziune și implicit, rata de absorbție este reprezentat de 

legislația privind achizițiile publice. 

• Se  recomandă  întărirea  capacității  administrative  a  instituțiilor ce se 

ocupă cu supervizarea implementării proiectelor finanţate, și simplificarea 

legislației și a procedurilor în vederea accelerării ritmului de absorbție. 

• De asemenea este necesară creșterea  capacității  beneficiarilor de a 

elabora proiecte respectând legislația  în vigoare, sau simplificarea 

procedurilor de accesare pentru anumite  domenii  ce  necesită  

documentație   complex (dezvoltare  urbană,  poli  de creștere). 

• România trebuie să-și adapteze cât mai bine structurile instituționale la 

politica de coeziune. Pentru a putea obține beneficii maxime din 

finanțările europene nerambursabile, autoritățile trebuie să asigure un 

cadru coerent și stabil nu numai în toate domeniile implicate în accesarea 

de finanțare, și la toate nivelurile, prin asigurarea unui personal calificat și 

motivat, care să implementeze  politica de coeziune și să se concentreze 

mai mult pe utilizarea finanţărilor în cadrul  unor proiecte care să aibă 

rezultate sau impact asupra dezvoltării economiei. 
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PROIECTAREA DURABILITĂŢII BETONULUI UTILIZAT 

LA REALIZAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE ALE 

PODURILOR 
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mozaceanudaniela@yahoo.com  

 

Îndrumător: Amăreanu Mirel, SL. dr. ing., e-mail: mirel.amareanu@gmail.com  

 

Rezumat 

 

Obiectivul prezentei lucrări a fost de a investiga comportamentul în medii agresive 

combinate, caracteristice claselor de expunere de tip XC4 + XM2 + XF4 + XD3 – folosind 

metodele de calcul prezentate în capitolul 2 pentru betoane ce se pot realiza cu cimenturile: 

CEM I, CEM II AS, II AL, ale betoanelor obţinute experimental cu cimenturile : CEMI 

42.5R, CEM II AS 42.5R și CEM II ALL 42.5 şi alegerea cimentului, ca variantă optimă, care 

raspunde cel mai bine, din punctul de vedere al rezistenţelor mecanice, la mediul agresiv ales. 

Rezultatele obţinute pe betoanele de ciment realizate cu aceste cimenturi, au condus la 

următoarele aprecieri asupra stabilităţii acestora în medii agresive diferite, în funcţie de 

principalii factori de influenţă. 

Se constată, astfel, că raspund bine tuturor cerinţelor impuse (medii agresive 

combinate: clor, îngheţ-dezgheţ, CO2, agenţi chimici, atac mecanic și atac sulfatic ) 

cimenturile IIAS, CEMI, IIALL. 

Respectând toate cerinţele impuse betoanelor ce se pot realiza cu aceste cimenturi, dar 

de importanţă majoră fiind respectarea condiţiei de rezistenţă la penetrarea ionilor de clor, se 

comportă mai bine la această codiţie cimenturile: IIAS, CEMI, CEMIIALL. Pentru condiţia 

majoră de îngheţ-dezgheţ se comportă mai bine cimenturile: IIAS,CEMI si CEM IIALL. 

Pentru condiţia majoră de carbonatare se comportă mai bine cimenturile: IIAS,CEMI şi 

CEMII ALL. Se constată că cimentul II AS se situează pe primul loc, ca variantă optimă de 

realizare a acestor betoane. 

Ţinând seama de diferite condiţii impuse de o anumită utilizare a betonului, s-a făcut o 

clasificare a cimenturilor astfel încât să se identifice varianta optimă de ciment necesar 

realizării unor elemente structurale ale unui pod, elemente supuse la diverse medii agresive; şi 

în această situaţie, cimenturile IIAS şi CEM I au ocupat primele două locuri. 

 

Cuvinte cheie: Durabilitate, mediu agresiv, carbonatare 

mailto:mozaceanudaniela@yahoo.com
mailto:mirel.amareanu@gmail.com
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1.  Introducere 
 

1.1. Obiectivele lucrării: 
 

Un studiu referitor la comportarea betoanelor, realizate cu cimenturile 

CEM I 42.5R, CEM II AS 42.5R şi CEM II ALL 42.5R, în mediul agresiv (CO2, 

NaCl, îngheţ-dezgheţ) şi alegerea cimentului, ca variantă optimă, care răspunde 

cel mai bine, din punctul de vedere al rezistenţelor mecanice, la mediul agresiv 

ales. 

Utilizarea unor modele matematice de calcul, în vederea proiectarii 

adâncimii de carbonatare  - pe termen lung de acţiune a CO2 din aer, în diferite 

concentraţii, și de optimizare, în vederea alegerii tipului de ciment cu proprietăţi 

optime, pentru proiectarea unor betoane cu o clasă de durabilitate bine stabilită.  

În vederea realizării obiectivului conform figurii, s-au stabilit clasele de 

expunere combinate în funcţie de tipurile de medii agresive care acţionează 

asupra betonului din elementele structurale ale unui pod. 
 

 
Figura 1. Elementele structurale ale unui pod 

 

Astfel pentru:  

-Elemente orizontale în contact cu intemperiile şi traficul:  

 D32/45a(XC4 + XM2 + XD3 + XF4) 

-Elemente verticale:  

 D31/45a(XC4 + XF4 + XD3)                         

 -Elemente de tip grindă care nu sunt în contact direct cu traficul 

 D32/45(XF2 + XD1 +XC4 ) 
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S-au ales pentru studiu mediile agresive combinate, caracteristice claselor 

de expunere de tip XC4 +XF4+XD3, pentru betoane ce se pot realiza cu 

cimenturile: CEM I 42.5R, CEM II AS 42.5R şi CEM II ALL 42.5R.  

 

2. Condiţii şi proceduri experimentale   

 

S-au preparat betoane de clasă C35/45, utilizând cimenturile:  

- CEM I 42,5 

- CEM II AS 42,5  

- CEM II ALL 42,5 

 Dozajul de ciment obţinut din calcul pentru stabilirea compoziţiei 

betonului a fost de: c = 462,5 Kg. La aceste betoane s-au făcut 

modificăricompoziţionale reducând dozajul de ciment la: c redus=400 Kg pentru 

1m3 beton. S-au preparat betoanele cu dozaj redus de ciment folosind aceleași 

tipuri de ciment (CEM I 42,5; CEM II AS 42,5; CEM II ALL 42,5) Valorile 

rezistenţei medii la compresiune obţinute la 28 zile pe epruvete cubice din 

betoanele preparate sunt prezentate în tabelul: 

 

Tabelul 2.1. Rezistenţa la compresiune în funcţie de dozajul de ciment 

Tip ciment 
Dozaj1=400 Kg cim Dozaj2=462,5 Kg cim 

Rc1 [MPa] Rc2 [MPa] 

CEM I 42.5 40.10 47.30 

CEM II AS 42.5 41.30 48.20 

CEM II ALL 42.5 40.90 46.80 

 

Câte 3 epruvete cubice (L=15 cm) din fiecare tip de beton obţinut au fost 

păstrate închise etanș în folii de polietilenă, iar alte câte 4 epruvete cubice și 

prismatice (4x4x16 cm) din fiecare tip de beton au fost păstrate în aer. Timpul 

de păstrare a fost de 180 de zile. După acest timp, epruvetele au fost solicitate 

pentru obţinerea Rcd pe câte o epruvetă, din fiecare beton, păstrată în aer s-a 

măsurat adâncimea de carbonatare, după ce, în prealabil, epruvetele au fost 

solicitate la despicare și tratate cu fenolftaleină. Câte o epruvetă din fiecare tip 

de beton a fost supusă acţiunii mediului agresiv (soluţie NaCl de concentraţie 

23% urmată de 50 de cicluri de îngheţ-dezgheţ). 
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2.1. Comportarea betoanelor în mediul agresiv (CO2, NaCl, îngheţ-dezgheţ) 

 

Betoanele obtinute cu dozaj de ciment de 462.5 kg, supuse carbonatarii 

180 zile au fost supuse şi mediilor agresive de: ingheţ-dezgheţ (50 cicluri) și 

soluţie de NaCl, de concentraţie 23 %,  timp de 60 zile. 

 Pe aceste sisteme liante s-au făcut studii experimentale, cu privire la 

disponibilitatea lor de a rezista la acţiunea acestor medii, evaluate prin 

determinări de rezistenţă mecanică.     

Probele de beton aflate în mediul agresiv chimic (NaCl) au fost supuse și 

solicitării la îngheţ-dezgheţ, efectuându-se un număr de cicluri de îngheţ-

dezgheţ de 50, combinând, astfel, clasele de expunere: (XC4 + XF4 + XD3), și 

încadrarea lor în clasele de durabilitate D 31/45a (XC4 + XF4 + XD3). A fost 

investigată influenţa agresiunii mediului asupra variaţiilor rezistenţelor la 

compresiune, la 60 zile de acţiune a mediului agresiv.    

 Rezultatele obţinute au fost comparate cu cele ale determinărilor similare 

efectuate pe betoanele martor.  

 

2.2.  Modelare matematică în vederea proiectării adâncimii de carbonatare  

- pe termen lung de acţiune a CO2 din aer, în diferite concentraţii 

 

Valorile rezistenţei la compresiune  obţinute pe probele martor, respectiv 

pe cele păstrate în aer (în atmosferă de CO2=0,33%, umiditate relativă de 80%) 

și adâncimea de carbonatare, xreal, măsurată pe epruvete, dar și calculată 

[Corneliu Bob, Revista Română de Materiale], xcalcul, sunt prezentate în 

tabelele (4.1 si 4.2) 

Calcularea adâncimii de carbonatare: 
 𝑥 = 𝐾 ∗ √𝑡 (2.1)  

𝑥- adâncimea de carbonatare 

K= constantă globală de carbonatare 

t= timp de expunere 

 𝑥 =
150 ∗ 𝑐 ∗ 𝑘 ∗ 𝑑

𝑓𝑐

∗ √𝑡 (2.2)  

c= tipul de ciment 

k= umiditate relativă pentru diferite condiţii de expunere (80%) 

d= conţinutul de CO2 din atmosferă (0,03 0,06) 

fc= rezistenţa la compresiune a betonului 
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Tabelul 2.2. Variaţia adâncimii de carbonatare a betoanelor funcţie de dozajul 

de ciment 

Nr. 

Crt. 
Tip ciment 

Dozaj 1 [400 kg ciment] Dozaj 2 [462.5 kg ciment] 

X1real(180) 

[mm] 
K1 

X1calcul(180) 

[mm] 

X2real(180) 

[mm] 
K2 

X2calcul(180) 

[mm] 

1 CEM I 42.5 2.36 3.36 2.38 1.20 2.98 2.10 

2 CEM II AS 42.5 1.73 3.23 2.28 1.02 2.82 1.99 

3 CEM II ALL 42.5 2.10 3.32 2.34 1.15 2.93 2.07 

 

Tabelul 2.3. Variaţia rezistenţei sub acţiunea carbonatării. Pierderile de 

rezistenţă după 0,5 ani de carbonatare – ΔRc 

Variatia rezistentelor in timp ΔRc 

Tip ciment Rmc1(180) Rc1(180) c1 [%] Rmc2(180) Rc2(180) ΔRc2 [%] 

CEM I 42.5 45.47 43.20 4.99 51.30 50.20 2.14 

CEM II AS 42.5 47.30 46.20 2.33 54.20 53.90 0.55 

CEM II ALL 42.5 46.01 44.90 2.41 52.10 51.10 1.92 

Pentru betoanele testate în laborator, considerându-le aplicate la poduri și având 

strat de acoperire a armăturii=40 mm, se poate determina variaţia adâncimii de 

carbonatare Δx [%] pentru elementele podului astfel: 

 

Tabelul 2.4. Variaţia adâncimii de carbonatare 
Variatia adancimii de carbonatare ΔX 

Tip ciment 
Strat de acoperire pe 

martor 180 zile [mm] 

X1real(180) 

[mm] 

X2real(180) 

[mm] 

ΔX1 

[%] 
ΔX2 [%] 

CEM I 42.5 40 2.36 1.20 5.90 3.00 

CEM II AS 42.5 40 1.73 1.02 4.33 2.55 

CEM II ALL 42.5 40 2.10 1.15 5.25 2.88 

 

• Rmc1(180)= rezistenţa la compresiune obţinută la 180 de zile pe beton din 

dozaj redus de ciment (400 Kg) nesupus carbonatării (beton martor) 

• Rc1(180)= rezistenţa la compresiune obţinută la 180 de zile pe beton din 

dozaj redus de ciment (400 Kg) supus carbonatării pe întreaga perioadă de 

timp 

• Rmc2(180)= rezistenţa la compresiune obţinută la 180 de zile pe beton din 

dozaj de ciment=462 Kg nesupus carbonatării (beton martor) 

• Rc2(180)= rezistenţa la compresiune obţinută la 180 de zile pe beton din 

dozaj de ciment=462 Kg supus carbonatării pe întreaga perioadă de timp 
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∆𝑅𝑐 =
𝑅𝑐

𝑚−𝑅𝑐

𝑅𝑐
𝑚 ∗ 100 = pierderile de rezistenţă datorită carbonatării 

 Se observă că adâncimea de carbonatare și pierderile de rezistenţă sunt 

mai mici la betoanele cu dozaj mai mare de ciment ( la betoanele de clasă 

superioară). 

 Reprezentând grafic valorile pierderilor de rezistenţă datorate carbonatării 

și variaţiei adâncimii de carbonatare pentru betoanele obţinute cu cele 3 tipuri de 

cimenturi pe perioada de timp studiată (0,5 ani) se obţin figurile: 
 

 
Figura 2.1. Pierderile de rezistenţă și variaţia adâncimii de carbonatare pentru 

betoanele obţinute cu ciment CEM I 42,5 

 

 
Figura 2.2. Pierderile de rezistenţă și variaţia adâncimii de carbonatare pentru 

betoanele obţinute cu ciment CEM II AS 42,5 
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Figura 2.3. Pierderile de rezistenţă și variaţia adâncimii de carbonatare pentru 

betoanele obţinute cu ciment CEM II ALL 42,5 

 

Folosind modul de calcul a adâncimii de carbonatare descris în lucrare 

[Corneliu Bob], aceasta s-a estimat pe mai mulţi ani (100 ani) conform datelor 

din tabel: 
Tip 

ciment 
CEM I 42.5 CEM II AS 42.5 CEM II ALL 42.5 

Timp 

[ani] 

Adancimea de carbonatare obtinuta prin calcul 

X1 [mm] X2 [mm] X1 [mm] X2 [mm] X1 [mm] X2 [mm] 

0.50 2.38 2.11 2.28 1.99 2.35 2.07 

10 10.63 9.42 10.21 8.92 10.50 9.27 

20 15.03 13.33 14.44 12.61 14.85 13.10 

30 18.40 16.32 17.69 15.45 18.18 16.05 

40 21.25 18.85 20.43 17.84 21.00 18.53 

50 23.76 21.07 22.84 19.94 23.48 20.72 

60 26.03 23.08 25.02 21.84 25.72 22.70 

70 28.11 24.93 27.02 23.59 27.78 24.51 

80 30.05 26.65 28.89 25.22 29.69 26.21 

90 31.88 28.27 30.64 26.75 31.50 27.80 

100 33.60 29.80 32.30 28.20 33.20 29.30 

 

 Reprezentarea grafică a valorilor obţinute pentru beton cu cimenturile 

CEM I 42,5; CEM II AS 42,5 și CEM II ALL 42,5 este reprezentată în figura: 
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Figura 2.4. Reprezentarea grafică a valorilor obţinute pentru beton cu 

cimenturile CEM I 42.5, CEM II AS 42.5 și CEM II ALL 42.5 
 

 

Figura 2.5. Reprezentarea grafică a valorilor obţinute pentru beton cu 

cimenturile CEM I 42.5, CEM II AS 42.5 și CEM II ALL 42.5 
 

2.3.  Modelare matematica în vederea optimizării tipului de ciment cu 

proprietăţi optime, pentru proiectarea unor betoane cu o clasă de 

durabilitate bine stabilită 

 

 Acest subcapitol îşi propune un studiu de proiectare a durabilităţii 

betoanelor folosind etapele de proiectare descrise  în  Anexa Naţională de 

aplicare a SR EN 206-1- clase de durabilitate. 

 Alegerea tipului de ciment, conform Anexa Naţională de aplicare a SR 

EN 206-1, se face ţinând seama de următoarele criterii:  

- Condiţiile de serviciu şi expunere  
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- Condiţiile de execuţie şi tehnologia adoptată  

- Clasa betonului 

Etapele în alegerea tipului de ciment constau în: 

a) Determinarea influenţei cimenturilor asupra unor caracteristici ale 

betonului supus la diferite tipuri de acţiuni (lucrabilitate, s.a, t.p, c.h, 

geliv.,carbonatare,atac chimic). Se cuantifică prin punctaje de la 0 la 4, 

astfel: 0-impact negativ accentuat, 1-impact negativ, 2-fără impact, 3-

impact pozitiv, 4-impact pozitiv accentuat; 

b) Determinarea condiţiilor impuse de o anumită utilizare a betonului (tip 

de element, condiţii de punere în operă şi expunere). Se cuantifică prin 

punctaje 0, 2, 4 şi 6 astfel: 0-nu se impun condiţii speciale, 2-condiţie 

necesară, 4-condiţie importantă, 6-condiţie esentială;  

c) Îndepărtarea tipurilor de ciment cu impact negativ asupra condiţiilor 

impuse de utilizare; 

d) Efectuarea produsului matematic între valorile corespunzătoare 

aceleiaşi acţiuni (L, s.a, t.p, etc.) de la etapele ‘‘a’’ ( tip de ciment) şi 

‘‘b’’ (condiţii impuse); 

e) Se însumează ‘‘produsele obţinute’’ pentru fiecare criteriu şi tip de 

ciment, iar valoarea cea mai mare obţinută este aceea a cimentului cel 

mai indicat pentru o anumită aplicaţie;  

f) Clasa de rezistenţă a cimentului se alege în funcţie de clasa de 

rezistenţă proiectată a betonului;  

     

2.4. Un studiu privind optimizarea tipurilor de ciment utilizate, în funcţie 

de caracteristicile lor, şi cele ale betoanelor care se realizează cu ele, 

astfel încât condiţiile de proiectare să fie mai riguroase, iar rezultatul, 

în ceea ce priveşte durabilitatea betoanelor obţinute şi supuse mediilor 

agresive stabilite să fie îmbunătăţit. 

 

 Pentru asta propunem utilizarea unor modele matematice de optimizare a 

valorilor. 

 Baza teoretică privind elaborarea modelului matematic de optimizare a 

unor valori: 

-se rezumă la relaţia de calcul a I.G.U. care este:    

       (2.3) 

unde,  yi0 / yi  1;          yj / yj0   1;   
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 Mulţimea valorilor dependente (de ieșire din system), Y, se împarte în 

submulţimea Yi (la care valoarea optimă se află la minim: yi0 = min y → ex: 

căderi de rezistenţă, separare apa, pierderi de masă la îngheţ-dezgheţ,etc.) şi 

submulţimea Yj (la care valoarea optimă se află la maxim: yj0 = max y → ex: 

productivitate, durabilitate, calitate, rezistenţe mecanice, compactitate, densitate, 

etc). 

 Pentru alegerea tipului de ciment respectând punctul 3.3.1(a→f), este 

propusă în lucrare și etapa g: 

g) Modelarea matematică privind stabilirea tipului de ciment – varianta 

optimă pentru condiţiile date    

 Conform  acestei etape, pentru o creştere a rigurozităţii în ceea ce priveşte 

alegerea tipului de ciment, pe baza calculelor matematice, reiese posibilitatea de 

optimizare a unui tip de ciment - din totalitatea celor existente, luând în calcul 

toate caracteristicile lor, dar şi ale betoanelor ce urmează a se realiza cu aceste 

cimenturi.   

 Optimizarea tipului de ciment utilizat în compoziţia unui beton care să 

reziste la acţiunea mediului agresiv  

 Pentru realizarea calculului  se alege un sistem de notare cu note (N) de la 

1 (pentru variantele cele mai slab cotate) la 10 (pentru variantele cele mai bine 

cotate). Fiecărei variante i se atribuie un factor de importanţă, fi, care trebuie să 

îndeplinească condiţia de normare:  

  (3.4)   

           (3.5)       

      unde: N = max{N1, N2, …,  Nn}   

 Printre mărimile dependente ale sistemului – durabilitate beton- se 

regăsesc următoarele caracteristici principale: rezistenţa la compresiune la 2 zile, 

rezistenţa la compresiune la 28 zile, gelivitatea, atac sulfatic, carbonatare,atac 

ionic Cl, atac mecanic. Aceste variabile dependente sunt corelate cu o serie de 

variabile de intrare, cum ar fi: tip de element, condiţii de punere în operă, mediul 

de expunere.  

 Factorii de importanţă ce se iau în considerare la acest calcul, pentru acest 

sistem, sunt aleşi în dependenţă cu clasele de expunere astfel: 

  fCl – corespunzător clasei XD3 

  fîngheţ-dezgheţ – corespunzător clasei XF4 

  fCO2 – corespunzător clasei XC4 

 Pentru exemplificare s-au ales date referitoare la influenţa cimenturilor 

asupra unor caracteristici ale betonului supus la diferite tipuri de acţiuni, 
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influenţă cuantificată prin punctaje de la 0 la 4 şi s-au calculat factorii de 

importanţă conform claselor de expunere la care betonele sunt supuse. (tabel 

3.1) 

Factorul de importanţă = condiţia de mediu de importanţă majoră la care betonul 

trebuie să reziste cel mai bine în mediile agresive combinate la care este supus. 
 

Tabel 2.5. Caracteristica betonului  supus la diferite medii agresive 

 
 

Folosind relaţia de calcul a indicelui global de utilitate (relatia 3.1), se pot 

determina valorile indicelui global de utilitate cu ajutorul cărora se alege 

varianta optimă privind tipul de ciment utilizat  la realizarea acestor betoane. 

Astfel: 

 a) considerând toate cerinţele impuse ca având influenţă egală (neluând în 

considerare fi ), s-a făcut următoarea clasificare: 
 

Tabel 2.6. Clasificarea cimenturilor 
Tip ciment IGU Clasificare fara fi 

CEM I 0.667 II 

CEM II AS 2.099 I 

CEM II ALL 0.1153 III 
 

 Se constată astfel că răspund cel mai bine, tuturor cerinţelor impuse, 

cimenturile în ordinea: CEM II AS, CEM I , CEM II ALL. 

b) Clasificarea cimenturilor astfel încât să raspundă la toate cerinţele impuse, 

dar cu precădere la una dintre ele (clor, gelivitate, carbonatare) s-a făcut prin 

calculul indicelui global de utilitate conform relaţiei 3.1,luând în calcul şi 

factorul de importanţă fi . 
 

Tabel 2.7. Valorile indicelui global 
Tipuri ciment IGU 

Clor Inghet-dezghet carbonatare 

CEM I 0.25 (II) 0.33 (II) 0.24 (II) 

CEM II AS 1.04 (I) 0.84 (I) 0.59 (I) 

CEM II ALL 0.014 (III) 0.012 (III) 0.042 (III) 
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3. Rezultate şi interpretări 
 

Variaţia rezistenţelor mecanice (fc), în perioada de acţiune a mediului 

agresiv (60 de zile, după 180 zile de carbonatare), ale betoanelor studiate, este 

prezentată în tabelul 3.1. 
 

Tabel 3.1. Variaţia rezistenţelor mecanice 
Beton / Mediul agresiv Tipuri de ciment cu care s-au realizat betoanele 

CEM I 42.5R  CEM II AS 42.5R   CEM II ALL 42.5R. 

fc fc fc 

Martor 51.30 54.20 52.10 

Carbonatare 50.20 53.90 51.10 

Carbonatare + NaCl + 

Îngheţ-dezgheţ 

46.2 48.3 45.8 

 

Conform tabelului 3.1 se observă faptul că betoanele realizate cu cimentul 

CEM II AS 42.5R răspund cel mai bine condiţiilor de mediu agresiv reprezentat 

atât de carbonatare cât și carbonatare + îngheţ-dezgheţ + NaCl. 

Se poate observa, atât din calcul (tabelele 3.2 si 3.3) cât şi experimental 

(tabel 3.1) ca cimentul CEM II AS 42.5R raspunde cel mai bine condiţiilor de 

mediu (XC4 + XF4 + XD3). 

Pe baza clasificărilor cimenturilor, anterior efectuate, s-au ales primele 2 

tipuri de ciment (care se regăsesc pe primele două locuri în cele două 

clasificari), specificându-se pentru fiecare tip de cimenturi notele de influenţă 

asupra caracteristicilor betonului supus la diferitele tipuri de acţiuni (tabel 3.2). 
 

Tabel 3.2. Caracteristica betonului supus la diferite medii agresive 

 
 

În funcţie de tipul de element, condiţiile de punere în operă şi condiţiile de 

expunere ale betoanelor realizate cu aceste cimenturi - considerând ca medii 

agresive NaCl, CO2 şi îngheţ-dezgheţ, se determină condiţiile impuse 

betoanelor la o anume utilizare a lor (tabel 3.3).  Condiţiile impuse se cuantifică 

prin punctaj de la 0 la 6 conform anexei naţionale de aplicare SR EN 206-1.  
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Tabel 3.3. Caracteristica betonului supus la diferite medii agresive 

 
 

Ţinând cont de condiţiile impuse betoanelor şi de răspunsul dat de 

cimenturi în vederea realizării acestor condiţii ale betoanelor, prin realizarea 

produsului între valorile corespunzătoare aceleiaşi acţiuni (lucrabilitate, separare 

apă, timp de priză, etc.) de pe cele două linii ale tabelelor 3.2 (tipurile de ciment: 

IIAS, CEMI) si 3.3 (condiţii impuse betoanelor la o anumită utilizare a lor) şi 

însumându-le, se face cu multă rigurozitate, o clasificare a tipului de ciment care 

poate să îndeplinească, la nivelul cel mai înalt de peformanţă, condiţiile impuse 

betonului (elementului de beton) respectiv, astfel încât acesta să îndeplinească 

condiţiile de durabilitate maximă (tabel 3.4). 
   

Tabel 3.4. Caracteristica betonului  supus la diferite medii agresive 

 
 

Se constată astfel că pentru realizarea unui beton masiv utilizat la fundaţii 

de pod, supus la îngheţ-dezgheţ şi NaCl care să respecte caracteristicile 

prezentate în tabelul 3.3, se recomandă utilizarea cimentului CEMI. 

2 -4 4 4 6 6 6 2 6 66

4 66 4 4 6 6 66 2 6 6

-2 4 4 4 4 6 6 6 6 66

6 6 2 6 26 -

6 6 2 -

2 4 4 4 4

6 2

Rezistenta 

la 2 zile

Rezistenta 

la 28 zile

Atac 

sulfatic
Gelivitate

62 4 4 4 4

Tip beton
Lucrabilitate Separare apa Timp de priza

Caldura de

hidratare

Caracteristica betonului supus la:

Reactivitate la

agenti chimici

Atac 

mecanic

Penetrare 

ioni clor
Carbonatare

Beton mas iv (fundati i ) supus  

la  inghet-dezghet s i  NaCl

Beton mas iv (fundati i ) supus  

la  inghet-dezghet s i  SO4

Beton mas iv (fundati i ) supus  

la  inghet-dezghet s i  agenti lor 

chimici

Beton mas iv (elemente 

vertica le) supus  la  inghet-

dezghet s i  NaCl

Beton mas iv (elemente 

vertica le) supus  la  inghet-

dezghet, NaCl  s i  atac mecanic
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Pentru realizarea aceluiaşi tip de beton dar supus unui mediu agresiv 

sulfatic sau al altor agenţi chimici, cimentul care răspunde cel mai bine la 

cerinţele impuse betonului prin caracteristicile sale (tabel 3.3), este conform 

tabelului 3.4 cimentul CEM IIAS. 

Cimentul care se comportă cel mai bine la realizarea unor betoane masive 

pentru elemente verticale ale podurilor, supuse la îngheţ-dezgheţ şi NaCl sau la 

îngheţ-dezgheţ, NaCl şi atac mecanic este, conform tabelului 3.4, cimentul 

CEMI.  
 

4. Concluzii 
 

Conform tabelului 3.1 se observă faptul că betoanele realizate cu cimentul 

CEM II AS 42.5R răspund cel mai bine condiţiilor de mediu agresiv reprezentat 

atât de carbonatare, cât și de carbonatare + îngheţ-dezgheţ + NaCl (mediu 

caracteristic claselor de expunere XC4 + XF4 + XD3). 

Se confirmă, astfel, clasificarea cimenturilor efectuată prin calcul conform 

tabelelor 3.2 si 3.3, care recomandă, la medii agresive clor - îngheţ-dezgheţ - 

carbonatare,  tot cimentul CEM II AS 42.5R.  

Creşterea concentraţiei mediului coroziv conduce la scăderea stabilităţii 

betoanelor, apreciate prin scăderea rezistenţelor mecanice la termenele de 

expunere.  

În baza tuturor investigaţiilor efectuate se recomandă pentru lucrări 

expuse mediilor corozive acide, corelarea tipului de liant cu caracteristicile 

mediului agresiv, elemente definitorii de asigurare a durabilităţii construcţiilor. 

 
BIBLIOGRAFIE  

 
[1]. SR EN 206-1- Concrete Part 1: Specification, performance, production and conformity 

 

[2]. Georgescu, D. P. - Îndrumător de proiectare a durabilităţii betonului în conformitate cu 

anexa naţională de aplicare a SR EN 206-1.Clase de durabilitate, Ed. Everest, Bucureşti, 

2001.  

 

[3]. Anexa naţională de aplicare a SR EN 206 -1. 

 

[4]. Proiectarea  compoziţiei  betoanelor  de  ciment  cu  densitate normală, având la bază 

prevederile Codului de practică NE 012-1999 şi NE 013-2001 

 

[5]. D. Radu, Z Ghizdăveţ, Rotary clinkering kilns design. Part I – Statistical models for 

clinkering kiln design, Romanian Journal of Materials 2008, 38(3), 183– 192.   



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

184 

 

UTILIZAREA COVOARELOR SITUATE SUB PRISMA CĂII, 
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Rezumat 
 

În prezenta lucrare se tratează problema utilizării covoarelor elastice sub prisma căii 

ferate punându-se în evidență efectul pe care acestea îl au în reducerea rigidității căii și a 

vibrațiilor provocate la trecerea vehiculelor. 

În țara noastră cât și la nivel mondial se dorește eficientizarea modurilor de transport 

prin scăderea duratei transportului și prin asigurarea unui confort crescut.  

Pe lângă mărirea performanțelor, se pune și problema scăderii costurilor de 

întreținere, atât a căilor ferate, cât și a celorlate mijloace de transport, și reducerea acțiunii 

exploatării căii asupra mediului înconjurător.  

 

Cuvinte cheie: covoare elastice sub prisma căii, rigiditatea  căii, vibrații, zgomot. 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

Covoarele situate sub prisma căii au fost introduse în construcția 

infrastructurii căii ferate în ultimii ani, datorită faptului ca acestea asigură o 

filtrare foarte bună a vibrațiilor provenite de la vehiculele de cale ferată, 

reducând astfel acțiunea exploatării căii asupra mediului înconjurător. 

Pe poduri și în tunele, utilizarea covoarelor  poate reduce costurile de 

întreținere, deoarece previn deterioarea rapidă a balastului și din cauza rolului pe 

care acestea îl au în micșorarea rigidității totale a căii. 

Covoarele situate sub prisma căii sunt utilizate în foarte multe domenii, 

cuprinzând toate tipurile de transport feroviar : linii principale convenționale (cu 

balast), linii urbane sau liniii de mare viteză și linii de metrou.  

Diferite tipuri de covoare sunt utilizate în diverse scopuri, dar principala 

caracteristică a acestora este rigiditatea verticală. Astfel, utilizarea eficientă a 

mailto:anca.neagu@ymail.com
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acestora presupune corelarea elasticității covorului cu încarcarile verticale 

rezultate în urma trecerii trenurilor. 

Tipul de material din care sunt alcătuite covoarele se alege în funcție de 

tipul liniei ferate și a rolului pe care acesta urmează sa îl îndeplinească în 

infrastructura căii ( reducerea vibrațiilor, protecția balastului, uniformizarea 

rigidității căii, protecția structurii), pentru a oferi proprietăți statice și dinamice 

optime. În cazul în care se dorește să se mărescă elasticitatea căii, se recomandă 

introducerea placutelor elastice sub talpa șinei sau sub talpa traversei. 

 

 
Figura 26. Covor elastic situat sub prisma căii – Getzner 

 

În general, covoarele situate sub prisma căii sunt eficiente din punct de 

vedere dinamic, atunci când sunt amplasate pe substructuri rigide, cum ar fi: 

 strat de beton sau strat de rocă; 

 plăci de oțel; 

 straturi rigide(conglomerat asfaltic). 

Atunci când covoarele de sub prisma căii sunt amplasate direct deasupra 

unor structuri moi, sunt mai puțin eficiente.  

Astfel, utilizarea acestora în metrouri, tunele, la poduri și pe structuri 

suspendate, va reduce considerabil nivelul vibrațiilor cauzate de trecerea 

vehiculului. 

La alegerea covorului , este necesar să se țină seama de următoarele: 

 cerințele specifice în legătură cu vibrațiile aferente proiectului; 

 rigiditatea globală pentru diferite părți ale căii; 

 coeficientul de tasare aferent al terenului din rambleu; 

 viteza maximă a trenului. 
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2. CARACTERISTICI GENERALE 
 

Covoarele situate sub prisma căii sunt realizate din elastomeri rezistenți la 

îmbătrânire , și pot fi clasificate, dupa tipul elastomerului, în : 

 covoare profilate; 

 covoare granulare legate; 

 covoare din spumă; 

 covoare combinate 

O altă clasificare se poate face pe baza numărului de straturi din 

componența,în: 

 covoare într-un singur strat; 

 covoare multistrat. 

Aceste straturi îndeplinesc două funcții, şi anume:  

 protecția covorului față de penetrarea granulelor balastului sau a 

particulelor fine, si asigurarea unghiului de frecare internă între covor 

şi balast; 

 asigurarea elasticității covorului. 

În mod uzual, grosimile covoarelor situate sub prisma căii sunt de 15 ÷ 

30mm, dar pot fi întalnite şi grosimi de 40mm. intervalul de temperaturi în care 

covorul trebuie să își păstreze caracteristicile fizice este de -25°C ÷ 45°C. 

Covorul situat sub prisma căii este caracterizat de coeficientul de tasare C  

(N/mm3), care reprezintă rigiditatea (N/mm) aferentă unității de suprafață (mm2) 

de covor, situat sub traversa care susține efectiv sarcina. 

Valorile Cdin sunt calculate în funcție de sarcina pe osia de referință și 

viteza trenurilor. 

Pentru traverse cu dimensiuni mai mici, coeficienții Cdin au valori mai 

ridicate, iar pentru sarcini pe osie mai scăzute, au valori mai mici. În cazul in 

care viteza trenului este mai mare, se adoptă coeficienții de tasare maximi, 

pentru a se evita fenomenul de destabilizare a balastului. 
 

3. TIPURI DE COVOARE SUB PRISMA CĂII 
 

3.1. Covoare pentru reducerea vibrației și pentru reducerea zgomotului 
 

Ca urmare a interacțiunii vehicul-cale, se generează atât zgomot, cât si 

vibrații, care se transmit prin teren, la construcțiile vecine. Acestea pot fi 

atenuate eficient, pentru liniile cu balast, cu ajutorul covoarelor situate sub 

prisma căii, care reduc nivelul de zgomot structural în tunele și pe poduri, și într-

o măsura mai mică la aparatele de cale și pe linia propriu-zisă. 
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Reducerea vibrațiilor și a zgomotului structural prin intermediul 

covoarelor elastice, depinde de frecvența vibrațiilor, de coeficientul de tasare al 

covorului și de tipul pământului din fundație.  

Covorul situat sub prisma căii separă structura căii de fundație sau de 

substrat, și poate atenua transmiterea vibrațiilor emise. Cele mai bune rezultate 

s-au obținut atunci cand covorul a fost așezat pe o rocă rigidă sau în tunele. 

Cu cât covorul este mai moale,în ceea ce privește coeficientul dinamic de 

tasare, cu atât reducerea vibrațiilor și a zgomotului este mai mare. Aceste valori 

depind și de materialul rulant,precum și de viteza trenului. 
 

3.2. Covoare pentru protecția balastului 
 

Deteriorarea balastului poate apărea în cazul substructurilor rigide dacă : 

 încărcările transmise de traverse prismei de balast sunt mai mari pe 

platforme rigide (întâlnite la poduri și tunele), și astfel distribuția 

încărcărilor osiei montate se concentreză pe un număr limitat de traverse; 

 balastul este zdrobit la interfețele sale cu substructura sau cu traversa, 

datorită faptului că încărcările sunt transmise prin intermediul unor 

suprafețe de contact foarte slabe. 

În primul caz, introducerea covoarelor sub prisma căii va permite o mai 

bună distribuție a încărcării aferente osiei montate la mai multe traverse, și se va 

evita contactul direct balast-substructură. Astfel, încărcarea suportată de către 

traverse este mai redusă, iar presiunea exercitată de asupra balastului si a 

substructurii este de asemenea redusă. 

În al doilea caz, dacă se dorește protejarea balastului prin reducerea 

presiunilor exercitate asupra sa, la viteze mai mari de 160km/h, se recomandă 

utilizarea placilor elastice situate sub talpa traversei sau a plăcilor moi de sub 

traversă , din considerente economice. 
 

3.3. Covor situat sub prisma căii pentru zone de tranziție 
 

Zonele de tranziție permit trecerea de la o zonă rigidă, caracterizată prin 

deplasări verticale reduse ale căii, la o zonă nerigidă, caracterizată prin deplasări 

verticale mai mari( trecerea de la radierul tunelului/tablierul de beton al 

podului/calea pe dale la calea in rambleu). Zona de tranziție trebuie să fie astfel 

realizată astfel încât să se obțină o trecere treptată de la o zonă la cealaltă. 

Pentru obținerea unei zone adecvate de tranziție se impun controlul 

coeficientului de tasare și cunoașterea comportamentului în cale la acțiuni 

verticale a covorului de sub prisma căii. 
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Se recomandă ca la trecerea de la zona nerigidă la cea rigidă să existe cel 

puțin o zonă intermediară, care va avea o lungime corespunzătoare unui timp de 

rulare al vehiculului de 0,5 ÷ 1s, sau lungimea minimă ce corespunde vagonului 

(25m). 

Această porțiune intermediară va fi prevăzută cu un covor situat sub 

prisma de balast, care este de tip mediu. Pentru realizarea unei elasticități 

suplimentare pot fi luate în calcul alternative precum plăci elastice sub talpa 

traversei sau plăci foarte moi sub talpa șinei. 

Soluția ce presupune utilizarea covoarelor se recomandă și dacă există 

necesitatea de a proteja tablierele podurilor sau radierele tunelurilor; dacă se 

dorește numai introducerea unei elasticităși suplimentare a căii pe zona de 

tranziție se pot considera unele soluții mai economice ,cum ar fi plăcuțe foarte 

moi sub talpa șinei sau plăci elastice sub talpa traversei. 

 

4. CONDIȚII DE INSTALARE 

 

Covorul de sub prisma căii trebuie să fie manipulat cu ușurință, să fie 

rapid de instalat și să reziste la trecerea echipamentului greu de construcții. 

În cazul liniilor deschise, situate pe ramblee, se recomandă ca la instalarea 

covoarelor, balastul să fie susținut de suporți laterali, pentru a se evita riscul de 

curgele al acestuia. 

Pentru a se evita o posibilă alunecare a covorului în timpul instalării sau 

în timpul ciuruirii balastului, se recomandă ca acesta să fie lipit de subsructură 

cu un adeziv, care trebuie să fie compatibil cu materialul din care este alcătuit 

covorul si cu tipul substructurii. 

Suprafața pe care se instalează covorul trebuie să fie plană și curata, 

pentru a se evita apariția elasticității suplimentare și pentru a se asigura 

conlucrarea. 

În cazul reducerii zgomotului structural sau în cazul reducerii vibrațiilor 

în tunele, pe poduri și în cuvele de balst, covorul trebuie să fie instalat și pe 

pereții laterali, astfel încât să nu fie afectat drenajul substructurii. Din 

considerente de siguranța la incendiu, se recomandă ca nivelul superior al 

covorului sa fie păstrat sub fața superioară a balastului. 
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5. PROPRIETĂȚI ALE COVORULUI SITUAT SUB TALPA ȘINEI - 

PROPRIETĂȚI MECANICE ȘI PROPRIETĂȚI FIZICE 

 

5.1. Coeficientul de tasare static 

 

Deplasarea verticală a cadrului șine-traverse, pentru cazul vitezelor de 

tren foarte scăzute este caracterizată prin coeficientul de tasare static Cstat. 

Pentru condiții normale de trafic, efortul unitar vertical mediu în covorul 

situat sub prisma căii este de aprox. 100kPa, incluzând efortul unitar datorat 

încărcării permanente aferente cadrului șine-traverse si a balastului. 

Coeficientul de tasare static va fi evaluat având în vedere viteze foarte 

reduse de încărcare. Valorile înregistrate pentru coeficientul de tasare statică 

sunt cuprinse între 0,01 N/mm3 și 0,015 N/mm3. 

 

5.2. Coeficientul de tasare dinamic 

 

Coeficientul de tasare dinamic determină două aspecte importante, și 

anume: 

 deplasarea dinamică a cadrului șine-traverse sub încărcările mobile, la 

viteza de exploatare(Cdin_LF); 

 capacitatea covorului situat sub prisma căii de a filtra 

vibrațiile(Cdin_HF). 

Primul aspect face referie la deplasarea verticală a cadrului șine traverse 

sub încărcarea verticală mobilă aferentă osiei montate. 

Al doilea aspect este legat de forțele de contact rezultate din cauza 

faptului că suprafața bandajului roții, respectiv a șinei, nu este netedă și din 

cauza distanței dintre traverse. 

La covoarele de sub prisma căii trebuie să se specifice valorile dorite 

pentru cei doi coeficienți dinamici Cdin_HF și Cdin_LF. 

 

5.3. Coeficientul de contracție elastică în planul covorului 

 

Coeficientul de contracție elastică în planul covorul este un parametru 

care are influență asupra: 

 deplasării laterale a cadrului șine-traverse, care se produce ca urmare a 

mișcărilor sarcinilor mobile (în special în curbe) sau în curbe cu 

supraînălțări mari, în lipsa sarcinilor mobile; 
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 deplasării laterale a covorului, care se produce din cauza mișcărilor 

cadrului șine-traverse, induse de variația de temperatură. 

În primul caz, coeficientul de contracție elastică în planul covorului este 

mult mai important în curbele cu raze mici, unde forțele laterale datorate 

convoiului sunt cele mai mari, sau pe liniile cu supraînălțare, în cazul vitezelor 

reduse, pentru o creștere preconizată a deplasării laterale elastice a cadrului șine-

traverse ce nu depășește 2mm. 

În al doilea caz, testele de laborator efectuate pe covoare cu Cstat = 

0,03N/mm3, au arătat că acestea nu au influență asupra deplasărilor laterale ale 

cadrului șine-traverse neîncărcat. 

 

5.4. Deformații de lungă durată 

 

Un covor situat sub prisma căii trebuie să aibă capacitatea să prezinte 

deformații permanente acceptabile sub încărcare, după ce a fost supus la o 

încărcare de lungă durată, aceasta fiind sau nu îndepărtată. 

Această caracteristică este axată pe efortul unitar vertical transmis 

covorului de către greutatea permanentă a suprastructurii căii și greutatea 

trenului care staționează pentru o lungă perioadă de timp. 

Pentru a determina efortul unitar vertical transmis covorului de către 

greutatea permanentă a suprastructurii, se măsoară variația grosimii covorului, 

sau deformația verticală a covorului, pe o anumită perioadă de timp. 

Pentru a se putea determina efortul unitar transmis covorului de către 

încărcarea aferentă trenului, sunt utilizate următoarele proceduri: 

 măsurarea grosimii covorului sau măsurarea deformației sub 

încărcarea aferentă trenului pe o perioadă specifică de timp; 

 măsurarea grosimii covorului sau măsurarea deformației după ce 

încărcarea aferentă trenului a fost îndepărtată; 

 evaluarea variației grosimii covorului sau a variației deformației 

covorului sau a variației coeficientului de tasare dinamic/static după 

procedura de testare. 

În toate cazurile trebuie evaluată capabilitatea covorului situat sub prisma 

căii de a-și recupera caracteristicile inițiale. Aceste teste acoperă și aspectul 

curgerii lente a materialului din care este confecționat covorul. 
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5.5. Îmbătrânirea 

 

 Testele de îmbatrânire se efectuează pentru a putea evalua rezistența 

covorului la diferiți agenți de mediu, care ar putea afecta carcteristicile mecanice 

şi fizice ale acestuia, într-o perioadă înlungată de timp. 

Pentru a acoperi principalii agenți de mediu care ar putea cauza 

îmbătrânirea covorului, probele de test se expun separat, în cadrul testelor de 

laborator, la: 

 apă caldă; 

 aer cald; 

 atmosferă cu ozon; 

 ciclu de îngheț/dezgheț. 

 

5.6. Oboseala  

 

Rezistența la oboseală (încărcări verticale repetate) se evaluează aplicând 

pe o probă de covor situat sub prisma căii o încărcărcare verticală care oscilează 

de la valoare minimă la o valoare maximă (valorile efortului unitar vertical, care 

corespund trenului care trece printr-o curbă cu rază mică).  

Testele presupun simularea stării granulelor de balast care pătrund în 

covor; se pot utiliza două metode: 

 aplicarea încărcării verticale de test aupra probei de covor prin 

intermediul a două plăci cu suprafață arbitrară; una dintre cele două 

plăci trebuie sa reproducă asperitățile granulelor de balast. 

 aplicarea încărcării de test într-o cuvă de balast, prin intermediul unei 

plăci de oțel sau cu ajutorul unei traverse bi-bloc de beton. 

 

6. STUDIU DE CAZ –CORECTAREA RIGIDITĂȚII CĂII LA 

INTRAREA ÎNTR-UN TUNEL  

 

Se consideră un tronson de cale ferată, cu o lungime de 39 m, cu traverse 

de beton situate la 60 cm distanță interax. La jumătatea acestui tronson, calea 

trece din debleu în tunel, și astfel apare o schimbare de rigiditate. 

Se dorește astfel să se uniformizeze rigiditatea totală a căii, prin 

introducerea unui covor de rigiditate medie, sub prisma căii din tunel. Prin 

urmare, se vor analiza 2 modele de calcul: 

 tronson de cale ferată fără covor sub prisma căii din tunel; 
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 troson de cale ferată prevazut cu covor sub prisma căii din tunel. 

Modelarea comportării căii, în cele 2 cazuri, se va face în următoarele 

ipoteze: 

 Șina se consideră o grindă cu secțiune și rigiditate constantă, rezemată 

pe reazeme elastice, poziționate în dreptul fiecărei traverse; 

 Calculul se realizează pentru un singur fir de șină; 

 Reazemele elastice sunt caracterizate de rigiditatea D. 

Încărcarea aplicată pe suprafața de rulare a șinei este o osie de 200 kN; 

ținând cont de ipotezele prezentate mai sus, rezultă o încărcare P=100kN pentru 

un singur fir de șină. 

Rigiditatea reazemului de sub talpa șinei D este un parametru numeric 

egal cu forța, care aplicată sub talpa șinei, produce o tasare unitară reazemului 

sau mediului elastic de sub ea. 

Rigiditatea D se va calcula cu urmatoarea formulă : 

𝐷 =
𝑆𝑡

2
∗ 𝐶     [𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚] 

în care, 

 D – rigiditatea reazemului de sub talpa șinei; 

 St – suprafața de sprijin a traversei de beton; 

 C – coeficientul de pat al mediului de sub talpa șinei. 

 

6.1. Modelul de calcul I – cale fără covor sub prisma căii din tunel 

 

Calculul s-a realizat cu metoda elementului finit, deoarece permite o 

modelare foarte precisă a reazemelor de sub talpa șinei. 

Coeficienții de pat cu ajutorul cărora s-a făcut modelarea reazemelor de 

sub talpa șinei sunt: 

Crambleu = 8 daN/cm3; 

Ctunel = 30 daN/cm3. 

Șina a fost modelata ca o grinda tridimensională, cu discretizare la un 

interval de 10cm. 

Profilul șinei este tip UIC 60E1, fiind importat în program pentru o mai 

bună acuratețe a calculului. Materialul din care este confecționată șina a fost ales 

din baza de date a programului pentru a corespunde caracteristicilor reale. 

Rezemările au fost introduse cu rigidități diferite, calculate pentru fiecare 

caz în parte.  
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Figura 27. Modelarea zonei de tranziție cu rigidități diferite 

 

După modelarea căii se aplică încărcarea P=100 kN la 10 traverse stânga-

dreapta de la intrarea în tunel, determinându-se tasările șinei din dreptul fiecarei 

traverse , pentru fiecare poziție a încărcării. 

Astfel, cu valorile tasărlor calculate, se poate trasa următorul grafic: 

 

 
Figura 28. Tasări obținute după încărcarea primului model de calcul – fără 

covor sub prisma căii 

 

Se poate observa, cum era de asteptat, că tasările sunt mai mici pentru 

calea mai rigidă din tunel și mult mai mari pentru calea din debleu. 

Astfel, se dorește uniformizarea pe cât de mult posibil a acestor tasări; 

acest lucru este posibil în situația în care pe cele 2 tronsone vom avea același 

coeficient de pat. Se propune instalarea unui covor elastic de tip mediu sub 

prisma căii din tunel. 
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Se reia modelul prezentat anterior, modificându-se rigiditatea reazemului 

de sub talpa șinei corespunzător căii în tunel,cu noua rigiditate, calculată cu 

media ponderată a celor doi coeficienți de pat: 

Ctunel = 30 daN/cm3; 

Ccovor = 11daN/ cm3. 

Astfel, rigiditatea reazemului de sub talpa șinei din tunel, se va calcula cu 

formula prezentată mai jos, în care coeficientul de pat al mediului de sub talpa 

șinei va fi determinat prin echivalarea celor doi coeficienți de pat pe principiul 

resorturilor legate in serie. 
1

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

1

𝐶𝑡𝑢𝑛𝑒𝑙
+

1

𝐶𝑐𝑜𝑣𝑜𝑟
 

Prelucrând formula de mai sus, vom avea : 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝐶𝑡𝑢𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐶𝑐𝑜𝑣𝑜𝑟

𝐶𝑡𝑢𝑛𝑒𝑙 + 𝐶𝑐𝑜𝑣𝑜𝑟
= 8,049 𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚3 

 

 
 

Figura 29. Modelarea zonei de tranziție cu noile rigidități calculate în urma 

introducerii covorului sub prisma căii  

 

În urma rulării modelului nou de calcul, s-au obținut următoarele tasări ale 

șinei în dreptul traverselor: 
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Figura 30. Tasări obținute după încărcarea celui de-al doilea model de calcul - 

cu covor elastic sub prisma căii din tunel 

 

Se poate observa în aceasta situație că tasările obținute, pentru aceeași 

încărcare de 100 kN, sunt foarte apropiate pentru cele 2 tipuri de suprastructuri. 

Acest lucru determină o comportare mult mai bună pe durata de 

exploatare a liniei de cale ferată.  

Analizând comparativ, se evidențiază mult mai bine influența pe care o 

are introducerea covorului sub prisma căii din tunel, în uniformizarea rigidității 

căii. 

 
Figura 31. Comparație între cele două modele de calcul pentru evidențierea 

comportăii căii la introducerea covorului sub prisma căii 
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7. CONCLUZII 

 

Zona de tranziție de la calea în debleu, cu rigididate scăzută, la calea în 

tunel, cu rigiditate mult mai mare, trebuie să fie astfel realizată pentru a se 

obține o trecere treptată de la o zonă la cealaltă.  

Se impune această condiție pentru a mări durata de exploatare a căii și a 

scădea costurile de întreținere, deoarece în această zonă pot apărea tasări 

diferențiate, ce duc la deteriorarea rapidă a balastului.  

În această situație se poate lua în calcul introducerea unui covor mediu 

sub prisma de piatră spartă, datorită rolului pe care acesta îl are în scăderea 

rigidității totale a căii. 

Prin modelarea acestei zone de tranziție într-un program de calcul ce 

utilizează metoda elementului finit, în anumite ipoteze de calcul, și analizând 

rezultatele obținute, s-a observat că prin introducerea unui covor sub prisma căii 

din tunel,unde calea este mai rigidă, se pot uniformiza tasările rezultate în urma 

încărcării statice a căii. 

Astfel, se poate concluziona că prin folosirea covoarelor sub prisma căii, 

în anumite zone de tranziție,cu un anumit coeficient de tasare bine determinat 

astfel încât să se obțină rezultate favorabile, se pot scădea considerabil costurile 

de întreținere la calea ferată. 
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EXECUȚIA LA ZI A TUNELELOR 
 

 

Nică Ioan Flaviu, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, secţia Poduri și Tuneluri, anul 

de studiu master 2, e-mail: flaviu98n@yahoo.com 

 
Îndrumător: Iftimie Teodor, prof. dr. ing, Universitatea Tehnică de Construcții București, e-mail: 

tiftimie@cfdp.utcb.ro  

 

Rezumat  
 

 Lucrarea tratează execuția la zi a tunelelor pentru căi de comunicații. În introducere se 

analizează necesitatea și situațiile în care se adoptă soluții de tuneluri cu execuție de la 

suprafață cu prezentarea stadiului actual al problemei analizate în Romania și în lume. În 

continuare sunt prezentate cele două metode principale ,,Cut and Cover” și ,,Cover and Cut”. 

Pentru metoda ,,Cut and Cover” sunt descrise variantele constructive : - execuție în incintă 

taluzată ; - execuție cu sprijiniri provizorii (palplanșe, berlineză, hamburgheză, coloane sau 

pereți mulați). Pentru metoda ,,Cover and Cut” sunt prezentate variantele cu planșeu și boltă. 

O comparație între cele două metode cu avantaje și dezavantaje încheie capitolul 1. Capitolul 

2 prezintă în prima parte o sinteză a metodelor de calcul utilizate la calculul tunelelor în 

general, urmată de o descriere a programului de calcul utilizat (Plaxis 3D Tunnel ). Ultima 

parte este consacrată studiului  tunelului de cale ferată Turdaș. Sunt analizate mai întâi 

comparativ cele două soluții de execuție posibile ,,Cut and Cover” și ,,Cover and Cut”. Pentru 

varianta ,,Cut and Cover” sunt prezentate eforturile secționale în principalele elemente 

structurale ( pereți mulați, șpraițuri, radier, căptușeală ) în principalele faze de execuție, cu 

considerarea încărcărilor date de teren, presiunii de umflare și acțiunii seismice. În capitolul 4  

sunt formulate concluzii asupra utilizării metodelor de execuție la zi și asupra rezultatelor 

obținute în calculele efectuate. 

 

Cuvinte cheie: tunel, pereți mulați, căptușeală, radier 

 

 

CAPITOLUL 1  
 

1.1. Introducere 

 

Tunelurile reprezintă o soluție din ce în ce mai utilizată în domeniul 

infrastructurii rutiere şi feroviare. Tunelurile sunt de asemenea o soluție 

interesantă, fiind un răspuns la presiunea dată de societate pentru conservarea 

mediului înconjurător şi limitarea impactului asupra acestuia, concomitent cu 

spaţiul tot mai redus în mediile urbane. 

mailto:flaviu98n@yahoo.com
mailto:tiftimie@cfdp.utcb.ro
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Adoptarea soluției de execuție de la suprafață apare ca o necesitate în 

următoarele situații: 

 Acoperire mică deasupra tunelului și dificultăți de expropriere; 

 Realizarea în mediul urban, în lungul arterelor de circulație, cu construcții 

în vecinătăte; 

 Amplasarea în soluri slabe cu pericole de alunecare. 

În România metoda de execuție a tunelelor de la suprafața s-a utilizat la 

tunele feroviare, rutiere și de metrou.  

Dintre tunele feroviare putem enumera tunelul de pe linia cale ferată 

Albeni – Alunu, cu lungime de 45m, care subtraversează Drumul Cărbunelui, 

având adâncime maximă de 13m. Secțiunea transversală este compusă din pereți 

mulați, planșeu și caseta interioară. 

În categoria tunelelor rutiere putem enumera pasajele executate în 

București ( Piața Unirii, Victoriei, Lujerului, Muncii, Obor, Băneasa) și tunelul 

pe autostrada A1, tronson Orăștie – Sibiu, între km 71+869 – 72+209, cu 

lungimea de 340m. 

Pentru execuția metroului bucureștean, metoda de execuție a fost utilizată 

la realizarea magistralei 1, în lungul Dâmboviței.  
 

1.2. Metode de execuție la zi a tunelurilor 
 

Tehnologiile de execuție a lucrărilor subterane pot fi grupate în două mari 

categorii[1]: 

 tehnologii de execuție în procedeu deschis – săpătura deschisă executată 

de la suprafața terenului cu metodele cut and cover sau cover and cut. 

 tehnologii de execuție în procedeu închis - săpătura închisă, utilizând 

metode de execuție specifice tunelurilor realizate în rocă cu TBM, 

NATM. 

1.2.1. Metoda ,, Cut and Cover” și metoda ,, Cover and Cut” 
 

 “Cut and Cover” și “Cover and Cut” sunt două metode folosite în 

construcția de tuneluri în zone urbane și extraurbane în ingineria autostrăzilor, 

metrourilor și căii ferate. 

A. Metoda ,,Cut and cover” 

Metoda constă în excavarea unei pretranșei, urmată de executarea unui 

sistem de sprijinire capabil să preia împingerea pământului. Se continuă cu 
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excavarea zonei protejate de sprijinire și realizarea radierului și a căptușelii 

tunelului. În final, după aplicarea hidroizolației terenul se aduce la starea inițială. 

Utilizarea metodei ,,Cut and Cover” este recomandată pentru construcția 

de tuneluri de autostradă sau de căi ferate, atât în zone urbane cât și în zone 

extraurbane, atunci când este întâlnit un pământ slab sau în cazul unor zone cu 

potențiale alunecări de teren active sau mai vechi, zone cu arii protejate. 

În funcție de sprijinirea pereților tranșei, metoda ,,Cut and Cover” poate 

fi: 
 

A.1. În incintă taluzată [1] 

Metoda de execuție în incintă taluzată este una dintre cele mai facile, 

deoarece profitând de taluzarea malurilor se permite automatizarea săpăturii. 

Câțiva dintre factorii ce trebuie îndepliniți pentru aplicarea acestei metode sunt: 

 Condiții de teren disponibil – asigurarea spațiului necesar utilajelor; 

 Coborârea nivelului pânzei freatice; 

 Stratificația terenului din zona sa fie avantajoasa – preferabil pământuri 

coezive. 

 Construcția să fie amplasată la mică adâncime. 
 

 

Figura 1. Incintă taluzată 
 

A.2. Cu sprijiniri provizorii 
 

 În incintă cu pereți din palplanșe metalice [1] 
 

Pereții de incintă se realizează prin baterea palplanșelor în teren pâna la 

închiderea completă a incintei, urmărindu-se pe parcurs realizarea 

corespunzătoare a păsuirii și a îmbinării între palplanșele succesive (Fig. 2). 

Pereții din palplanșe se sprijină prin intermediul filatelor, așezate longitudinal și 

a șpraițurilor. 
Perete din

palplanse

Filata  

Figura 2. 
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 În incintă cu pereți de tip berlinez – hamburghez 
 

Metoda berlineză și hamburgheză[1] 

Metoda berlineză fost aplicată prima dată la construcția metroului din 

Berlin, având următoarele etape de principiu: baterea unor piloți metalici din 

profile "I" pe conturul viitoarei construcții la distanțe de 1.50 - 2.50m și 

adâncimi de aproximativ 2.00 - 3.00m față de fundul viitoarei săpături; intro-

ducerea pe măsura avansarii săpăturii a dulapilor orizontali care se prind de pro-

file; după turnarea radierului execuția zidurilor de protecție ale izolației pereților 

și a restului construcției; recuperarea, ulterior, prin extragere, a piloților metalici. 

Metoda hamburgheză este o dezvoltare a metodei berlineze și se 

diferențiază prin utilizarea profilelor Peine îndoite, precum și a dulapilor 

orizontali; hidroizolația va lucra în condiții mai bune datorită umpluturilor de 

nisip ce se execută în spațiul lateral. Această metodă a fost utilizată în București, 

la execuția pe tronsoane mai mici a unor stații de metrou. 
 

 Pereți din coloane forate 

Pereții din piloți sau coloane forate se realizează cu tehnicile specifice 

piloților executați pe loc prin forare și pot fi alcătuiți în trei variante: cu 

interspații, secanți sau joantiv. 
 

 Pereți mulați 
 

 Pereți mulați monoliți 
  

Pentru execuția acestor pereți se vor utiliza grinzi de ghidaj care odata 

turnate se poate trece la excavarea pământului pentru executarea peretelui mulat. 

Sprijinirea se va face cu ajutorul noroiului bentonitic, care susține pereții 

verticali din pământ până când se introduce carcasa de armatură. Betonarea se 

face de jos în sus, astfel se recuperându-se noroiul bentonitic. Atunci când 

metoda de execuție utilizată este ,,Cut and Cover” sprijinirea pereților mulați se 

face prin intermediul filatelor și a șpraițurilor metalice. 
 

Pereti mulati

SpraituriFilata
 

Figura 3. 
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 pereți din panouri prefabricate lansate în tranșei excavate sub protecția 

noroiului bentonitic. 

 

B. Metoda “Cover & Cut”[1]    

 

Conceptul fundamental cuprinde o primă fază a constructiei: plașeul, o 

placă de beton sub care se va desfașura faza a doua, operațiunea de excavare. 

Pentru acoperire mică se va utiliza varianta cu planșeu (Fig. 6). Pentru zonele în 

care acoperirea este mare se va utiliza varianta cu boltă (Fig. 5). 

Bolta

Radier

Pereti

mulati

 

Pereti

mulati

Planseu

Radier

 
Figura 5.    Figura 6. 

 

1.3. Comparație între metodele de execuție[2] 

 

Tabelul 1. Comparație între metode de execuție 
Condiții Incintă taluzată Cut & Cover Cover & Cut În subteran 

Lungime 

tunel 

Nelimitată Limitată 

L<300.0m 

Scurt 

 L<150.0m 

Semnificativ 

L>150.0m 

Adâncime Limitată  

H<30.0m 

Intermediară 

H<50.0m 

Mică 

 H<15.0m 

Mare 

H>30.0m 

Mediu În funcție de 

context 

Zone destul de 

sensibile 

Zone sensibile Zone foarte 

sensibile 

Geologie Pămant, pietriș, 

rocă moale 

Pămant, pietriș, 

rocă moale 

Nisip slab, pământ 

instabil 

Rocă moale și 

tare 
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CAPITOLUL 2[3] 

 
Figura 7. Modele de calcul structural pentru tuneluri 
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CAPITOLUL 3 

 

3.1. S-a utilizat programul Plaxis 3D Tunnel în analizele efectuate. 

 

3.2. Studiul tunelului Turdaș. Comparație între metoda ,,Cut and Cover” și 

Metoda ,,Cover and Cut”. 

 

3.2.1. Metoda ,,Cut and Cover” – faze de execuție 

Faza 1: Se generează condițiile inițiale din teren; 

Faza 2: Se începe excavația până la nivelul bermei cu panta de 2:3 pentru a nu 

apărea probleme de instabilitate datorită taluzului; 

Faza 3: Se continuă excavația până la cota de execuție a pereților mulați, dar 

pentru a se asigura stabilitatea taluzului panta va fi de 1:2; 

Faza 4: Se execută pereții mulați și se activează încărcarea dată de utilajele care 

vor circula pe drumurile tehnologice aflate în imediata vecinătate a 

pereților mulați. Această încărcare v-a fi ținută activă până la realizarea 

umpluturii deasupra tunelului; 

Faza 5: Se excavează între pereții mulați până la nivelul primului rând de 

șpraițuri pentru a se putea monta acestea; 

Faza 6: Se montează primul rând de spraițuri, la distanță interax de 6m; 

Faza 7: Se excavează până la nivelul doi de șpraițuri; 

Faza 8: Se montează rândul doi de șpraițuri, dispuse în șah față de cele de pe 

rândul unu. Distanța interax pentru șpraițurile de pe rândul doi va fi 6m; 

Faza 9: Se excavează pâna la nivelul radierului boltă întoarsă; 

Faza 10: Se execută radierul boltă întoarsă; 

Faza 11: Se scoate rândul 2 de șpraițuri, eforturi maxime în pereții mulați; 

Faza 12: Se toarnă căptușeala tunelului și a betonului de umplutură dintre 

piciorul drept și peretele mulat; 

Faza 13: Se execută umplutura pâna la rândul unu de șpraițuri; 

Faza 14: Se scoate rândul 1 de șpraițuri; 

Faza 15: Se execută umplutura până la nivelul pereților mulați; 

Faza 16: Se execută umplutura până la nivelul bermei; 

Faza 17: Se execută umplutura până la nivelul inițial al terenului; 

Faza 18: Se aplică presiunea de umflare - eforturilor maxime în radier și 

căptușeala; 

Faza 19: Se aplică încărcarea din seism pe suprafața căptușelii și a radierului – 

influență seismului este redusă. 
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Eforturi maxime în pereții mulați – faza 11 

 
Figura 8. M=2370kN*m 

 
Figura 9. N=720kN 

 

Eforturi în căptușeală și radier – faza 18 

 
Figura 10. M = 2270kN*m 

 
Figura 11. N=2350kN 

 

3.2.2. Metoda Cover and Cut – faze de execuție 

Faza 1: Tensiuni inițiale; 

Faza 2: Excavarea pămîntului pănă la bermă, cu o pantă de 2:3. 

Faza 3: Excavarea până la cota de  execuție a pereților mulați cu o pantă de 1:2; 

Faza 4: Execuția pereților mulați; 

Faza 5: Turnarea planșeului tip boltă; 

Faza 6: Acoperirea până la nivelul bermei cu umplutură; 

Faza 7: Excavarea pământului sub protecția planșeului în etape; 

Faza 8: Excavare până la nivelul radierului; 
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Faza 9: Turnarea radierului și apariția primelor tasări semnificative ; 

Faza 10: Aducerea la cota inițială a terenului și realizarea căptușelii pe partea 

interioară a pereților mulați; 

Faza 11: Aplicarea presiunii de umflare și a încărcărilor din greutatea căi de 

rulare rezultând eforturile maxime. 
 

Se pot observa valorile considerabile ale momentului pe zona bolții care 

datorită formei acesteia este preluat mai puțin în mijlocul deschiderii, decât la 

imbinarea cu pereții mulați. Având o valoare mare, îmbinarea dintre pereții 

mulați și boltă v-a necesita o atenție specială. 
 

Eforturi maxime – faza 11 

 
Figura 12. M = 3150kN*m 

 
Figura 13. N=2290kN 

 

 Alegerea metodei  ,,Cut and Cover ” se dovedește a fi optimă din punct 

de vedere al solicitărilor, astfel se va optimiza această variantă pentru a obține 

solicitări reduse pentru pereții mulați, radier și căptușeala tunelului. 
 

3.3. Optimizarea soluției ,,Cut and Cover” 
 

Pereți mulați – grosime 80 cm; 

Radier boltă întoarsă – grosime 1m; 

Fundații – grosime 1.60m; 

Căptușeala – grosime 60cm. 
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Figura 14. Secțiunea transversală Tunel Turdaș [4] 
 

 Valorile obținute pentru eforturile din pereții mulați sunt reduse cu 

aproximativ 1/3. Radierul și fundațiile rămân puternic solicitate în principal 

datorită presiunii de umflare, dar și a încărcării date de umplutura în radierul 

boltă întoarsă, corelat cu faptul că structura nu este lasată să se deformeze de 

pereții mulați. 
  

 
Figura 15. Deplasări în teren  

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

207 

 
Figura 16. Executarea căptușelii tunelului – faza 12 

 

Eforturi în pereții mulați – faza 8 

 
Figura 17. M=1650kN*m 

 
Figura 18. N=541kN 

 

Eforturi în căptușeală și radier – faza 18 

 
Figura 19. M=2290kN*m 

 
Figura 20. N=1850kN 
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CAPITOLUL 4  

 

 CONCLUZII 
 

Adoptarea soluției de execuție a tunelurilor de la suprafață apare ca o 

necesitate în următoarele situații: 

 Acoperire mică deasupra tunelului și dificultăți de expropriere; 

 Realizarea în mediul urban, în lungul arterelor de circulație, cu construcții 

în vecinătăte; 

 Amplasarea în soluri slabe cu pericole de alunecare. 
 

Analiza efectuată asupra tunelului Turdaș a condus la următoarele 

concluzii: 

 în condițiile geologice și geotehnice specifice tunelului Turdaș și în urma 

unor calcule comparative metoda de execuție indicată s-a dovedit a fi 

metoda ,,Cut and Cover”; 

 analiza 3D cu MEF pe faze de execuție a comportării tunelului Turdaș 

utilizând metoda ,,Cut and Cover” a condus la o optimizare structurală cu 

eforturi secționale minime în principalele elemente structurale. 
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Rezumat  

 

Lucrarea de față cuprinde o primă parte introductivă în care se face referire la situația 

actuală, atât pe plan național, cât și pe plan internațional în domeniul microtunelurilor 

executate prin metoda tuburilor impinse, descrierea metodei, necesitatea utilizarii metodei, 

condiții de aplicare, etapele unei lucrări realizate cu metoda tuburilor împinse și anume 

noțiuni generale despre puțurile de lansare/evacuare a tuburilor, dispozitivele hidraulice de 

împingere, metodele de excavare a pământului și metodele de evacuare a sterilului în urma 

excavației. 

Tot în partea introductiva se urmărește evoluția în timp a utilizării metodei tuburilor 

împinse pentru realizarea microtunelurilor ca o alternativă la vechea metodă de realizare a 

microtunelurilor prin săpătura deschisă. 

Lucrarea continuă în cea de-a doua parte cu un studiu analitic și numeric al 

interacțiunii sol – structură în metoda tuburilor împinse, pentru diferite ipoteze de calcul, în 

care se studiază stabilitatea frontului și deplasările în teren induse de execuția 

microtunelurilor.  

În final, rezultatele obținute pot oferi o  mai bună înțelegere a comportării 

microtunelurilor executate prin metoda tuburilor impinse în funcție de diferiți parametri luați 

în calcul, precum: natura terenului inconjurator și frecarea la interfața sol – structura.  

  

Cuvinte cheie: microtuneluri, pipe-jacking, M.E.F, PLAXIS 3D 
 

 

1.INTRODUCERE 

 
1.1 . Prezentarea stadiului actual al problemei analizate în România și în 

lume 
 

 În prezent, dezvoltarea urbană este însoţită de lucrări civile de mari 

dimensiuni, o mare parte a infrastructurii fiind reprezentată de reţelele de utilităţi 

subterane, precum sistemele de alimentare cu apă, reţele de canalizare şi 

mailto:ioana.xost@yahoo.com
mailto:zdrengheadoru@yahoo.com
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alimentare cu gaze, sisteme de cabluri de energie şi comunicaţii. Noile 

construcţii de rețele de alimentare şi canalizare in spaţii dens populate din 

mediul urban pot fi realizate prin utilizarea tehnologiilor ce nu necesită săpătură 

deschisă.[1] 

 Tehnologia fără săpătură deschisă (”no dig”, în terminologia 

internațională) este promovată și utilizată pe scară largă, fiind răspândită în 

întreaga lume, însă în România s-au efectuat doar puține lucrări, majoritatea 

executate de companii străine. Aceasta se datorează lipsei de experiență și 

cunoștințe ce pot fi observate în rândul companiilor românești, a organismelor 

de conducere aferente zonelor urbane, dar şi lipsa formării de specialiști 

calificați.[2] 

   
Figura 1. Necesarul anual de linii de microtuneluri 

 

 Montarea şi înlocuirea reţelelor de alimentare şi canalizare se pot realiza 

fie prin săparea de șanțuri, fie prin metode de execuție fără șanțuri deschise. 

Metoda șanțului deschis presupune brăzdarea pământului, instalarea conductelor 

sub protecția unui taluz, urmată de reumplerea șanțurilor cu pământ. Această 

metodă atrage dupa sine numeroase dezavantaje: 

- Neplăceri datorate zgomotului, vibrațiilor si emisiilor, consecințe ale 

operațiunilor desfășurate în șantier și a devierii traficului; 

- Prejudicierea construcțiilor învecinate, a grădinilor ori spațiilor verzi cauzate 

de lucrările de drenaj; 

- Creșterea consumului de energie, precum și deranjarea comerțului în zonă și 

pierderea orelor de lucru, din cauza devierii traficului; 

- Numeroase riscuri ce vizează siguranța riveranilor, creșterea consumului de 

resurse, dar și  

- Problema depozitării deșeurilor; 
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 Cercetarea și dezvoltarea făcute în ultimii ani au făcut posibil ca metoda 

de construcție fără săpătură deschisă să fie de asemenea utilizată pentru 

instalarea sistemelor de alimentare și canalizare de dimensiuni mici și, astfel, 

aceasta a devenit o alternativă practică a metodei de construcție cu săpătură 

deschisă. Având în vedere că metoda săpăturii inchise evită dezavantajele 

tehnologiei de constructie cu șanț deschis cu privire la cele mai multe puncte, 

este esențial să fie utilizată într-o măsură mai mare decât înainte, în primul rând 

pentru protejarea mediului înconjurător.  

 

1.2. Pipe-jacking 

 

 Din punct de vedere tehnic, această metodă de construcţie este 

competitivă și necesită un efort ingineresc deosebit, mai ales atunci când vine 

vorba de dimensionarea structurală a conductei. Atunci când se utilizează 

această metodă, rețelele de utilități și țevile sunt conduse în subteran pe 

segmente într-un puț de lansare, folosind cilindri hidraulici. După execuția 

puțului de lansare si a puțului de evacuare, ce îndeplinesc rolul de a absoarbe 

forțele de împingere, se realizează excavația în partea din față a scutului, urmată 

de înaintarea acestuia prin intermediul preselor. Odată cu montarea fiecărei 

conducte, scutul avansează, presele hidraulice apasă pe peretele din beton armat 

al puțului. În acest fel, fiecare segment de conductă este coborât în puț și împins 

înainte cu ajutorul preselor.[4] 

 
Figura 2. Elementele metodei Pipe-Jacking 

 

Avantajele metodei Pipe Jacking: 

- rezistența proprie a căptușelii 

- prezintă mai puține riscuri de tasare 

- nu necesită căptuseală secundară 

- considerabil mai puține rosturi decât la un microtunel bolțari 

- finisări interioare netede care dau bune caracteristici de curgere 
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- echipament redus pentru diversitatea utilităților din mediul urban 

- reducere importantă în costuri când este comparată cu săpătura deschisă 

 

1.2.1. Microtuneluri 

 Microtunelirea reprezintă tehnologia de realizare a unei galerii orizontale, 

prin forare cu o mașină specializată (MTBM – MicroTunnel Boring Machine), 

în vederea introducerii unei conducte. Diametrul tunelului este cuprins între 200 

mm și 3000 mm, adâncimea de lucru poate ajunge până la 30 m (în condiții 

speciale a ajuns și la 100 m). Traseele pot fi drepte sau în curbe largi. Evacuarea 

materialului săpat se face cu ajutorul noroiului de foraj. [3] 

Succesiunea operaţiilor este următoarea:  

- Se marchează tronsonul pe care se va lucra, verificând poziţia corectă a 

altor reţele (în plan şi pe verticală); orice nesiguranţă trebuie îndepărtată 

(în prealabil lucrării), prin realizarea de tranşei de control;  

- Se sapă un puţ de lansare a utilajului şi un puţ de ieșire. La nevoie se fac 

şi puţuri intermediare, la distanţe mari. Puţul de lansare este o construcţie 

foarte rezistentă (va trebui să suporte forţe de ordinul 1-2000t);  

- Se lansează maşina de forat compusă din partea fixă şi capul mobil;  

- În spatele scutului se montează cel puţin un segment din tubul care va 

forma noua conductă/canal; tubul are o construcţie foarte robustă şi poate 

fi din beton armat (20-25 cm grosime de perete foarte îngrijit turnat. 

- În spatele tubului se montează presa hidraulică de împingere, calculată să 

poată învinge forţa de frecare dintre tub şi pământ;  

- În interiorul tubului se face legătura între capul de tăiere şi instalaţia 

anexă: cablurile de forţă şi comandă, instalaţia laser de control a direcţiei, 

conductele de adus noroiul de foraj şi scoaterea noroiului încărcat cu 

materialul rezultat din săpătură etc;  

- Pentru reducerea frecării între tub şi pământ, tuburile au practicate orificii 

prin care o parte din noroi este injectată în spaţiul dintre tub şi pământ;  

  

Alegerea metodei de excavare a pământului trebuie să ia în considerare 

următoarele condiții: trafic, lungimea subtraversării, condițiile terenului și 

nivelul apelor subterane, traseul liniei de canalizare, diametrul conductei, dar şi 

posibilele obstacole subterane întâlnite. Dintre acestea, cele mai importante sunt 

condițiile terenului și apa subterană, acestea pot necesita lucrări suplimentare de 

îmbunătățire a solului, cum ar fi cimentarea chimică. Așadar, în tehnologia pipe-

jacking, pământul poate fi excavat astfel: 

- manual 
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- miniexcavator 

- freze rotative 

- buzdugan rotativ.[5] 

 

1.3. Puțuri de lansare/evacuare – noțiuni generale 

 

Puţurile servesc în general ca spaţii de lucru în timpul operaţiei de 

microtunelire. Punctul de început al excavaţiei unui tunel este puţul de lansare 

care este folosit pentru: 

- montarea instalaţiei pricipale de împingere, 

- poziţionarea echipamentului pentru realizarea excavaţiei, 

- instalarea echipamentului de dirijare, 

- instalarea tuburilor individuale de împins, 

- evacuarea materialului excavat. 

Operaţia de împingere a tubului se termină în puţul de evacuare. Acest puţ 

este punctul în care echipamentul care realizează excavaţia şi scutul sunt 

recuperate.[4] 

Puţurile de lansare şi de evacuare sunt singurele structuri deschise atunci 

când se instalează reţele subterane prin metoda fără săpătură deschisă. 

Următoarele aspecte, cu privire la planificarea puţurilor de lansare şi de 

evacuare, sunt foarte importante în ceea ce priveşte necesitatea reducerii 

încărcărilor şi a costurilor de construcţie la un minim : 

- alegerea amplasamentului, 

- numarul de puţuri, 

- forma şi dimensiunile puţului, 

- selectarea unei metode corespunzătoare de construcţie. 

 
Figura 3. Puț de lansare 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

214 

2. ANALIZA STĂRII DE EFORT A CONDUCTELOR ÎMPINSE 

 

Principalele incertitudini în această metodă apar din cauza că procesul de 

aliniere al conductelor nu poate fi niciodată perfect. Sarcinile  între conducte nu 

sunt transmise uniform, şi interacţiunea dintre sol şi conducta este de aşa natură 

încât  forţele de frecare să reziste mişcării şirului  de  conducte, ce  ar putea fi 

mult mai mare. Aceste două efecte interacţionează între ele  pentru a spori 

sarcinile de împingere şi formează concentrări de eforturi în conducte. Scopul 

principal al cercetării este, prin urmare, pentru a investiga sarcina de transfer 

între tuburi şi presiunile de contact dintre tuburi şi sol (Figura 13, Figura 14).[5] 

 
 

Figura 4. Conducte alineate gresit 

 
  

Figura 5. Sistem de forțe pentru a menţine echilibrul în conducte 

 

Tuburile trebuie să fie concepute în asa fel și analizate din punct de vedere 

al solului si încărcărilor la care vor fi supuse și pe care le vor suporta în diferite 

stadii ale construcției. 
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2.1 Încărcările date de teren 

 

Cea mai mare solicitare în cazul tuturor tuburilor acoperite cu pământ este 

cauzată în mod direct de încărcătura pământului. Acuratețea determinării 

eforturilor din pământ la tuburi este deosebit de importantă pentru stabilitatea 

acestora. Aceasta implică cunoașterea exactă a tipurilor de pământ și a 

caracteristicilor lor, valori care trebuie să se bazeze pe investigații 

corespunzătoare ale terenului. 

O atenție suplimentară trebuie acordată tipurilor de pământ care tind să se 

umfle în contact cu apa (pământuri sensibile la umezire). 

Cu toate că acest pământ nu este întâlnit foarte des, este important să se 

investigheze terenul din acest punct de vedere, cu o deosebită atenție, deoarece 

efectul umflării pământului poate avea consecințe asupra operației de împingere 

a tubului. 

 

 
Figura 4. Stadiul primar de încărcare Ka<K<Kp 

Ka = coeficientul împingerii active a pământului [-], 

Kp = coeficientul împingerii pasive a pământului [-], 

K = coeficientul presiunii statice a pământului. 

 Operațiunea împingerii modifică starea inițială de eforturi din pământ, 

(figura 2.17) și schimbă solicitările. Acest lucru se datorează ușurării solului îin 

urma excavațiilor la suprafață, la fel ca și tăieturile masive facute de instalația de 

tunelire care, in cele mai multe cazuri, este marirea spatiului intertunelar dintre 

exteriorul conductei si sol. 
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2.2 Presiunea orizontală a pământului 

 

Corespunzător modelului de încărcare, presiunea orizontală a pământului 

acționând lateral este determinată de planurile de cedare ale pământului la fețele 

tubului. Doar încărcarea pământului, redusă de factorul k, acționează pe aceste 

planuri ale pământului. 

Presiunea orizontală a pământului care este aplicată la nivelul cheii 

tubului are următoarea formulă: 

pEh pEv

da

2
B









K2
[kN/m2]

 
În funcție de relaxarea pământului în timpul microtunelirii, după ce tubul 

a fost introdus în operație sau după injectarea intervalului circular cu bentonită, 

coeficientul efectiv de împingere a pământului, K2 este în general aplicat la toate 

tipurile de pământ cu un ordin de mărime care variază între împingerea activă a 

pământului și împingerea pasivă a pământului.[5] 

2.3 Încărcarea din trafic 

 

Încărcările din trafic acoperă toate încărcările care nu acționează constant, 

dar reapar des (încărcări ciclice). Numărul de cicluri de încărcare poate cauza 

oboseala materialului tubului. 

 Încărcările din trafic date de vehicule, trenuri sau avioane în cazul 

aeroporturilor sunt evaluate ca încărcări care acționează pe tuburi, dar nu sunt 

încărcări statice. 

  

2.4 Eforturi secționale datorate încărcărilor transversale axei conductei 

 

Eforturile din peretii conductelor ce actioneaza circular, adica transversal 

fata de axa conductei trebuie sa fie determinate dupa cum urmeaza: 

𝜎 =
𝑁

𝐴
±

𝑀

𝑊
× 𝛼𝑘  

Factorul corector depinzând de curbura αK este determinat de materialul 

conductei. 

Eforturile secționale se determină privind ambele stadii: de construcție și 

de exploatare.  
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2.5 Sarcina axială 

 

Împingerea tuburilor implică prezența încărcărilor transversale la axa 

tubului în timpul stadiului de construcție, la fel ca și încărcările care acționează 

în direcția axei tubului. 

În timpul operației de împingere a tubului, forța de împingere trebuie să 

învingă rezistența la frecare a tubului în pământ (frecare de suprafață), la fel ca 

și rezistența la penetrare a capului de forare și direcționare în interiorul 

pământului.[5] 

 

 
Figura 5. Rezistența la frecare si rezistența la penetrare în timpul împingerii 

tubului 

V≥S+ΣR 

unde: 

S = rezistenta la penetrare, 

ΣR = rezistenta la frecare in lungul tubului. 

 

2.5.1 Rezistența la penetrare 

 

Rezistența la penetrare se opune înaintării capului de forare și direcționare 

pe toată  durata operației de împingere. Rezistența la penetrare variază în funcție 

de forma și acțiunea capului de forare folosit și este numită: 

- rezistența pe lama cuțitului – metodele de împingere și forare 

- rezistența pe suprafață – metodele de excavare cu scutul. 

 

2.5.1.1 Rezistența pe lama cuțitului – Sistemele de împingere și forare 

 

Rezistența pe lama cuțitului Ps este ridicată atunci când capul de dirijare 

este împins prin pământ, și este învinsă datorită apariției zonelor de cedare a 

pământului în fața capului de dirijare. 
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 Herzog determină rezistența pe lama cuțitului Ps ca un produs al 

suprafeței lamei cuțitului si rezistența de varf din pământ după cum urmează: 

Ps  Dm t ps [m]
 

unde: 

Dm = diametrul lamei cuțitului [m], 

t = grosimea lamei cuțitului [m], 

ps = rezistența de vârf [kN/m2] 

Rezistența de vârf depinde de tipul de pământ, valorile se regăsesc în 

Tabelul 2.4. 

 

Tabel 1. Valori ale rezistenței de vârf în funcție de tipul de pământ 

 

2.5.2 Rezistența la frecare 

 

Separat de rezistența la penetrare mai apare de asemenea forța de frecare 

dintre suprafața echipamentului de excavare sau a tubului împins și pământ. 

Forța de frecare rezultă din integrarea frecării active pe suprafața echipamentului 

de excavare sau a tubului împins după cum urmează: 

R M da  L
 

unde: 

R = rezistența la frecare [kN], 

M = rezistența pe suprafață [kN/m2], 

da = diametrul exterior al scutului sau tubului [m], 

L = distanța de împingere [m]. 

 Frecarea pe suprafață este determinată pe baza legii frecării, cum este 

aplicată în mecanică: 

M  N [kN]
 

unde: 

μ = coeficient de frecare [-], 

N = forța care acționează ortogonal pe perete [kN/m2]. 
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2.5.2.1 Reducerea rezistentei la frecare 

Rezistența la frecare poate fi redusă prin : 

- realizarea unei găuri cu diametru mai mare decât cel necesar (săpătura circulară 

dintre tub și terenul înconjurător), 

- folosirea unui lubrifiant (lubrifiere cu o suspensie bentonitică). 

  

3. ANALIZA NUMERICĂ A COMPORTĂRII TUBURILOR ÎN 

METODA PIPE-JACKING 

3.1 Metode de calcul structural la tuneluri 

   

Construcţia unei lucrări subterane într-un masiv are drept consecinţă 

înlocuirea stării de eforturi naturale preexistente cu o nouă stare de eforturi a 

noului corp constituit din masivul cu gol şi căptuşeală. Terenul constituie sursa 

de încărcare pentru căptuşeală, dar este în acelasi timp şi element portant, 

conlucrând cu căptuşeala în vederea stabilizării stării de eforturi. 

 Echilibrul final al ansamblului căptuşeală-masiv depinde de un număr 

considerabil de factori:  

- starea iniţială de eforturi din masiv;  

- caracteristicile fizico-mecanice şi legile de comportare ale terenului;  

- fazele de execuţie şi derularea lor în timp;  

- caracteristicile geometrice şi mecanice ale căptuşelii şi natura contactului cu 

terenul;  

- condiţiile de utilizare ale lucrării.  

3.1.1 Metoda elementului finit 

 

 Un sistem material real (pod, tunel, baraj, sistem rutier, etc.) prezintă o 

alcătuire complexă determinată de: forma geometrică, legăturile între diferitele 

parţi componente şi mediul înconjurător, proprietăţile materialelor din care sunt 

alcătuite, varietatea acţiunilor, etc. 

 Considerarea în calcule a tuturor caracteristicilor sistemului real ar duce la 

imposibilitatea practică de determinare a răspunsului ca urmare a complexităţii 

şi efortului de calcul. Pentru studiu, cercetare sau proiectare se fac anumite 

simplificări, înlocuindu-se sistemul real cu un alt sistem, numit model de calcul. 

 Stabilirea modelului de calcul al unei construcţii inginereşti conţine 

următoarele aspecte: 
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- schematizarea structurii cu stabilirea tipurilor de elemente, legăturile dintre 

acestea, geometria elementelor, distribuţia maselor, reazemele, etc.; 

- comportarea materialului; 

- chematizarea comportării structurii; 

- modalităţi de analiză a structurilor. 

 Ideea de bază a M.E.F. constă în a considera structura ca fiind alcătuită 

dintr-un asamblaj de elemente structurale individuale, numite elemente finite, 

conectate între ele într-un număr finit depuncte numite noduri. Procesul de 

diviziune a întregului în părţi componente se numeşte discretizare.În M.E.F. 

calculul analitic este înlocuit cu un calcul numeric aproximativ.  

 Elementele finite sunt corpuri continui şi deformabile. Având o geometrie 

simplă pot fi mai ușor studiate şi caracterizate din punct de vedere al comportării 

mecanice prin metodele generale ale mecanicii corpurilor deformabile. De 

asemenea, forma lor standard, conduce la expresii tip ale diferitelor mărimi 

mecanice caracteristice şi prin aceasta la posibilitatea automatizării calculelor. 

[8] 

3.1.2 Aplicarea M.E.F. la calculul construcțiilor subterane 

 Modelarea comportării ansamblului căptuşeală-masiv cu MEF, trebuie să 

reproducă cât mai fidel fenomenele de contact şi interacţiune dintre căptuşeală şi 

masiv, dar și comportarea masivului de rocă. 

 MEF permite o mai bună reprezentare a realităţii, lărgind gama ipotezelor 

posibil a fi luate în considerare în calcul: 

- considerarea forţelor gravitaţionale; 

- comportamentul neliniar, anizotrop sau dependent de timp; 

- condiţii la limită mai bune; 

- geometria reală a masivului şi a căptuşelii; 

- efectul construcţiilor sau tunelelor învecinate; 

- considerarea golului din spatele căptuşelii. 

 Pământurile pot fi considerate în primă fază medii continui, dar pentru un 

masiv de rocă, discontinuitățile joacă un rol determinant. Pentru roci, adoptarea 

unui model de comportare elastic este o primă aproximare, adesea neeficientă, 

pe când în pământuri este necesară utilizarea unui model elasto-plastic. 

 

3.2 Programul PLAXIS 3D TUNNEL 

 

PLAXIS 3D TUNNEL este un program de calcul de elemente finite care a 

fost dezvoltat special pentru analiza deformabilității și stabilității în proiectele de 
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tunel. Interfața grafică de intrare (INPUT) permite o generare rapidă a modelelor 

complexe de elemente finite, precum și facilitățile îmbunătățite de ieșire 

(OUTPUT) oferă o prezentare detaliată a rezultatelor. Calculele în sine sunt 

complet automatizate și se bazează pe proceduri numerice solide.  

3.3 Analiza unui model real cu ajutorul programului PLAXIS 3DT 

(subtraversare CF) 

 

Încărcările luate in considerare în calcul au fost: 

- Încărcările verticale şi orizontale date de convoiul CF  LM71 (SR EN 1991-

2-2004) care sunt cele mai mari; 

- Încărcările verticale şi orizontale date de de teren (=20kN/mc, =30, 

ks=5daN/cm³); 

- Greutatea proprie a tubului. 

- Eforturile transmise de prese la avansul scutului şi tuburilor prin terasament. 

- Coeficienţii parţiali de siguranţă adoptaţi conform NP 105-2004 au fost: 

- convoi CF  F =1.3 

- presiune teren verticală F =1.2 

- presiune teren orizontală F =1.0 

Pentru analiza tuburilor de diametru interior Di=2.20m s-au adoptat trei 

ipoteze de calcul: 

Ipoteza I 

Calculele s-au efectuat luând în considerare convoiul LM71 şi o acoperire 

de pământ deasupra tubului de 1,50 m față de NST.  

Ipoteza II 

 Calculele s-au efectuat luând în considerare convoiul LM71 şi o acoperire 

de pământ deasupra tubului de 5.00 m față de NST. 

Ipoteza III 

 Calculele s-au efectuat luând în considerare convoiul LM71 şi o acoperire 

de pământ deasupra tubului de 10.00 m față de NST. 

 
Figura 6. Alcătuirea convoiului și valorile caracteristice ale încărcărilor 

verticale 
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Figura 7. Rezistența la frecare si rezistența la penetrare în timpul împingerii 

tubului 

V≥S+ΣR 

Împingerea tuburilor se simuleaza prin forțe uniforme aplícate pe plate. 

 

Tabelul 2. Valorile rezistențelor la frecare și penetrare aferente fiecărei faze de 

execuție. 

Ipoteza I 

        

 

Ps (kN) M (kN/m2) 
L (m) 

R 

(kN) 
V (kN) Faza de 

executie 

Dm 

(m) t (m) 

ps 

(kN/m2) 
μ 

N 

(kN/m2) 

I 

2.62 0.01 4000 0.2 27 

3 128.19 457.26 

II 4.5 192.28 521.35 

III 6 256.37 585.45 

IV 7.5 320.47 649.54 

V 9 384.56 713.63 

 

329.07 
  

    

Tabelul 3 Valorile rezistențelor la frecare și penetrare aferente fiecărei faze 

de execuție. 

Ipoteza II 

        

 

Ps (kN) M (kN/m2) 
L (m) R (kN) V (kN) Faza de 

executie 

Dm 

(m) t (m) 

ps 

(kN/m2) 
μ 

N 

(kN/m2) 

I 

2.62 0.01 4000 0.2 90 

3 427.29 756.36 

II 4.5 640.94 970.01 

III 6 854.58 1183.65 

IV 7.5 1068.23 1397.30 

V 9 1281.87 1610.95 

 

329.07 
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Tabelul 4. Valorile rezistențelor la frecare și penetrare aferente fiecărei faze de 

execuție. 

Ipoteza III 

        

 

Ps (kN) M (kN/m2) 
L (m) R (kN) V (kN) Faza de 

executie 

Dm 

(m) t (m) 

ps 

(kN/m2) 
μ 

N 

(kN/m2) 

I 

2.62 0.01 4000 0.2 180 

3 854.58 1183.65 

II 4.5 1281.87 1610.95 

III 6 1709.16 2038.24 

IV 7.5 2136.46 2465.53 

V 9 2563.75 2892.82 

 

329.07 
  

   
3.4 Modelarea tunelului în program 

 

Definirea secţiunii transversale a microtunelului şi poziţionarea în teren 

se face din meniul Tunnel Designer, nu înainte de a defini domeniul de studiu în 

meniul General Settings.  

Condițiile de contur se definesc cu ajutorul opțiunii Standard Fixities. 

Astfel, pe latura orizontală inferioara a modelului vor fi blocate atât deplasarile 

orizontale cât și cele verticale, iar pe latura verticală se blocheaza deplasarea 

orizontală. 

 

 

Figura 8. Modelul de calcul  

considerat 

Figura 9. Secțiunea transversală a 

tunelului 
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Discretizarea bidimensionala a modelului de calcul se face cu ajutorul 

optiunii 2D Mesh . Nivelul de discretizare global este Coarse cu indesiri pana la 

nivelul Fine in jurul tunelului. 

 
Figura 10. Discretizarea modelului de calcul 

 

Discretizarea 3D a structurii se face cu ajutorul opțiunii 3D Mesh 

generation. Practic, discretizarea 2D  se extinde pe direcția Z, obtinandu-se 

elemente finite de tip Wedge (volumice), cu 15 noduri de interpolare. Pentru a 

obtine un model 3D al modelului de calcul vom defini 11 plane a căror 

coordonate pe direcția Z sunt prezentate în tabelul urmator: 

 

 
Figura 11. Discretizarea 3D a modelului 

 

Scutul este modelat cu elemente tip PLATE, acestea permit preluarea 

momentelor încovoietoare, forțelor tăietoare și axiale. 
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Tabel 5. Proprietățile de material pentru scut: 

Parameter Name Value Unit 

Type of behaviour 

Normal stiffness 

Flexural rigidity 

Equivalent thickness 

Weight  

Poisson’s ratio 

Material 

type 

EA 

EI 

d 

w 

υ 

Elastic 

1.05E+07 

2187,5 

0.05 

3,925 

0.00 

- 

kN/m 

kN/m2/m 

m 

kN/m/m 

- 

 

Condițiile inițiale se definesc prin intermediul opțiunii Initial Conditions. 

Cu ajutorul acestei opțiuni se poate stabili nivelul pânzei freatice , presiunea 

apei din pori în faza inițiala și starea de eforturi geologice inițiale din teren. În 

problema de față nu s-a inclus nivelul pânzei freatice. Afișarea acestei stări 

inițiale de eforturi se realizează cu ajutorul izoculorilor. 

 

 

Figura 12. Starea initială de eforturi din teren - Eforturi totale max = -266.13 

kN/m2 
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3.4.1 Calculul pe faze de execuție în ipoteza I 

 

 

Figura 13. Ipoteza 1 de calcul 

 

3.4.1.1 Rezultate în faza 5 ipoteza I 

Deplasări totale 

 
Utot=4.12*10-3m 

Deplasări verticale 

 
Uymax=3.95*10-3m 

Eforturi totale 

 
σmax =-269.20 kN/m2 

Sigma x-x 

 
σx-xmax =-201.88 kN/m2 

Forța axială N1-1 în F Momentul încovoietor M1-1 în F 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

227 

 
N1-1 max= - 94.46 kN /m 

 
M1-1 max= 2.89 kNm /m 

Figura 14. Rezultate în faza 5, ipoteza I 

 

3.4.2 Calculul pe faze de executie în ipoteza II  

 
 

Figura 15. Ipoteza 2 de calcul (faza 5) 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

228 

3.4.2.1 Rezultate în faza 5, ipoteza II 

Deplasări totale 

 
Utot=5.14*10-3m 

Deplasări verticale 

 
Uymax=-4.86*10-3m 

Eforturi totale 

 
σmax =-315.25kN/m2 

Sigma x-x 

 
σx-xmax =-236.22kN/m2 

Forța axială în F 

 
N1-1 max= - 181.07 kN /m 

Momentul încovoietor în F 

 
M1-1 max= 12.01 kNm /m 

Figura 16. Rezultate în faza 5, ipoteza II 
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3.4.3 Calculul pe faze de executie în ipoteza III 

 
Figura 17. Ipoteza III de calcul (faza 5) 

3.4.3.1 Rezultate în faza 5, ipoteza III 

Deplasări totale 

 
Utot=6.53*10-3m 

Deplasări verticale 

 
Uymax=-6.22*10-3m 

Eforturi totale 

 
σmax =-381.72kN/m2 

Sigma x-x 
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σx-xmax =-286.22kN/m2 

Forța axială în F 

 
N1-1 max= - 313.64 kN /m 

Momentul încovoietor în F 

 
M1-1 max= 6.76 kNm /m 

Figura 18. Rezultate în faza 5, ipoteza III 

 

4. CONCLUZII 

 

 Metoda tuburilor împinse reprezintă o metodă de construcție pentru 

instalarea rețelelor de utilități  subterane, fără a utiliza săpătura deschisă. Deși 

metoda tuburilor împinse este foarte utilizată, este încă necesară cercetarea 

acesteia, pentru a întelege pe deplin factorii care influentează procesul și pentru 

a preveni cedările neprevazute. Ținând cont de limitările financiare și de timp, 

este foarte dificil să se studieze toate aspectele acestor factori prin experimente 

și, de asemenea, este dificil să se studieze prin metode analitice din cauza 

complexității problemei. 

Metoda se poate utiliza si la reconstrucția podețelor existente degradate. 

Acest tip de construcții prezintă caracteristici specifice din punct de vedere al 

proiectării. 

Tuburile utilizate la constructia microtunelelor prin metoda tuburilor 

împinse, sunt structuri circulare continui. În general această metodă se aplică în 

terenuri omogene.  

În modelarea cu elemente finite a fost folosit  un model tridimensional. 

Analiza numerică efectuată scoate în evidență factorii ce influențează 

performanța tuburilor, de exemplu, proprietățile materialelor din umplutură, 

rigiditatea terenului inconjurator și interacțiunea dintre tub și teren. 

Analiza numerică se concentrează mai mult pe  dezaxările dintre tuburi, 

acesta fiind unul dintre factorii dominanți, deoarece induce atât eforturi de 

întindere, cât și eforturi de compresiune în tuburile din beton.  
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POSIBILITĂŢI DE MODELARE A STĂRII DE TENSIUNI ŞI 

DEFORMAŢII ÎN SISTEME RUTIERE 

 

 
Pîrjoleanu Roxana, C.F.D.P, I.I.T, an 2, e-mail: roxana.pirjoleanu@gmail.com 

 
Îndrumător: Anton Valentin, Conf. Univ.dr.ing., e-mail: vali@cfdp.utcb.ro 

 

 

Rezumat  

 

 În această lucrare am prezentat posibilităţile de modelare a stării de tensiuni şi 

deformaţii în sisteme rutiere, folosind programul EverFe, urmând cu discretizarea elementelor 

finite: modelarea dalei, stratului de fundaţie şi a substraturilor, modelarea fundaţiei într-un 

lichid dens, comportarea între placă/dală-strat de fundaţie, modelarea gujoanelor şi a barelor 

de legătură între dale, comportarea dalelor de ciment la variaţii de temperatură, modelarea 

comportării dalelor din beton de ciment cu ajutorul programului de calcul EverFE. 

 Pasul următor a fost prezentarea propriu-zisă a aplicaţiei: Se realizează analiza 

comportării sistemului rutier rigid pentru pista aeroportuară caracterizată cu datele următoare: 

Caracteristica de fundaţie, caracteristici dale: Lungime, Lăţime, Grosime, Caracteristici beton 

de ciment, Modulul de elasticitate, Coeficientul lui Poisson, Densitate, Diferenţa de 

temperatură între feţele orizontale, Caracteristici gujoane: Lungime, Diametru, Coeficientul 

lui Poisson, Modulul de elasticitate. 

 Se analizează o pistă aeroportuară caracterizată de datele de temă şi supusă încărcării 

aterizorului cu valorile: Tip Aterizor, Sarcina pe roata, Distanţa între roţi, Tip aeronavă. 

 Am prezentat 2 cazuri: CAZUL 1: Varianţa sarcinii din roţi amplasată în zona centrală 

a dalei/plăcii, şi CAZUL 2: Varianţa sarcinii din roţi amplasată în zona rostului dalei/plăcii. 

În concluzie, Pista aeroportuară solicitată de încărcarea unui aterizor dual al aeronavei 

BOEING 737-100 acceptă deformaţii mari în zona încărcării, încărcarea se face resimtiţă în 

toate dalele deoarece între dale este asigurată o conlucrare prin intermediul gujoanelor. După 

cum se observă mai sus apar două eforturi maxime  de 4.9449 MPa, şi 4.92306 MPa, precum 

deplasarea maximă a dalelor este de -0.424 mm. 

 
Cuvinte cheie: EverFe, Discretizare, Modelare, Element finit. 

 

 

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMULUI EVERFE 

 

EverFE este un program de analiza 3D a elementelor finite şi cu ajutorul 

lui se simulează răspunsul unui sistem planar de plăci de ciment din sarcinile de 

osiei şi efectele acestora.  

mailto:roxana.pirjoleanu@gmail.com
mailto:vali@cfdp.utcb.ro
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Capacităţile programului EverFe include: 

  Abilitatea de a modela 1,2 sau 3 dale/plăci longitudinal şi transversal 

(până la 9 dale/plăci cu o configuraţie de 3x3). Coloanele transversale pot 

fi specificate explicit între dalele/plăcile adiacente. 

  Pot fi specificate până la 3 straturi elastice de fundare cu legături de bază 

sau fără putând fi specificate. Plăcile solitate la forfecare pot fi legate cu 

ajutorul unui element elasto-plastic distribuit cu rigiditate orizontală între 

plăci/dale şi stratul de fundaţie. 

 Gujoanele pot fi localizate precis spre îmbinările transversale şi fără 

piederi. În locul modelării gujoanelor fără pierderi, cele care suportă 

plăcile între ele specificate la interacţiunea gujon- dală/placă. 

  O varietate diferită a configuraţiilor osiilor pof fi uşor definite cu un efort 

minim de introducere a datelor de intrare   

 Variaţiile de temperatură liniare, biliniare sau triliniare cu ajutorul 

grosimii dalelor/ plăcilor poate fi capturat.  

 Vizualizarea tensiunilor, deplasărilor şi a forţelor interioare şi a 

momentelor de încovoiere ale gujoanelor. Valorile de răspuns critice în 

orice punct din model pot fi uşor recuperate . 
 

2. DISCRETIZAREA ELEMENTELOR FINITE 
 

 
Figura 1. Tipuri de elemente finite folosite 
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2.1 MODELAREA DALEI, STRATULUI DE FUNDAŢIE ŞI A 

SUBSTRATURILOR 

 

În toate modele programului EverFe, placă/dală, stratul de fundaţie şi 

substratul sunt în format 3D, linear elastic, izotropic, continuu. Fiecare strat este 

discretizat standard cu 20 de noduri elemente cărămidă. Reţeaua elementului 

finit este rectiliniu, iar acelaşi număr de diviziuni element este utilizat pentru 

fiecare placă/dală şi straturi de fundatie/substraturi sub dală în plan x-y pentu a 

asigura compatibilitatea la interfaţa dală/placă – strat fundaţie. 

 

2.2 MODELAREA FUNDAŢIEI ÎNTR-UN LICHID DENS 

 

Singurul parametru constitutiv necesar pentru acest element este 

rigiditatea distribuită lichidului dens din fundaţie (Forţă/Volum).  

 

2.3 COMPORTAREA ÎNTRE PLACĂ/DALĂ -STRAT DE FUNDAŢIE 

 

Interacţiunea modelării placă/dală şi baza este crucial pentru a estima 

răspunsul structurii la sarcini pe osie în apropiere de articulaţii şi de gradienţi 

termici sau de contracţie din variaţii de temperatură. 

 

 
Figura 2. Modelarea separării şi transferul forţei tăietoare la interfaţa placă/dală 

şi strat de fundaţie 

 

3. MODELAREA GUJOANELOR ŞI A BARELOR DE LEGATURĂ 

ÎNTRE ACESTEA 

 

Modele de gujoane şi bare de legătură între placă/dale este explicit cu 3 

noduri, elemente finite cuadratice la încovoiere încorporate în elemente finite 

pătratice. 
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Figura 3: Elementul gujonului 

 

4. COMPORTAREA DALELOR DE BETON LA VARIAŢII DE 

TEMPERATURĂ 

 

 Eforturile produse de variaţiile climatice pot fi de compresiune sau 

întindere şi de încovoiere. 

 

 
 

 Rezultatele obţinute în urma modelării numerice a comportării dalelor din 

beton de ciment la variaţii de temperatură sunt următoarele: 

 

 
Gradient pozitiv    Gradient negativ  
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5. MODELAREA COMPORTĂRII DALELOR DIN BETON DE 

CIMENT CU AJUTORUL PROGRAMULUI DE CALCUL EVERFE 

 

 Programul oferă posibilitatea de a modela sistemul rutier rigid alcătuit din 

pachete de dale, cu legături de conlucrare. 

 Modelul de fundaţie este folosit solidul elastic. 

 Cu ajutorul programului se pot calcula: starea de tensiuni, deformaţii 

specifice în structura dalelor din beton şi la nivelul fundatiei. 

 Programul dă posibilitatea realizării unei mari varietăţi de configuraţii ale 

încărcărilor. 

 Utilizatorul poate defini o serie de scenarii de aplicare a încărcărilor utile, 

care se pot suprapune peste cele provocate de variaţii de temperatură sau 

greutate proprie. 

 Simularea efectului variaţiilor de temperatură se poate realiza prin modele 

diferite: liniar, parabolic sau hiperbolic. În acest mod se pot evidenţia 

efectele gradientului termic. 

 Modelarea numerică a conlucrării la rosturi a dalelor din beton. 

 Simularea comportării se poate realiza cu modele matematice de tip liniar 

sau neliniar. 

 Gujoanele pot fi localizate cu precizie în lungul rostului transversal. 

Pierderea caracteristicilor îmbinării în timp poate fi considerată prin 

specificarea modului de interacţiune între gujon şi dala de beton. Poate fi 

modelată poziţionarea sau alinierea greşită a gujonului în rost. 

 Se pun în evidenţă momentele încovoietoare şi forţele tăietoare pentru 

fiecare gujon în parte. 

 

6. APLICAŢIE 

 

 Se realizează analiza comportării sistemului rutier rigid pentru pista 

aeroportuară caracterizată cu datele următoare: 

 Caracteristica de fundaţie : K=50MN/mc 

 Caracteristici dale: 

* Lungime: 5.00 m 

* Latime:  3.00 m 

* Grosime: 0.35 m 
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 Caracteristici beton de ciment: 

* Modulul de elasticitate: 28.000N/mmp 

* Coeficientul lui Poisson: 0.18 

* Densitate: 2400 kg/mc 

* Diferenţa de temp. între feţele orizontale: max 20 0C 

 Caracteristici gujoane: 

* Lungime: 500 mm 

* Diametru: 38 mm 

* Coeficientul lui Poisson: 0.3 

* Modulul de elasticitate: 210.000 N/mmp 

 Se analizează o pistă aeroportuară caracterizată de datele de temă şi 

supusă încărcării aterizorului cu valorile: 

 Tip Aterizor: Dual 

 Sarcina pe roată: 15.3 Tf 

 Distanţa între roţi :70 cm 

 Tip aeronava: BOEING  737-100 

 

6.1 DESCRIEREA REZULTATELOR 

 

Varianţa sarcinii din roţi amplasată în zona centrală a dalei/plăcii 

 

6.2 GEOMETRIA PISTEI 

 

Am definit geometria pistei aeroportuare formată din 9 dale cu 

dimensiunile 5.00 x 3.00 x 0.35.  

  

6.3 GEOMETRIA STRATULUI DE BAZĂ/FUNDAŢIEI 

 

În panoul Base/subgrade, utilizatorul specifică numărul de straturi elastice 

solide sau al substraturilor fiind luate în considerare cu ajutorul butoanelor radio 

din partea stângă şi grosimea fiecărui strat în dreapta. 

 

6.4 PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR 

 

 Introducem caracteristicile materialului, caracteristicile gujoanelor şi 

caracteristica fundaţiei. Panoul de materiale controlează specificarea 

proprietăţilor acestora pentru plăci, gujoane, stratul de bază elastic/ substraturi, 

fundaţie şi plăci. 
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6.5 DEFINIREA ÎNCĂRCĂRILOR 

 

 În programul EverFE, pot fi specificate atât roată / sarcini pe osie și efecte 

termice (așa cum s-a discutat în materiale de plăci, de încărcare datorită placa de 

auto-greutate este inclus prin caietul de sarcini de o densitate placă de bază non-

zero).  

     

 6.6  DEFINIREA INCĂRCĂRILOR 

 

 În programul EverFE, ambele încărcări ale osiilor şi roţilor şi efectele 

termice pot fi specificate (aşa cum s-a discutat în materialele plăcilor, încărcările 

datorate propriei greutăţi a plăcii sunt incluse specificând o densitate a plăcii 

diferită de 0).  

 

6.7 SPECIFICAREA ÎNCĂRCĂRILOR PENTRU ROŢI ŞI OSII 

 

 Încărcările din osii şi roţi sunt create dând click pe oricare dintre cele şase 

butoane în partea superioară a panoului de încărcări. 

 

6.8 EFECTE TERMICE 

 

 Distribuţiile termice în programul EverFe pot fi specificate lineare, 

biliniare şi trilineare. Acest lucru este realizat prin acordarea numărul de 

schimbări de temperatură (2, 3 sau 4), precum și specificând valoarea lor. 

 

6.9 GUJOANE ŞI LEGĂTURI 

 

 Gujoanele pot fi specificate la reazemele transversale în trei moduri: 

distribuite la distanţe egale pe tot parcursul reazemului transversal, localizat în 

pe axul roţilor, sau manual întrându-se coordonatele x, y, si z. 

 

6.10 DISCRETIZARE 

 

 Discretizarea elementului finit generat de programul EverFE este 

rectilinie. Numărul de elemente în direcţia x pentru fiecare coloana de plăci, şi 

pe direcţia y pentru fiecare rând de plăci sunt specificate independent. Adiţional, 
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numărul de elemenete prin grosimea plăcii şi fiecare strat de bază elastic sunt de 

asemenea specificate de utilizator. 

 

6.11 CONCLUZII 

 

Pista aeroportuară solicitată de încărcarea unui aterizor dual al aeronavei 

BOEING 737-100 acceptă deformaţii mari în zona încărcării, încarcarea se face 

resimţită în toate dalele deoarece între dale este asigurată o conlucrare prin 

intermediul gujoanelor. După cum se observă mai sus apar doua eforturi maxime 

de 4.9449MPa, şi 4.92306MPa, precum deplasarea maximă a dalelor este de -

0.424 mm.  
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Construcţie, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri  

 

Rezumat 

 

Studiul comportării în exploatare a mixturilor asfaltice este un subiect foarte vechi în 

literatura de specialitate, mulţi experți în domeniu încercând să explice cauzele degradărilor, 

având în vedere multitudinea de factori care contribuie la degradarea lor. 

Scopul lucrarii este proiectarea corectă şi o bună legătură cu caracteristicile reale ale 

mixturii aşternute pe teren. 

Scopul acestei constă în studierea influenţei valorii modulului de elasticitate dinamic 

şi a coeficientului lui Poisson pentru  straturile asfaltice din complexul rutier în diferite situaţii 

de exploatare în condiţiile în care celelalte caracteristici fizico-mecanice rămân constante 

(grosimea straturilor de fundaţie, modulele de elasticitate şi coeficienţii lui Poisson pentru 

pământ şi straturile granulare).  

 
Cuvinte cheie: modul de elasticitate, deformaţie, mixtură 

 

 

1. INTRODUCERE 
 

 Structura rutieră=mai multe straturi rutiere suprapuse, alcătuite din 

materiale cu caracteristici diferite, astfel încât ansamblul să corespundă unor 

condiţii de circulaţie şi hidro-climatice date. 

Straturile rutiere au rolul, în general, de a prelua şi repartiza tensiunile create de 

solicitările din trafic şi să le reducă la un nivel compatibil cu caracteristicile 

terenului de fundare, fără ca în complexul rutier să se producă fisuri sau 

deformaţii cu caracter permanent. 

Numărul, natura şi grosimea straturilor din sistemul rutier, alcătuite din 

materiale cu caracteristici diferite, se stabilesc luând în consideraţie 

caracteristicile traficului, condiţiile climatice, materialele disponibile din zonă, 

mailto:radut.alin@yahoo.com
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natura terenului din patul căii etc. Starea de tensiuni şi deformaţii din solicitările 

traficului este influenţată în mod sensibil de rigiditatea straturilor, de modul de 

conlucrare între ele şi de adâncimea la care se găsesc faţă de suprafaţa de rulare. 

Proiectarea şi construcţia drumurilor presupune anumite faze 

premergătoare pentru alegerea soluţiilor optime. Dintre acestea, un rol important 

îl au cercetările pentru anticiparea comportării în timp, care se reflectă în final în 

caracteristicile de exploatare şi condiţii de siguranţă a infrastructurii 

transporturilor. 

 

Structurile rutiere luată în calcul la realizarea studiului au în componenţă 

următoarele straturi: 

 

Structura rutiera 1 

 Are in componenta urmatoarele straturi ; 

 strat de uzură din beton asfaltic tip BA16 de 4cm grosime 

 strat de legătură din beton asfaltic tip BAD de 6cm grosime 

 fundaţie superioară din piatră spartă de 15cm grosime 

 fundaţie inferioară din balast de 15cm grosime 

 pamant de fundare al carui modul E = 100MPa 

Structura rutiera 2 
Are în componenţă următoarele straturi: 

 strat de uzură din beton asfaltic tip BA16 de 4cm grosime 

 strat de legătură din beton asfaltic tip BAD de 6cm grosime 

 strat de baza din beton asfaltic tip AB de 8cm grosime 

 fundaţie superioară din piatră spartă de 15cm grosime 

 fundaţie inferioară din balast de 15cm grosime 

 pământ de fundare al cărui modul E = 100MPa 

 

Pentru Structura rutieră 2 s-a luat în calcul şi varianta în care modulul de 

elasticitate al pământului are valoarea de 30MPa (pentru situaţia de primăvară 

când pământul şi-a pierdut portanţa datorită fenomenului de înghet-dezgheţ). 

 

2. PRINCIPII DE DIMENSIONARE 

 

Metoda de dimensionare se bazează pe modelarea multistratului într-un 

sistem de straturi liniar elastice, omogene şi izotrope în cadrul căruia materialele 

componente şi pământul de fundaţie sunt caracterizate prin modulul de 

elasticitate dinamic şi coeficientul lui Poisson. 
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Indiferent de metoda de dimensionare, este necesară parcurgerea unor 

etape preliminare calculului, şi anume: 

a) stabilirea traficului de calcul. 

b) stabilirea capacitaţii portante la nivelul patului drumului. 

c) alegerea unei alcătuiri a sistemului rutier. 

d) analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard. 

e) stabilirea comportării sub trafic a structurii rutiere. 

f) verificarea structurii rutiere la acţiunea îngheţ-dezgheţului. 

 

3. SCHEMA DE CALCUL 

 

Schema de calcul este un multistrat elastic liniar, având straturi infinite în 

plan orizontal cu grosime finită (cu excepţia ultimului strat, pământul suport 

care este semi-infinit). Deplasările sunt continue la interfeţele dintre straturi iar 

încărcarea se consideră uniform distrubuită pe o suprafaţă circulară. 

Straturile rutiere cu alcătuire similară se înlocuiesc cu straturi echivalente 

din punct de vedere al caracteristicilor de deformabilitate 

 

strat de

baza

strat de baza 

din agregate

stabilizate

pamant

strat de

forma

strat de fundatie

din agregate 

naturale

E5; 5

E4; 4

E5=E0; 5

E4; 4

r

E3; 3 E3; 3

E3; 3

E4; 4

E5=E0; 5

strat de fundatie

din agregate 

naturale

strat de

forma

pamant
E5; 5

E4; 4

E3; 3

imbracaminte

asfaltica

E2; 2

E1=Em; r

mixtura asfaltica

E1=Em; 1

D D

E1=Em; 1

imbracaminte

asfaltica

E2; 2

r

E1=Em; r

 Figura 1. Scheme de calcul pentru   Figura 2. Scheme de calcul pentru 

      sisteme rutiere suple    sisteme rutiere semirigide 
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4. ALIZE 

 

 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 

(greutatea vehiculelor) sau încărcări orizontale (forţa de contact dintre pneu şi 

şosea). 

Versiunea programului Alize în care s-a lucrat este structurat sub 

următoarea formă: 

 preprocesorul de calcul Dalize care permite declararea datelor necesare 

calculului. 

 programul de calcul Alize care efectuează calculele propriu-zise şi 

generează rezultatele de calcul sub formă de tabele. 

 postprocesorul de calcul  editor de text pentru fisiere ASCII (Notepad, 

Wordpad, Word, etc.). 

Alize permite determinarea eforturilor şi deformaţiilor într-o structură de 

şosea supusă unei încărcări statice date. El calculează de asemenea deflexiunile 

şi razele de curbură la suprafaţa şoselei. 

 Structura este descrisă ca un mediu multi-strat, în care fiecare strat este 

asimilat cu un solid elastic liniar, izotrop şi omogen, infinit în planul lui şi cu 

grosime finită, în afara de sol care este semi-infinit. 

 

5. REZULTATE 
 

STRUCTURA RUTIERĂ 1 

Rezultate obţinute în urma introducerii datelor in Alize 
  

În urma rulării datelor din tabelele 1.1-1.6 şi 2.1-2.9 au rezultat 

următoarele deformaţii specifice orizontale la baza straturilor bituminoase şi 

deformaţii specifice verticale de compresiune la nivelul patului drumului funcţie 

de variaţia modulului de elasticitate şi a coeficientului lui Poisson la nivelul 

stratului de uzură BA16, la nivelul stratului de legatură BAD şi la nivelul 

stratului de bază AB: 
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Tabel 1. Rezultate obţinute pentru Varianta 1.1-1.3 

BA16 

Modul de 

elasticitate E 

(MPa) 

Coef. lui 

Poisson 

Deformaţia 

specifică 

orizontală la 

baza straturilor 

bituminoase, 

Deformaţia 

specifică verticală 

de compresiune la 

nivelul patului 

drumului, 

er (microdef.) ez (microdef,) 
m 

Varianta 1 

1-a 3500 0,35 243,2 674 

1-b 6000 0,35 250,4 631,8 

1-c 8000 0,35 252,9 611,3 

Varianta 2 

2-a 3500 0,4 244,6 667,8 

2-b 6000 0,4 251,4 626,9 

2-c 8000 0,4 253,7 607 

Varianta 3 

3-a 3500 0,45 246,2 660,8 

3-b 6000 0,45 252,6 621,3 

3-c 8000 0,45 254,5 602,1 

 

Pe baza acestor rezultate se obţine următorul grafic pentru stratul de BA16: 
 

 
 

Figura 3 - Variaţia modulului de elasticitate (E) pentru BA16 
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Figura 4 - Variaţia modulului de elasticitate (E) pentru terenul de fundare 

 

Pentru stratul de BA16 variatia modulului de elasticitate conduce la 

creşterea deformaţiei er cu un procent de 3.3%; variaţia coeficientului lui 

Poisson nu aduce modificări substanţiale; 

Cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură BA16 cu atât 

scade deformaţia ez; 
 

Tabel 2 Rezultate obţinute pentru Varianta 1.4-1.6 

BAD 

Modul de 

elasticitate E 

(MPa) 

Coef. lui 

Poisson 

m 

Deformaţia 

specifică 

orizontală la 

baza straturilor 

bituminoase, 

er (microdef.) 

Deformaţia 

specifică 

verticală de 

compresiune la 

nivelul patului 

drumului, 

ez (microdef,) 

Varianta 4 

4-a 3500 0,35 243,2 674 

4-b 5000 0,35 211,2 650,8 

4-c 6000 0,35 199,9 642 

Varianta 5 

5-a 3500 0,4 243,8 674,2 

5-b 5000 0,4 210,8 650,1 

5-c 6000 0,4 199,2 641 

Varianta 6 

6-a 3500 0,45 244,3 674,3 

6-b 5000 0,45 210,2 649,1 

6-c 6000 0,45 198,3 639,6 
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Pe baza acestor rezultate se obţine următorul grafic pentru stratul de legătură BAD: 
 

 
Figura 5 - Variatia modulului de elasticitate (E) pentru BAD 

 

 
Figura 6 - Variatia modulului de elasticitate (E) pentru terenul de fundare 

 

Pentru stratul de BAD variatia modulului de elasticitate conduce la 

scăderea deformaţiei er cu un procent de 17.8%; variaţia coeficientului lui 

Poisson nu aduce modificări substanţiale; 

Cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură BAD cu atât 

scade deformaţia ez; 
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Tabel 3. Rezultate obţinute pentru Varianta 2.1-2.9 

BA16, BAD, AB 

Modul de 

elasticitate E 

(MPa) 

Coef. lui 

Poisson 

Deformaţia 

specifică 

orizontală la baza 

straturilor 

bituminoase, 

Deformaţia 

specifică 

verticală de 

compresiune 

la nivelul 

patului 

drumului, 

er (microdef.) ez (microdef,) 
m 

Varianta 1 

1-a 3500 0,35 147,7 388,8 

1-b 6000 0,35 143,6 360,3 

1-c 8000 0,35 141,7 345,5 

Varianta 2 

2-a 3500 0,4 146,1 388 

2-b 6000 0,4 142,6 356,6 

2-c 8000 0,4 140,9 342,1 

Varianta 3 

3-a 3500 0,45 144,8 379,5 

3-b 6000 0,45 141,5 352,2 

3-c 8000 0,45 140 338,2 

Varianta 4 

1-a 3000 0,35 147,7 388,8 

1-b 5000 0,35 144,3 365,9 

1-c 6000 0,35 143,3 365,9 

Varianta5 

2-a 3000 0,4 147,8 402,7 

2-b 5000 0,4 144 384,3 

2-c 6000 0,4 142,9 378,2 

Varianta 6 

3-a 3000 0,45 150,8 387,5 

3-b 5000 0,45 146,4 369,5 

3-c 6000 0,45 145,1 363,5 

Varianta 7 

1-a 5000 0,35 147,7 388,8 

1-b 7000 0,35 129 372,4 

1-c 9000 0,35 116,3 363,7 

Varianta 8 

2-a 5000 0,4 146,1 388 

2-b 7000 0,4 127,5 373,3 

2-c 9000 0,4 114,8 362,4 

Varianta 9 

3-a 5000 0,45 144,2 386,9 

3-b 7000 0,45 125,6 372 

3-c 9000 0,45 112,9 360,9 

 

Pe baza acestor rezultate se obţine următorul grafic pentru stratul de 

legatură BA16: 
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Figura 7 - Variatia modulului de elasticitate (E) pentru BA16 

 

 
Figura 8 - Variatia modulului de elasticitate (E) pentru terenul de fundare 

 

Pentru stratul de BA16 variatia modulului de elasticitate conduce la 

creşterea deformaţiei er cu un procent de 4.06%; variaţia coeficientului lui 

Poisson nu aduce modificări substanţiale; 

Cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură BA16 cu atât 

scade deformaţia ez; 

 
Figura 9 - Variaţia modulului de elasticitate (E) pentru BAD 
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Figura 10 - Variaţia modulului de elasticitate (E) pentru terenul de fundare 

 

Pentru stratul de BAD variaţia modulului de elasticitate conduce la 

scăderea deformaţiei er cu un procent de 3.77%; variaţia coeficientului lui 

Poisson nu aduce modificări substanţiale; 

Cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură BAD cu atât 

scade deformaţia ez; 

 
Figura 11 - Variaţia modulului de elasticitate (E) pentru AB 

 

 
Figura 12 – Variaţia modulului de elasticitate (E) pentru terenul de fundare 
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Pentru stratul de AB variaţia modulului de elasticitate conduce la scăderea 

deformaţiei er cu un procent de 21.3%; variaţia coeficientului lui Poisson nu 

aduce modificări substanţiale; 

Cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură AB cu atât 

scade deformaţia ez; 
 

STRUCTURA RUTIERA 2 avand modulul de elasticitate 30 MPa pentru 

terenul de fundare. 
 

Tabel 4. Rezultate obţinute pentru Varianta 2.1-2.9 cu modificarea modulului 

de elasticitate la terenul de fundare 

BA16, BAD, AB 

Modul de 

elasticitate E 

(MPa) 

Coef. lui 

Poisson 

m 

Deformaţia specifică 

orizontală la baza 

straturilor bituminoase, 

er (microdef.) 

Deformaţia specifică 

verticală de compresiune la 

nivelul patului drumului, 

ez (microdef,) 

Varianta 

1 

1-a 3500 0,35 166,4 711,8 

1-b 6000 0,35 162,3 653,7 

1-c 8000 0,35 160,4 623,4 

Varianta 

2 

2-a 3500 0,4 165 704,1 

2-b 6000 0,4 161,3 646,9 

2-c 8000 0,4 159,6 617,1 

Varianta 

3 

3-a 3500 0,45 163,4 695,2 

3-b 6000 0,45 160,2 638,9 

3-c 8000 0,45 158,7 609,9 

Varianta 

4 

1-a 3000 0,35 166,4 711,8 

1-b 5000 0,35 163,7 680,5 

1-c 6000 0,35 162,9 669,8 

Varianta

5 

2-a 3000 0,4 166,4 746,4 

2-b 5000 0,4 163,3 712,6 

2-c 6000 0,4 162,5 701,1 

Varianta 

6 

3-a 3000 0,45 169,6 709 

3-b 5000 0,45 165,9 676,3 

3-c 6000 0,45 164,9 665,2 

Varianta 

7 

1-a 5000 0,35 166,4 711,8 

1-b 7000 0,35 146,1 686,2 

1-c 9000 0,35 132,1 667 

Varianta 

8 

2-a 5000 0,4 164,5 710 

2-b 7000 0,4 144,2 684 

2-c 9000 0,4 130,3 664,5 

Varianta 

9 

3-a 5000 0,45 162,2 707,7 

3-b 7000 0,45 142 681,3 

3-c 9000 0,45 128,2 661,4 
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Figura 13 - Variaţia modulului de elasticitate (E) pentru BA16 

 

 
Figura 14 - Variaţia modulului de elasticitate (E) pentru terenul de fundare 

 

Pentru stratul de BA16 variaţia modulului de elasticitate conduce la 

creşterea deformaţiei er cu un procent de 3.6%; variaţia coeficientului lui 

Poisson nu aduce modificări substanţiale; 

Cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură BA16 cu atât 

scade deformaţia ez; 

 
Figura 15 - Variaţia modulului de elasticitate (E) pentru BAD 
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Figura 16 - Variaţia modulului de elasticitate (E) pentru terenul de fundare 

 

Pentru stratul de BAD variatia modulului de elasticitate conduce la 

scăderea deformaţiei er cu un procent de 2.4%; variaţia coeficientului lui Poisson 

nu aduce modificări substanţiale; 

Cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură BAD cu atât 

scade deformaţia ez; 

 
Figura 17 - Variaţia modulului de elasticitate (E) pentru AB 

 
Figura 18 - Variaţia modulului de elasticitate (E) pentru terenul de fundare 
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Pentru stratul de AB variaţia modulului de elasticitate conduce la scăderea 

deformaţiei er cu un procent de 20.6%; variaţia coeficientului lui Poisson nu 

aduce modificări substanţiale; 

Cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură AB cu atât 

scade deformaţia ez; 

 

6. CONCLUZII 

 

În urma încercărilor de laborator s-au constatat următoarele: 

- pentru stratul de BA16: variaţia modulului de elasticitate conduce la 

creşterea deformaţiei er cu un procent de 3.3%; variaţia coeficientului lui 

Poisson nu aduce modificări substanţiale; 

- cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură BA16 cu atât 

scade deformaţia ez; 

- pentru stratul de BAD: variaţia modulului de elasticitate conduce la scăderea 

deformaţiei er cu un procent de 17.8%; variaţia coeficientului lui Poisson nu 

aduce modificări substanţiale; 

- cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură BAD cu atât 

scade deformaţia ez; 

- pentru stratul de AB: variaţia modulului de elasticitate conduce la scăderea 

deformaţiei er cu un procent de 21.3%; variaţia coeficientului lui Poisson nu 

aduce modificări substanţiale; 

- cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură AB cu atât scade 

deformaţia ez; 

- în varianta în care se consideră un teren de fundare nefavorabil (după 

perioada de îngheţ-dezgheţ) concluziile sunt următoarele: 

 pentru stratul de BA16: variaţia modulului de elasticitate conduce la 

scăderea deformaţiei er cu un procent de 3.6%; variaţia coeficientului lui 

Poisson nu aduce modificări substanţiale; 

 cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură BA16 cu atât 

scade deformaţia ez; 

 pentru stratul de BAD: variaţia modulului de elasticitate conduce la 

scăderea deformaţiei er cu un procent de 2.4%; variaţia coeficientului lui 

Poisson nu aduce modificări substanţiale; 

 cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzură BAD cu atât 

scade deformaţia ez; 
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 pentru stratul de AB: variaţia modulului de elasticitate conduce la 

scăderea deformaţiei er cu un procent de 20.6%; variaţia coeficientului lui 

Poisson nu aduce modificări substanţiale; 

 cu cât creşte modulul de elasticitate pentru stratul de uzura AB cu atât 

scade deformaţia ez; 

- adăugându-se stratul de bază AB în grosime de 8cm deformaţia er  la baza 

stratului de uzura BA16 scade cu 42.83%; deformatia ez scade cu 42.99%. Nici 

în acest caz variaţia coeficientului lui Poisson nu aduce modificări substanţiale; 

 

- adăugându-se stratul de bază AB în grosime de 8cm deformaţia er  la baza 

stratului de uzură BAD scade cu 37.92%; deformaţia ez scade cu 42.22%. Nici în 

acest caz variaţia coeficientului lui Poisson nu aduce modificări substanţiale; 

 

- pentru structura rutieră 2 s-a considerat modulul de elasticitate pentru terenul 

de fundare 30; în acest caz la baza stratului de uzură BA16 deformaţia er  creşte 

cu 11.76%; deformaţia ez creşte cu 44.88%. Nici în acest caz variaţia 

coeficientului lui Poisson nu aduce modificări substanţiale; 

 

- pentru structura rutieră 2 s-a considerat modulul de elasticitate pentru terenul 

de fundare 30; deformaţia er  la baza stratului de uzură BAD creşte cu 11.66%; 

deformaţia ez creşte cu 45.69%. Nici în acest caz variaţia coeficientului lui 

Poisson nu aduce modificări substanţiale; 
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Rezumat 

 

Dintotdeauna, societatea umană s-a confruntat cu o multitudine de probleme, dintre 

care se detaşează ca importanţă cea a aşezărilor umane, urmare a exploziei demografice, de-a 

lungul timpului pe de o parte, şi exploziei urbane, a apariţiei şi proliferării marilor aglomeraţii 

urbane, a exodului populaţiei rurale către oraş, pe de alta parte. 

În acest articol sunt prezentate studii cu privire la alcătuirea terminalelor intermodale 

şi conceptul de Park & Ride. 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

Intermodalitatea vizează organizarea unor condiţii de transfer 

confortabile, atrăgătoare, deci “convingătoare”, între diversele moduri de 

deplasare, dar cu precădere între transportul individual motorizat şi 

transporturile mai puţin invazive în raport cu factorii de mediu şi spaţiul urban: 

transportul colectiv, cu bicicleta sau deplasarea pedestră. 

Formele fizice ale intermodalităţii variază de la sisteme simple, de 

exemplu de relaţionare a unor diferite staţii de transport într-o proximitate 

organizată, la sisteme complexe, cum sunt polii intermodali polifuncţionali. 

Intermodalitatea în transportul de pasageri este o strategie şi un principiu 

de planificare, care îşi propune să furnizeze un tip de pasager care să folosească 

diferitele moduri de transport integrate într-un lanţ de transport combinat, fără 

întreruperi. Situaţia actuală a intermodalităţii în transportul de pasageri ne arată 

că încă mai sunt multe de făcut, atât la nivel politic cât şi în ceea ce priveşte 

operatorii de transport. 

Cu toate eforturile făcute până în prezent, transferul intermodal al 

pasagerilor încă ridică probleme, în sensul că acesta de cele mai multe ori duce 

la pierderi de timp şi la scăderea confortului pasagerilor, sau implică chiar 

mailto:stanciu.lilianaalexandra@yahoo.com
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costuri mai mari, atât pentru operator cât şi pentru pasager. Costuri extrem de 

mari generează şi transportul privat cu autoturismul, însă unul din motivele 

pentru care acest tip de transport are o pondere ridicată în cea mai mare parte a 

Europei constă în abilitatea acestuia de a oferi, aproximativ, un transport „door-

to-door“ şi asta, de cele mai multe ori, în ciuda problemelor generate de 

congestiile şi parcări în multe din regiunile urbane. 

 

2. TERMINALELE INTERMODALE 
 

Municipiul Bucureşti şi cu atât mai mult teritoriul său de influenţă sunt 

lipsite de un sistem coerent de noduri intermodale, ceea ce constitui e o 

considerabilă premisă negativă pentru necesara reducere a automobilităţii. În 

această perioadă, de drastică limitare a resurselor financiare, o prioritate de 

acţiune şi investiţie o constituie organizarea unor forme simple de 

intermodalitate care să integreze parcări de transfer de tip park & ride şi /sau 

bike & ride cu staţii de transport public, permiţând şi încurajând astfel utilizarea 

transportului public pe distanţe lungi, cel puţin, sau pentru început, în interiorul 

polului urban principal: oraşul Bucureşti. 

 O măsură cheie a trecerii de la automobilitate la transportul public, atât în 

sens fizic, de transfer de la un mijloc de transport la altul, cât şi în sensul 

schimbării obiceiurilor de deplasare, este organizarea intermodalităţii în oraşele 

mari şi mijlocii în care aceasta lipseşte, sau este prea puţin dezvoltată cum este 

şi cazul oraşului Bucureşti. 

Formulele intermodale, simple sau complexe, sunt necesar a fi organizate 

într-un sistem coerent pe întregul teritoriu al unui oraş şi cu prioritate pe 

perimetrele unor zone, mai întinse sau restrânse în care structura modală a 

mobilităţii trebuie să se schimbe prin reducerea semnificativă a autoturismelor, 

din diferite considerente: 

 1. Satisfacerea unor exigenţe de reabilitare a spaţiilor publice şi punerea 

în valuare a unui perimetru arhitectural şi urbanistic valoros (centrele istorice) 

 2. Ameliorarea factorilor de mediu a zonelor urbane pentru creşterea 

calităţii vieţii 

 3. Creşterea siguranţei deplasărilor în spaţiul urban. 

Metodele specifice intermodalităţii pot varia de la sisteme simple, de 

relaţionare a unor diferite staţii de transport într-o proximitate organizată – 

metrou şi tramvai (Obor) sau operatori de transport privat şi public (Ghencea, 

RomExpo), la sisteme complexe, cum sunt polii intermodali polifuncţionali ce 

cuprind gări sau aeroporturi (Pasajul Basarab).  
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Pasajul Basarab este singurul din Europa care are o staţie de călători 

intermodală, aceasta făcând legătura cu toate mijloacele de transport public: 

metrou, tramvai, autobuz, tren sau troleibuz. Această staţie este prevăzută să 

deservească peste 60 de mii de călători zilnic. 

 
Figura 1. Sistem simplu de intermodalitate Bucur Obor 

 

 
Figura 2. Intermodalul complex Pasaj Basarab  
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3. MODURI DE TRANSPORT IN MEDIUL URBAN 
 

Transportul înseamnă deplasarea oamenilor şi a mărfurilor dintr-un loc în 

altul, pe distanţe variabile, în general, cu ajutorul mai multor mijloace de 

transport în condiţii de siguranţă, confort şi comoditate. 

Transportul urban: 

 • de mărfuri – derulat aproape în exclusivitate de mijloacele de transport 

auto;  

• de călători derulat prin mijloace de transport:  

• auto: autobuze, troleibuze;  

• feroviar: tramvaie, metrouri. 

• pietonii 

• bicicliştii 
 

Mijloace de transport public auto 

Pentru administratorul urban fiecare mod de transport prezinta o serie de 

avantaje şi dezavantaje care pot influenţa direct decizia de a folosi un anumit 

mod de transport. 

Transportul cu autobuze prezintă o serie de caracteristici care pot fi 

grupate astfel: 

Avantaje: 

• mobilitate ridicată în alegerea traseelor; 

• capacitate relativ ridicată de transport (30-50 persoane); 

• viteza relativ ridicată de transport (40-50km/h) mai ales pe benzi de circulaţie 

dedicate. 

Dezavantaje: 

• necesită o infrastructură (sistem rutier) cu capacitate portantă sporită pentru a 

putea prelua solicitările generate de traficul greu generat de autobuze şi 

trolebuze, 

• transportul cu autobuze şi trolebuze necesită spaţii de oprire în staţii pe traseu 

care pot reduce capacitatea de circulaţie a arterei rutiere. 

• elementele geometrice ale arterelor de circulaţie pentru traseele de autobuze şi 

trolebuze trebuie dimensionate în conformitate cu gabaritele de circulaţie ale 

autobuzelor astfel încât să se asigure deplasarea în trafic în condiţii de siguranţă. 

 Vehiculele 

Aşa cum am constatat mai sus în mediul urban întâlnim de regulă aproape 

toate modurile de transport. Dintre acestea transportul cu autovehicule reprezintă 

cel mai extins mod de deplasare. Varietatea mare a modelelor de vehicule face 
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ca proiectarea infrastructurii să se realizeze de aşa natură încât pe partea 

carosabilă a străzilor să poată fi asigurată deplasarea tuturor categoriilor de 

vehicule. 

Transportul feroviar 

Transportul cu tramvaiul 

 Reţeaua de tramvaie la nivelul ţării noastre se prezintă astfel: 

 15 orase au reţea proprie de tramvaie; 

 lungimea reţelei de linii aprox. 500 km cale dublă 

 parcul de vagoane 2500 buc; 

 tramvaiele transportă anual circa 22% din totalul călătoriilor efectuate cu 

mijloace de transport în comun 

Transportul cu tramvaiul prezintă o serie de caracteristici care pot fi 

grupate astfel: 

Avantaje: 

 preţ de cost redus; 

 capacitate mare de transport; 

 oferă siguranţă în călătorie; 

 progresele tehnologiei au permis sporirea performanţelor vagoanelor; 

 modelele noi de tramvaie nu sunt poluante. 

Dezavantaje: 

 necesită investiţii mari pentru cale proprie de rulare; 

 costul materialului rulant este ridicat; 

 viteză redusă 20 - 40 km/h; 

 produce blocaje în circulaţia urbană; 

 lucrările de întreţinere sunt obligatorii şi relativ scumpe. 

Transportul cu metroul 

Metroul este un mod de transport urban care utilizează trenuri (rame de 

vagoane). În majoritatea cazurilor traseele sunt subterane. Sub aspectul 

denumirii în ţări vorbitoare de engleză, aceste sisteme se numesc frecvent 

subway sau underground. În ţări vorbitoare de germană se numesc U-Bahn.  

Sistemul de metrou se caracterizează printr-o serie de caracteristici care 

pot fi enumerate astfel: 

• Sistemul de transport foloseşte numai trenuri electrice. 

• Sistemul este total independent şi nu este condiţionat de alte moduri de trafic. 

• Sistemul de transport subteran are o capacitate foarte mare. În Municipiul 

Bucureşti metroul transportă aprox. 600 000 persoane / 24 ore. 

• Metroul necesită investiţii foarte mari, cheltuieli întreţinere şi de exploatare 

ridicate. 
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• La proiectare şi execuţie ridică probleme tehnice dificile şi greu de soluţionat. 

• În marile metropole, la periferie, metroul se transformă în tren suburban. 

În capitala Franţei, există o integrare buna între metrou şi R.E.R.  

Municipiul Bucureşti dispune de 4 magistrale în funcţiune care sunt 

prezentate schematic în fig.I.6: 

M1 - Republica - Dristor 

M2 - IMGB - Pipera 

M3 - Eroilor - Industriilor 

M4 - N. Grigorescu – Linia de Centura 

Pietonii 

În mediul urban unul din modurile de transport care tinde a fi reconsiderat 

ca importanţă în gestiunea mobilitatii urbane, îl reprezintă deplasările pietonale 

sau altfel spus “mersul pe jos”. 

Prezenţa pietonilor pe spaţiul urban implică o reevaluare o modului în 

care este partajat spaţiul public. Constatăm ca pietonii necesita spaţii de 

deplasare şi staţionare proprii, care presupun amenajări specifice. Această 

cerinţă impune o remodelare a planului de amenajare a spaţiilor de circulaţie, 

astfel încât această categorie de participanţi la trafic să se poată deplasa în 

conformitate cu dorinţele specifice şi în acelaşi timp în condiţii de siguranţă 

rutieră sporite 

Bicicliştii 

Deplasarea cu bicicleta reprezintă un mod de transport flexibil, care 

asigură o accesibilitate ridicată în teritoriu. 

Transportul cu bicicleta oferă mediului urban o serie de avantaje care pot 

fi enumerate astfel: 

-Îmbunătăţeşte desfăşurarea traficului urban prin reducerea aglomerărilor pe 

arterele rutiere. Statisticile în materie de transporturi indică faptul că în medie, în 

mediul urban aproape 50% din călătorii se realizează pe distanţe sub 5km. 

Utilizarea deplasărilor nemotorizate cu bicicleta pentru aceste deplasări scurte 

reduce numărul de autovehicule pe partea carosabilă. 

-Reduce cheltuielile de transport. Analizele economice asupra cheltuielilor de 

transport “The Comprehensive State Bicycle Plan for Minnesota” arată că pentru 

deplasarea la servici, pe distanţe de până la 5km, se pot obţine reduceri ale 

costului călătoriei cu 3 – 14 centi. 

-Reduce nivelul poluării mediului. În acest sens reţinem faptul că folosirea în 

mediul urban a bicicletelor pentru efectuarea deplasărilor pe distanţe scurte 

înlocuieşte autoturismul şi în consecinţă determină reduceri semnificative ale 

principalilor agenţi poluanţi generaţi de traficul Auto. 
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Transportul de marfa 

Distribuţia mărfurilor în zonele urbane este esenţială pentru viaţa 

locuitorilor unui oraş şi pentru buna desfăşurare a activităţilor economice. 

Transportul mărfurilor în zonele urbane se realizează utilizând aceeaşi 

infrastructură ca şi autoturismele şi mijloacele de transport în comun de 

suprafaţă. Aceasta conduce la probleme cum ar fi congestia traficului, ocuparea 

spaţiilor de parcare, reducerea siguranţei, poluarea atmosferei şi poluare fonică. 

Pentru ameliorarea efectelor negative ale transportului mărfurilor în oraşe este 

necesară identificarea măsurilor posibile în domeniul logistic, tehnic şi 

administrativ, care să conducă la un transport urban de mărfuri eficient. 

 

4. COSTURILE GENERATE DE TRANSPORT 

 

Transporturile rutiere, şi în mod deosebit transporturile urbane implică o 

serie de costuri care se regăsesc în activitatea economică a societăţii. 

O analiză a structurii costurilor legate de transporturi pune în evidenţă 

două paliere de cheltuieli care trebuie făcute pentru efectuarea unui transport. 

Din această perspectivă deosebim următoarele categorii de costuri: costuri legate 

de mijlocul de transport şi costuri legate de infrastructură. 

Costuri privind mijloacele de transport 
Aceste costuri de compun din: cheltuieli fixe şi cheltuieli variabile. 

Cheltuielile fixe se măsoară în lei. 

Cheltuielile fixe“𝐶𝐹“ cuprind următoarele categorii: 

• C1 - cheltuieli pentru salariul conducatorului auto 

• C2 – cheltuieli sociale pentru lucrători: concedii de odihnă, asigurări sociale, 

asigurări de sănătate, indemnizaţii de deplasare. 

• C3 - cheltuieli pentru regia unităţii de transport 

•C4 - impozite 

• C5 - asigurări pentru mijloace de transport şi personal. 

• C6 – cheltuieli legate de uzura morală a mijloacelor de transport. 

• C7 - cheltuieli pentru înnoirea parcului auto. 

• C8 – beneficii. 

 
Costuri variabile [lei/km] 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

262 

Aceasta categorie de cheltuieli este legată de costurile mijlocului de 

transport aflat în mişcare. 

Dintre principalele cheltuieli variabile menţionăm: 

• C’1 - cheltuieli pentru combustibili. 

• C’2 - cheltuieli pentru lubrifianţi. 

• C’3 - cheltuieli pentru uzură pneuri. 

• C’4 -cheltuieli pentru reparaţii curente. 

• C’5 - cheltuieli pentru reparaţii capitale. 

 
Costurile totale pentru mijloace de transport reprezintă suma celor două 

categorii de cheltuieli în care intervine ca parametru de omogenizare a formulei, 

“măsura vitezei”. Pentru această măsură poate fi adoptată fie valoarea vitezei 

medii de parcurs a traseului (Vm), fie viteza comercială a transportatorului. 

 
Costuri referitoare la infrastructura 

Dacă cheltuielile legate de mijloace de transport sunt subiecte ale 

activităţii transportatorilor, cheltuielile pentru investiţii şi întreţinere reprezintă 

una din preocupările majore ale administratorilor reţelelor rutiere. Prima 

categorie de cheltuieli, cheltuielile de investiţii trebuie analizate în concordanţă 

cu etapele desfăşurării activităţilor legate de acest proces economic. 

Este ştiut faptul că în general, o activitate de investiţii se compune dintr-o 

suită de etape distincte în care intervin contribuţii ale factorilor legati implicaţi 

în acest proces. În acest sens putem identifica următoarele etape de lucru: 

• Planificarea investiţiei 

• Proiectarea 

• Execuţia 

• Întreţinerea 
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5. CONCEPTUL DE PARCARE ÎN MEDIUL URBAN 

 

Parcajele pot fi definite ca amenajări rutiere realizate pentru staţionarea 

autovehiculelor în vecinătatea arterelor de circulaţie. În mediul urban parcajele 

reprezintă una din principalele condiţionări ale administrării şi dezvoltării 

urbane. 

Prezenţa parcajelor determină condiţionări ale investiţiilor atât sub 

aspectul soluţiilor tehnice cât şi sub aspectul economic. În marea majoritate 

administraţiile locale sau chiar centrale din ţările dezvoltate, impun investitorilor 

norme de proiectare şi de construcţie a spaţiilor destinate parcajelor. 

În mediul urban parcajele pot fi clasificate în raport cu funcţiile pe care le 

îndeplinesc în cadrul oraşului. În acest sens majoritatea manualelor de urbanism 

identifică în principal următoarele categorii de parcaje: 

 Parcaje la bordură în lungul arterelor de circulaţie. 

 Parcaje în afara părţii carosabile. 

 Parcaje denivelate 

 Parcaje în zone de locuire. 

 Parcaje în zone comerciale, industriale şi de recreere. 

 Parcaje pentru biciclete. 

 Sisteme de parcaje de tip Parc&Ride 
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Soluţii pentru realizarea parcajelor la bordură 

 

6. CONCEPTUL DE PARK & RIDE 

 

„Park & Ride” = parchează şi continuă (călătoria)”, constă în amenajarea 

parcărilor, la intrările principale ale unui oraş, pentru automobile şi a unor 

rastele, de regulă acoperite pentru biciclete, în jurul staţiilor de cale ferată sau a 

staţiilor de metrou. 

În această perioadă, de criză financiară, o prioritate de acţiune şi investiţie 

o constituie organizarea unor forme simple de intermodalitate care să integreze 

parcări de transfer de tip „park & ride şi/sau bike & ride” cu staţii de transport 
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public, permiţând şi încurajând astfel utilizarea transportului public pe distanţe 

lungi. 

       Principalele activităti care ar trebui îndeplinite, ca parte a studiului de 

fezabilitate pentru realizarea unui sistem park&ride includ: 

• inventarierea necesitătilor de călătorie care trebuie servite, şi a cerintelor 

de parcare în zona de amplasare.  

• determinarea scopurilor călătoriilor în zona de amplasare. 

• dezvoltarea unei reţele de transport care să servească sistemele park&ride 

prin conectarea acestuia la destinaţii publice majore de transport.  

• necesitătilor de călătorie care trebuie deservite 

• incheierea acordurilor de colaborare cu autorităţile administraţiei locale 

care să întreţină şi să administreze în timp investiţia. 

• evaluarea publică asupra oportunităţii investiţiei. 

• estimarea efectelor de mediu care se vor produce în timp. 

Park&Ride-urile periferice sunt menite să completeze parcurile deficitare 

în centre urbane foarte aglomerate sau cu acces restrâns. Astfel cerinţele de 

dimensionare pentru acest tip pot fi determinate estimând deficienţele de 

parcare, cu consideraţii de utilizare a tranzitului şi distribuţia ofertei de parcare 

existente. Dacă nu este furnizat serviciul de tranzit, facilitate de parcare va trebui 

să fie localizată confortabil la câţiva paşi de marile centre de activitate. 

 

7. STUDIU DE CAZ – REALIZARE PARK&RIDE BĂNEASA 

 

Park&Ride-ul se va realiza în zona Băneasa, adiacent Şoselei Bucureşti 

Ploieşti la N de intersecţia Bulevardului Aerogării cu Şoseaua Bucureşti Ploieşti. 

 

 Datele necesare: 

 Harta cu traficul analizat pentru zona de activitate 

 Harta stradală a zonei de activitate 

 Planul pentru ocuparea forţei de muncă pe parcursul anului 

 Distributia pentru deplasări de la domiciliu la lucru, la centrul de 

activitate, daca sunt disponibile 

 Date despre traficul de pe arterele majore ce accesează centrul de 

activitate 

 Inventarul locurilor de parcare 
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Metodologie 

Deficitul total de parcare în centrul de activitate este calculat prin 

compararea cererii de parcare cu locurile de parcare disponibile. Estimări ale 

cererii de parcare, care pot fi furnizate de noua facilitate de parcare, sunt bazate 

pe evaluări de locaţie şi distribuţie a ofertei existente de parcare. În cele din 

urmă, cerinţele de dimensiune sunt calculate având în vedere costurile de 

construcţie şi veniturile anticipate. 

  

Etapa 1: Estimarea cererii totale de parcare pentru centrul de activitate 

 Totalul cererii de parcare este calculat prin împărţirea nevoii de parcare la 

locul de muncă, la raportul drumurilor la muncă la parcarea totală în centrul de 

activitate. 

  

  Total cerere locuri de parcare = [Emp x (1- Tshare)]/ [Occ x Rw] 

Unde: 

Emp = Totalul angajaţilor în centrul de activitate 

Tshare = proporţia de deplasări la locul de muncă folosind tranzitul 

Occ = Media de ocupare auto pentru deplasări de la locul de muncă la centrul de 

activitate 

Rw = proporţia totală de parcări utilizate pentru deplasări la locul de muncă 
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Etapa 2: Determinarea deficitului de parcare 

 Pentru determinarea deficitului de parcare se foloseşte urmatoarea 

formulă: 
   

Deficit parcare= Total cere parcare- Oferta 

Unde: 

Oferta = Oferta existentă de parcare obţinută pe baza inventarului de parcare 

 Ecuatia de mai sus exprimă un deficit de parcare în cazul în care avem o 

valoare pozitivă. Cu toate acestea, o valoare negativă nu indică neaparat că nu 

există suficiente locuri de parcare de-a lungul centrului de activităţi.  

  

Etapa 3: Calculul numărului maxim de vehicule parcate care pot fi cuprinse în 

facilitate 

 Acesta se bazează pe orientarea facilităţii de parcare pentru rute de acces 

importante. Se face identificarea drumurilor care oferă acces la zona în care 

facilitatea de parcare va fi situată. Apoi, se calculează nr maxim de vehicule 

parcate, care ar putea utiliza aceasta facilitate. 

  

  Maxim de parcare stocat= Deficit de parcare x (Vadj/Vall) 

Unde: 

Vadj = Volumul de trafic pe drumurile adiacente, care este aşezat să acceseze 

facilitatea de parcare 

Vall = Totalul volumului de trafic pe drumuri şi autostrăzi adiacente, cu acces la 

centrul de activitate 
 

Etapa 4: Determinarea cererii de parcare 

Se compară oferta de parcare existenta în apropierea locaţiei noii facilităţi 

cu numărul maxim de parcări calculate la Etapa 4. Este necesară o optimizare 

deoarece nu toate locurile estimate la etapa precedentă vor fi folosite , întrucât 

vor fi folosite şi locurile de parcare deja existente în zonă. Aceasta este o 

evaluare subiectivă, de aceea este recomandată înfiinţarea unei echipe 

competente şi disciplinată pentru această etapă. 
 

Etapa 5: Determinarea necesarului de suprafaţă pentru Park&Ride 

Cererea de parcare actuală calculate la Etapa 4 este utilizată pentru a 

determina mărimea zonei Park&Ride. Atât suprafaţa de parcare cât şi garajele 

sunt opţiuni posibile, în funcţie de mărimea parcelei, costul terenului. Ar trebui 

luate în considerare locurile de parcare, circulaţia, accesul şi zonele de tranzit.  
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Calcularea dimensiunii de suprafaţă şi structura: 

  

 Suprafaţa lotului: Mărimea(hectar) = (300 x S) + (240 x B) 

  

Garaj: Dimensiune(hectar) = [325x (S : F)] +(240x B) 

  

 Unde: 

S = numărul de locuri de parcare (cererea de parcare reală conform etapei 4) 

B = numărul de autobuze 

F = numărul de etaje din parcare/garaj 

240 = metri pătraţi/autobuz 

300 = metri pătraţi/spaţiu de parcare pentru instalaţiile de suprafaţă 

325 = metri pătraţi/spaţiu de parcare pentru instalaţiile de strucutură 
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PENTRU CURBELE DE METROU 
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Catedra de Căi Ferate; e-mail: postoaca@cfdp.utcb.ro . 

 

Rezumat 

 

Lucrarea de față tratează studiul aplicării supraînălțărilor pentru zonele de traseu din 

apropierea stațiilor unde trenul de metrou accelerează sau frânează, cu scopul de a stabili o 

regulă de aplicare pentru a limita uzurile apărute din cauza circulației pe curbele respective cu 

o viteză diferită față de viteza pentru care curba a fost proiectată, dar și pentru a crește 

confortul călătorului pe zonele de curbă. 

 

Strategia de lucru adoptată a fost următoarea: 

a) stabilirea supraînălțărilor și a vitezelor de proiectare, adoptate în mod normal pe zonele 

studiate cu ajutorul normativelor în vigoare; 

b) stabilirea vitezelor de circulație pe care trenul le poate atinge în curbele respective în 

funcție de lungimea de aliniament de înaintrea curbei; 

c) stabilirea supraînălțărilor ținând cont de viteza de circulație pe care trenul o poate atinge la 

intrarea în curbă; 

d) efectuarea unui studiu de caz în trei zone care sunt fezabile analizei efectuate. 

Pentru studiul de caz datele de intrare s-au bazat pe caracteristicile tehnice ale materialului 

rulant precum și caracteristicile curbelor din planul de situație. 

 

În general vitezele de circulație ale trenurilor din cuprinsul traseelor de metrou se stabilesc 

în funcție de: 

- raza curbei circulare; 

- supraînalțarea acordată curbei; 

- limitarea accelerației laterale necompensate la valoarea de 0,65m/s2; 

- limitarea coeficientului de șoc la valoarea de 0,40m/s3. 

Principul care a stat la baza lucrării este următorul: pe zonele unde curbele sunt apropiate 

de stații iar trenul are nevoie de o lungime mai mare pentru a ajunge la viteza necesară 

parcurgerii curbei, supraînălțarea este aplicată pentru o viteză pe care trenul nu o poate atinge. 

 

Cuvinte cheie: curbă, viteză, supraînălțare, stație, lungime. 

  

mailto:postoaca@cfdp.utcb.ro
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1. PROBLEMA APLICĂRII SUPRAÎNĂLȚĂRILOR PENTRU 

CURBELE DIN APROPIEREA STAȚIILOR DE METROU 
 

La metroul din București supraînălțarea se aplică conform normele în vigoare 

(“Instrucția privind norme și torelanțe la întretinerea și reparația liniilor de 

metrou 314M”), în acest regulament pentru proiectarea traseelor de metrou nu 

este luat în considerare faptul că pentru curbele din apropierea stațiilor de 

metrou, trenul nu reușește să atingă viteza pentru care curba a fost calculată, 

astfel călătorii simt un disconfort la parcurgerea curbei cu o viteză mai mică, iar 

firul interior de șină se uzeaza se uzează mai repede. 

Caracteristici pentru: 

- zonele de stații la metroul bucureștean: 

o lungimea peroanelor cca. 120m; 

o lungimea stațiilor cca. 200m sau mai lungi ; 

-  materialul rulant pentru metroul bucureștean: 

REM – Rama electrică de metrou trenuri IVA:  

o accelerația maximă la demaraj: 1,3m/s2; 

o accelerația medie la demaraj: 1,3m/s2; 

o accelerația maximă la frânare de urgență: 2,0m/s2 

BM – Bombardier Movia 346: 

o accelerația maximă la demaraj: 1,25m/s2; 

o accelerația medie la demaraj: 1,2m/s2; 

o accelerația maximă la frânare de urgență: 1,3m/s2 

Din motive de confort al călătorului accelerația la demaraj este limitată la 

valoarea de 1,0m/s2  

Exemplu: 

Trenul de metrou este la peron în stație, curba cea mai apropiată de stație 

se găsește la distața de 50m față de capătul peronului și este proiectată astfel 

încât trenul să poată circula cu viteza de 50km/h, trenul accelerează cu o 

accelerație la demarare de 1,0m/s2. 
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Î: Ce viteză o să aibe trenul la intrarea pe curbă? Ce lungime îi trebuie trenului 

pentru a atinge viteza de 50kmh? 

În acest caz avem o miscare rectilinie uniform accelerată. 

Legea vitezei: 
𝑣 = 𝑣0 + 𝑎 × 𝑡 

în cazul nostru: 

𝑣0 = 0 ș𝑖 𝑡 =
𝑣

𝑎
=

13.89

1,1
= 13 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑒 

Legea spațiului: 

𝑆 = 𝑆0 + 𝑣0 × 𝑡 +
𝑎 × 𝑡2

2
 

în cazul nostru: 
𝑆0 = 0 

𝑆 =
𝑎 × 𝑡2

2
=

1,1 × 132

2
= 93𝑚 

R: La intrarea pe curbă trenul o să aibe 27km/h, lungimea necesara pentru ca 

trenul să ajungă la viteza de 50hm/h este 93m. 

Din acest considerent este necesar ca supraînălțarea aplicată curbelor din 

apropierea stațiilor de metrou trebuie să fie corelată cu viteza pe care o poate 

atinge trenul în punctul de intrare pe curba respectivă pentru a încărca uniform 

firele de șină cât și pentru a asigura confortul călătorilor. 

 

2. STUDIU DE CAZ 
 

2.1. Tema studiului de caz 
 

Tema studiului de caz a constat în analizarea unor zone de traseul din 

rețeaua existentă de metrou din punctul de vedere al aplicării supraînălțării 

pentru curbele din apropierea stațiilor de metrou în scopul reducerii uzurilor 

apărute la firul interior de șină din cauza circulației pe curbe cu o viteză 

inferioară vitezei de proiectare. 

Pentru realizarea studiului de caz au fost necesare materiale care au 

constat în traseul existent de metrou, supraînălțarea practicată și viteza de 

circulație a trenurilor pe curbele respective pentru următoarele zone analizate: 

NOTĂ: Pentru ușurință în continuarea studiului de caz curbele vor avea 

următoarea denumire: 

- Curba I1 – prima curbă studiată pe linia 1; 

- Curba I2 – prima curbă studiată pe linia 2; 

- Curba II1 – a două curbă studiată pe linia 1; 

- Curba II2 – a două curbă studiată pe linia 2; 
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- Curba III1 – a treia curbă studiată pe linia 1; 

- Curba III2 – a treia curbă studiată pe linia 2; 

Amplasarea în rețeaua de metrou a curbelor studiate: 

- Curba I1 este situață pe interstația Piața Romană – Piața Victoriei la ieșire din 

stația Piața Romană spre stația Piața Victoriei; 

- Curba I2 este situată pe interstația Piața Romană – Piața Victoriei la intrare în 

stația Piața Romană din spre stația Piața Victoriei; 

- Curba II1 este situată pe interstația Piața Romană – Piața Victoriei la intrare 

în stația Piața Victoriei din spre stația Piața Romană; 

- Curba II2 este situată pe interstația Piața Romană – Piața Victoriei la ieșire 

din stația Piața Victoriei spre stația Piața Romană; 

- Curba III1 este situată pe interstația Eroii Revoluției – Tineretului, la intrarea 

în stația Tineretului din spre stația Eroii Revoluției; 

- Curba III2 este situată pe interstația Eroii Revoluției – Tineretului, la ieșirea 

din stația Tineretului, spre stația Eroii Revoluției. 

Pentru analizele următoare au fost necesare date tehnice referitoare la 

caracteristicile curbelor din plan, și anume: 

- raza curbelor; 

- lungimea curbelor de racordare; 

- supraînălțarea practicată; 

- viteza de circulație de proiectare a curbelor 

Caracteristicile curbelor studiate, în situație existentă sunt următoarele: 

 

Tabel 2.1 
Nr. 

crt. 

Nume 

curbă 
Rază [m] 

Lungime curbă de 

racordare [m] 
hp[mm] Vp [km/h] 

1 I1 200 
i1:55,123 

e:55,123 
135 60 

2 I2 230 
i:53,728 

e:53,728 
130 65 

3 II1 200 
i:65,301 

e:55,113 
135 60 

4 II2 200 
i:40,499 

e:40,499 
115 60 

5 III1 250 
i:57,589 

e:57,589 
90 70 

6 III2 250 
i:57,589 

e:57,589 
90 70 

  

                                                 

1 lungime curbă de racordare de intrare; 
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2.2. Analize efectuate 
 

În studiul s-au efectuat următoarele analize/comparații/propuneri: 

2.2.1.Calcularea supraînălțării efective pentru curbele alese conform I314M; 

2.2.2.Stabilirea lungimii necesare trenului de a ajunge la viteza de proiectare; 

2.2.3.Stabilirea teoretică a vitezei de circulație la intrarea în curbă în funcție 

de accelerația la demarare a materialului rulant; 

2.2.4.Propuneri pentru supraînălțarea practicată pe zona curbe; 

 

2.2.1. Calcularea supraînălțării normale pentru curbele alese conform 

I314M; 

Curba I1 

Pentru R=200m conform Tabel 4 din I314 viteza maximă de circulație în curba 

cu racordări este 60km/h. 

Insuficiența de supraînalțare pentru raza 200m este: 

𝐼2 = (25 +
𝑅

4
) = 75𝑚𝑚 

Supraînălțarea normală se calculează cu relația: 

ℎ𝑛 = 11,8 ×
𝑉𝑚𝑎𝑥

2

𝑅
= 212𝑚𝑚 

ℎ𝑒𝑓 = 11,8 ×
𝑉𝑚𝑎𝑥

2

𝑅
− 𝐼2 = 212 − 75 = 137𝑚𝑚 

→ ℎ𝑒𝑓 = 140𝑚𝑚 

Dar pentru că lungimea clotoidei este de 55,123m iar rampa supraînălțării este 

de : 

𝑖 =
0,140

55,123
× 1000 = 2,54‰  

dar rampa supraînălțării trebuie limitată la 2,5‰,(𝑒𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 1: 400) în final 

avem: 
→ 𝒉𝒆𝒇 = 𝟏𝟑𝟓𝒎𝒎 

care respectă și condiția ca rampa supraînălțării să fie de maxim 2,5‰: 

𝑖 =
0,135

55,123
× 1000 = 2,45‰  

Iar cu relația de mai jos se calculează viteza de circulație pentru curbă: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = √𝑅 ×
ℎ𝑒𝑓 + 𝐼2

11,8
= 60𝑘𝑚/ℎ  
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Centralizare informații curbe: 

Tabel 2.2 
Nr. 

crt. 

Nume 

curbă 
Rază [m] hp[mm] Vp [km/h] 

1 I1 200 135 60 

2 I2 230 130 63 

3 II1 200 135 60 

4 II2 200 100 46 

5 III1 250 140 67 

6 III2 250 140 67 

 

2.2.2. Stabilirea lungimii necesare trenului de a ajunge la viteza de 

proiectare; 

Curba I1 

Date de intrare: 
Viteza de proiectare (Vp) 60km/h 

Accelerația la demarare a trenului2 1,0m/s2 

Pornind de la ecuația vitezei în mișcare rectilinie uniform variată (MRUV), a=ct. 

avem: 

𝑑 =
(

𝑣
3,6)

2

2 × 𝑎
→ 𝑑 = 𝟏𝟑𝟗𝒎 

Similar pentru celelalte curbe s-a centralizat în tabelul 2.3 de mai jos. 

 

Centralizare informații: 

Tabel 2.3 
Nr. 

crt. 

Nume 

curbă 
Rază [m] Vp [km/h] d3[m] 

1 I1 200 60 139 

2 I2 230 63 153 

3 II1 200 60 139 

4 II2 200 46 82 

5 III1 250 67 173 

6 III2 250 67 173 

 
  

                                                 

2 Accelerația maximă la demarare este de 1,3m/s2 dar din motive de confort al călătorilor aceasta se limitează 
la 1,0m/s2 

3 Distanța necesară trenului pentru a atinge viteza de proiectare a curbei 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

275 

2.2.3. Stabilirea teoretică a vitezei de circulație la intrarea în curbă în 

funcție de accelerația la demarare a materialului rulant; 

Date de intrare 

Distanța de la capătul peronului până la începutul curbelor existente 

studiate sunt următoare: 

Tabel 2.4 
Nr. 

crt. 

Nume 

curbă 
d [m] 

1 I1 43 

2 I2 12 

3 II1 37 

4 II2 10 

5 III1 28 

6 III2 34 

Conform relației: 

𝑣 = √𝑑 × 2 × 𝑎 [
𝑚

𝑠2
] 

în care: 

v – viteza exprimată în m/s2; 

d – distanța din tabelul de mai sus; 

a – accelerația la demarare exprimată în m/s2. 

Pentru Curba I1 

𝑣 = √𝑑 × 2 × 𝑎 = √43 ∗ 2 ∗ 1 = 9,27 [
𝑚

𝑠2]  

→ 𝑉 = 33 [
𝑘𝑚

ℎ
]  

Calcul similar pentru celelalte curbe care s-a centralizat în tabelul 2.5 de mai jos. 

Centralizare informații: 

Tabel 2.5 
Nr. 

crt. 

Nume 

curbă 
Vp [km/h] d [m] D [m] Vt4 [km/h] 

1 I1 60 139 43 33 

2 I2 63 153 12 18 

3 II1 60 139 37 31 

4 II2 46 82 10 16 

5 III1 67 173 28 27 

6 III2 67 173 34 30 

 

Din tabelul de mai sus se pot vedea diferențele dintre viteza de proiectare 

stabilită cu ajutorul I314M și viteza pe care trenul reușește sa o atingă în punctul 

de intrare în curbă în funcție de lungimea liniară disponibilă. 

                                                 

4 Viteza teoretică în punctul de intrare pe curbă. 
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Diferențele dintre cele două viteze după cum se vede sunt considerabile, iar 

după cum se știe mersul într-o curbă cu o viteză mai mică decât viteza de 

proiectare conduce la următoarele efecte negative, cum ar fi: 

- încărcarea suplimentară a firului interior de șină; 

- majorarea uzurilor ale șinei interioarea; 

- aducerea de eforturi suplimentare la componentele căii, prinderi și traverse; 

- disconfort adus călătorilor în timpul parcurgerii curbei 

 

2.2.4. Propunerea pentru supraînălțarea practicată pe zona curbe; 

Supraînălțarea practicată pe curbele din apropierea stațiilor ar trebui sa fie 

colerată cu lungimea necesară pentru atingerea vitezei de circulație în punctul de 

intrare al curbei. Astfel este necesar ca supraînăltarea calculată cu relațiile 

prevăzute de normative să aiba ca bază viteza de circulație menționată mai sus. 

Situația ideală pentru curbele din apropierea stațiilor ar fi ca distanța de la 

punctul de oprire la peron a trenului și până în punctul de intrare în curbă sa 

existe o lungime ce puțin egală cu cea din tabelul de mai jos, în funcție de vizeza 

de parcurgere a curbei, care sa fie în corelare cu caracteristicile curbei (rază și 

supraînălțare). 

Dacă acest lucru nu este posibil, din considerente de traseu (traseu sinuos, 

puncte ale traseului obligate), atunci trebuie ca supraînălțările să fie ajustate 

astfel încât viteza de proiectare a curbei să fie viteza pe care trenul o poate 

atinge în lungimea disponibilă de la stationare la peron și până la punctul de 

intrare pe curbă. 

În tabelul următor sunt prezentate vitezele pe care trenul de metrou la 

poate atinge în funcție de lungime: 
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Tabel 2.6 
Nr. 

crt. 
Ln [m] Vp [km/h] 

1 35 30 

2 40 32 

3 45 34 

4 50 36 

5 55 38 

6 60 39 

7 65 41 

8 70 43 

9 75 44 

10 80 46 

11 85 47 

12 90 48 

13 95 50 

14 100 51 

15 150 62 

16 200 72 

17 250 80 

 

Supraînălțările se pot calcula conform relațiilor și tabelelor din instrucțiile 

în vigoare dar pentru vitezele recomandate în funcție de distanța de la capătului 

peronului până la intrarea pe curbă, și anume: 

 

Tabel 2.7. SUPRAÎNĂLȚĂRI NORMALE: 

Raza 

Viteza Vmax [km/h]  

15 20 25 30 35 40 45  

  

100 30 50 75 110 145 150  Supraînălțările s-au calculat cu formula: 

ℎ𝑛 =
11,8 × 𝑉𝑚𝑎𝑥

2

𝑅
 

și s-au limitat la 150mm. 

Pentru raze intermediare între valorile din 

tabelă se interpolează liniar și se rotunjește 

valoarea găsită la multiplu de 5 imediat 

superior. 

S-a considerat: 

ℎ𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = ℎ𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐 =
11,8 × 𝑉𝑚𝑎𝑥

2

𝑅
 

3.Se rotunjesc în plus din 5 în 5mm. 

125 25 40 60 85 120 150 150 

150 20 35 50 75 100 130 150 

180 15 30 45 60 85 105 135 

200  25 40 55 75 95 120 

225  25 35 50 65 85 110 

250  20 30 45 60 80 100 

275  20 30 40 55 70 90 

300  20 25 40 50 65 80 

350   25 35 45 55 70 

400   20 30 40 50 60 

450    25 35 45 55 

500    25 30 40 50 

550    20 30 35 45 

600    20 25 35 40 

700     25 30 35 

800     20 25 30 

900      25 30 

1000      20 25 
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3. CONCLUZII  
 

În urma analizei de caz efectuată, concluziile în urma studiilor și analizelor 

întreprinse asupra curbelor din apropierea stațiilor de metrou sunt următoarel: 

- este de evitat amplasarea curbelor pe o distanță mai mai mică de 50m, față de 

locul de staționare al trenului de metrou (capatul spre plecare sau spre 

sosire); 

- dacă nu se poate evita amplasarea curbelor la o distanță mai mare față de cea 

specificată la punctul de mai sus, se recomandă stabilirea unei viteze de 

circulație pe curbă în corelare cu viteza pe care trenul o poate atinge în 

distanța de la staționare și până la intrare în curbă astfel încât supraînălțările 

să fie adaptate corespunzător; 
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Rezumat 

 

 Cutremurele reprezintă unele dintre cele mai periculoase fenomene, deoarece nu sunt 

însoțite de procese de avertizare. De-a lungul timpului, construcțiile au avut foarte mult de 

suferit din cauza acestora, ceea ce înseamnă că și podurile sunt supuse efectelor acestor 

fenomene. Dintre efectele care duc la degradarea sau chiar distrugerea construcțiilor, cele mai 

importante ar fi modificarea proprietăților fizice ale terenului de fundare, forțele de inerție 

induse în structură, alunecări de teren, etc.  

 Pentru reducerea efectului acțiunii seismice, proiectarea construcțiilor se bazează pe 

principiul ierarhizării capacităților și al proiectării la capacitate, concept care urmărește 

evitarea de pierderi de vieți omenești cu limitarea avariilor și repararea posibilă post-seism. 

 Având în vedere caracterul aleator al cutremurelor, este foarte dificil de determinat cea 

mai bună metodă care poate fi adoptată pentru a proteja structura și a limita efectele acestora. 

 In această lucrare se studiază comportamentul unui pod la acțiunea seismică prin 

metoda analizei dinamice incrementale (IDA), care constă în realizarea unei analize neliniare 

asupra unui model pentru o serie de accelerograme, scalate pentru diferite intervale medii de 

recurență. 

 

Cuvinte cheie: cutremur, analiză dinamică incrementală, time-history, accelerograme, 

distribuții probabilistice. 

 

 

1. DESCRIEREA STRUCTURII ANALIZATE 

 

 In această lucrare este analizat viaductul ,,Valea Ursului”, care se află 

amplasat pe varianta de ocolire a Municipiului Iași, la km 7+900. Acesta 

deservește un drum cu două benzi de circulație, câte una pe fiecare sens de mers. 

 Lungimea totală a viaductului este de 377.90m, avănd 13 deschideri, în 

următoare alcătuire: 27.73+11x27.5+27.73m. In plan de situație, viaductul este 

mailto:simonvladmihai@yahoo.com
mailto:ionut_racanel@yahoo.com
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amplasat pe o curbă cu raza de 800m, iar în profil longitudinal are o declivitate 

ce variază între 1.3 și 1.6%. 

 

 
Figura 1. Elevația podului 

 

 In secțiune transversală, podul are următoarea alcătuire: patru grinzi tip 

,,T” prefabricate din beton precomprimat, solidarizate printr-o placă de 

suprabetonare cu grosimea de 18cm, având distanța între ele, în sens transversal, 

de 3m. Inălțimea grinzilor este de 1.60m, grosimea bulbului fiind de 55cm, iar 

inima are o grosime variabilă, între 16cm și 55cm. Conlucrarea acestora se face 

prin intermediul unor antretoaze dispuse la jumătatea deschiderii și pe reazeme. 

 Structura de rezistență susține o parte carosabilă cu lățimea de 7.80m și 

două trotuare, câte unul de fiecare parte a părții carosabile, cu lățimea de 1.75m. 

Lățimea totală a suprastructurii este de 11.30m, având o pantă unică în sens 

transversal de 2.5%. 

 Infrastructura viaductului este alcătuită din 2 culei și 12 pile. Culeele sunt 

realizate din 3 pereți dispuși la o distanță de 2.75m în sens transversal. Inălțimea 

pilelor este variabilă, în funcție de cotele terenului din amplasament, iar 

elevațiile acestora sunt alcătuite din trei stâlpi circulari cu diametrul de 1.20m. 

Atât culeele, cât și pilele sunt fundate indirect, pe piloți forați de diametru 1.20m 

și fișe variind între 22 și 25m. 
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Figura 2. Secțiune transversală a podului (pe pilă) 

  

2. GENERAREA ACCELEROGRAMELOR ARTIFICIALE 

 

 Inainte de realizarea modelului propriu-zis, în funcție de amplasamentul 

seismic al structurii, caracterizat prin valoarea de vârf a accelerației terenului 

ag=0.2g și perioada de colț Tc=0.7s, s-a generat spectrul de proiectare pentru 

accelerații pe orizontală, considerând un factor de comportare cu valoarea 1.5. 

 Pe baza spectrului obținut, s-a generat un set de 10 accelerograme 

artificiale, cu ajutorul cărora s-a obținut spectrul mediu de răspuns.  

 Atât accelerogramele, cât și spectrul mediu respectă următoarele condiții 

impuse de norme [1]: 

- numărul minim de accelerograme să fie 3; 

- media aritmetică a valorilor accelerațiilor de vârf ale accelerogramelor 

generate să nu fie mai mică decât valoarea ag pentru amplasamentul 

respectiv; 
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- valorile spectrului mediu calculat prin medierea aritmetică a ordonatelor 

spectrelor elastice de răspuns ale accelerațiilor absolute corespunzând 

tuturor accelerogramelor artificiale generate trebuie să nu fie mai mici cu 

mai mult de 10% din valoarea corespunzătoare a spectrului elastic de 

răspuns în amplasament Se(T). 

 

 
Figura 3. Spectrele de răspuns corespunzătoare celor 10 accelerograme și spectrul 

de proiectare 

 
Figura 4. Spectrul mediu, spectrul de proiectare și limitele impuse de norme 

(spectrul de proiectare majorat, respectiv redus, cu 10%) 
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3. MODELUL REALIZAT PENTRU ANALIZĂ 

 

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

3D cu elemente finite. Spre deosebire de structura reală, pentru acest model s-a 

considerat că podul se află în palier și aliniament. O vedere 3D a modelului 

realizat este prezentată în figura 5. 

 

 
Figura 5. Vedere 3D a modelului cu elemente finite 

 

 Tablierul a fost modelat cu elemente de tip grindă dreaptă care inglobează 

toate caracteristicile geometrice ale secțiunii. Pentru această analiză, nu s-a ținut 

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

Pentru a se ține cont de poziția axei neutre a secțiunii în raport cu celelalte 

elemente, s-au folost link-uri rigide care să facă legătura între acestea. 

  

 
Figura 6. Conexiunile dintre infrastructură și suprastructură 
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  Pentru aparatele de reazem s-au folosit dispozitive de izolare seismică de 

cauciuc cu miez de plumb, Lead Rubber Bearings (figura 7). Acestea au fost 

modelate cu link-uri tip Rubber Isolators cu comportare neliniară, caracteristicile 

acestora fiind luate din [2] 

 

 
Figura 7. Dispozitive de izolare cu miez de plumb (LRB) 

 

4. ANALIZA PROPRIU-ZISĂ ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

 Pentru îndeplinirea scopului final al acestui studiu (realizarea curbelor 

IDA), este necesar să se realizeze o serie de analize Time-History pentru fiecare 

accelerogramă în parte, scalată corespunzător pentru diferite cutremure. 

Cutremurul de proiectare a fost considerat cel de 225 ani, iar intervalele medii 

de recurență sunt: IMR= 10, 50, 100, 225, 475, 970, 2475 ani. Factorul de 

scalare s-a calculat cu următoarea formulă, conform [3]: 

𝐹𝑠 = (
𝑇𝑅𝑐

𝑇𝑁𝑅𝐶
)

𝑘

 (1) 

unde: TRc –  intervalul mediu de recurență pentru care se calculează factorul de 

scalare; 

 TNRC – intervalul mediu de recurență pentru cutremurul de proiectare; 

 k – exponent, care în cazul de față s-a considerat 0.3. 

 

 Curbele IDA s-au construit pentru deplasarea la partea superioară a celei 

mai înalte pile și pentru rotirea din articulația plastică a aceleiași pile. Având în 
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vedere că pilele s-au considerat încastrate la baza, este necesară definirea unor 

articulații plastice, a căror lungime se determină conform [4]. Definirea acestora 

este prezentată în figura 8. 

 

 
Figura 8. Definirea articulației plastice 

 

 După efectuarea tuturor analizelor Time-History, se trece la construirea 

curbelor IDA, care arată răspunsul structurii pentru diferite niveluri de scalare a 

acțiunii seismice. Este necesară realizarea mai multor curbe de răspuns pentru 

fiecare accelerogramă în parte, astfel încât, pentru același nivel de intensitate 

seismică să se obțină o gamă mai largă de răspunsuri. 

 

 
Figura 9. Curbele IDA pentru deplasarea la partea superioară a celei mai înalte 

pile 
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 In următoarea figură se vor prezenta curbele IDA pentru rotirea din 

articulația plastică. Acestea sunt reprezentate începând cu IMR=225 ani 

deoarece, până atunci, eforturile în structură sunt prea mici, iar articulația 

plastică nu se formează.  

 

 
Figura 10. Curbele IDA pentru rotirea în articulația plastică (pila cea mai înaltă) 

 

 După ce s-au realizat curbele de răspuns pentru structura analizată, se 

trece la determinarea, printr-o metodă probabilistică, a posibilității ca un 

eventual seism să producă daune mai mari decât o acțiune determinată. 

Probabilitățile vor fi determinate cu ajutorul densității și funcției de repartiție 

log-normale, care se vor determina pentru fiecare interval mediu de recurență.  

 Parametrii care determină această funcție sunt media și abaterea standard, 

cu ajutorul cărora se poate determina funcția, a cărei expresie este cea din 

formula 2. 

𝑓(𝑥) =
1

𝑥𝜎√2𝜋
𝑒

−
(𝑙𝑛𝑥−𝜇)2

2𝜎2  (2) 

unde: σ – abaterea standard a variabile ln(x); 

 μ – media variabilei ln(x).   

 Apoi, prin integrare, se obține funcția de repartiție log-normală, aceasta 

fiind cea care arată și probabilitatea ca un eventual seism să producă anumite 

daune. Expresia acesteia este evidențiată în ecuația 3. 

𝐹(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
∫

1

𝑥
𝑒

−
(𝑙𝑛𝑥−𝜇)2

2𝜎2 𝑑𝑥
𝑥

0

 (3) 
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 Deoarece funcția de repartiție are scopul de a determina probabilitatea de 

nedepășire a unui anumit nivel, este necesară definirea acestor puncte, după cum 

este prezentat în figura 11: 

 

 
Figura 11. Diagrama forță-deplasare (aceeași diagramă este folosită și pentru 

diagrama moment-curbură) 

 

 

 Probabilitățile de nedepășire se vor raporta la limitele IO, LS și CP de pe 

curba moment-curbură. Acestea reprezintă, conform [3]: 

 IO – Immediate Occupancy, este un nivel care nu pune în pericol 

sănătatea vieților omenești, elementele structurale nu sunt afectate; 

 LS – Life Safety, este un nivel la care elementele nestructurale pot fi 

afectate, pot avea loc accidente din cauza acestora, dar riscul de amenințare a 

vieților omenești este foarte redus; 

 CP – Collapse Prevention, este un nivel la care au loc avarii ale 

elementelor structurale. 

 După analiza rezultatelor, s-a constatat că articulațiile plastice se formează 

începând cu acțiunea seismică corespunzătoare IMR=225 ani.  

 In continuare, se vor prezenta funcțiile de repartiție care arată 

probabilitatea ca rotirile din articulațiile plastice să depășească limitele 

prezentate anterior. Se vor prezenta doar funcțiile corespunzătoare IMR=970, 

2475 ani, deoarece pentru aceste intervale se înregistrează cele mai mari valori.  
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Figura 12. Probabilitatea de nedepășire IMR970 

 

 S-a determinat probabilitatea de nedepășire a nivelului IO, care este de 

94.8%. S-a considerat doar acest nivel, deoarece probabilitatea de nedepășire 

pentru celelalte niveluri (LS și CP) este de 100%. 

 

 
Figura 13. Probabilitatea de nedepășire IMR2475 

 

Pentru IMR=2475 ani, probabilitatea de nedepășire a nivelului IO este de 31.4%. 
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5. CONCLUZII 

 

 In această lucrare a fost analizată comportarea unui pod din beton armat la 

acțiunea seismică, utilizând metoda de analiză dinamică incrementală. Inițial, a 

fost generat un set de 10 accelerograme compatibile cu spectrul de proiectare 

corespunzător amplasamentului podului, după care a fost creat un model cu 

elemente finite. Pentru acest model, s-au realizat 70 de analize neliniare Time-

History, fiecare accelerogramă fiind scalată corespunzător intervalului mediu de 

recurență. Pentru ca rezultatele obținute să fie cât mai aproape de realitate, la 

baza pilelor s-au definit articulații plastice. 

 După obținerea rezultatelor, s-au construit curbele IDA pentru ca, ulterior, 

să se determine probabilitatea ca un anumit cutremur să producă daune mai mari 

decât o acțiune determinată. 

 In urma analizării rezultatelor, s-a constatat că structura are o comportare 

foarte bună, având o probabilitate de 94.8% de nedepășire a nivelului de 

performanță IO, pentru IMR=970 ani, respectiv 31.4% pentru IMR=2475 ani. 

Acest lucru înseamnă că siguranța vieților omenești nu este pusă în pericol și 

nici nu au loc degradări ale elementelor structurale, pentru intervalele medii de 

recurență considerate.  
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Rezumat  

 

Prezenta lucrare își propune să prezinte o soluție eficientă în cvasitotalitatea tipurilor 

de tabliere de pod, prin amplasarea judicioasă din punct de vedere al comportării mecanice a 

materialelor componente, oțel și beton. Se prezintă tipuri de variante constructive pentru 

poduri cu secțiune mixtă. Odată cu apariția calculatoarelor și modelelor de calcul s-a dezvoltat 

o nouă metodă de rezolvare a problemelor inginerești, numită metoda elementelor finite. 

Alegerea modelului de calcul este subiectivă și arbitrară și depinde de acuratețea rezultatelor 

pe care utilizatorul le dorește.  

 

Cuvinte cheie: element finit, grinzi metalice, placă beton, secțiune mixtă 
 

 

1. INTRODUCERE 

 

1.1. Generalități 
  

Îmbinarea oţelului cu betonul într-un sistem structural unitar a avut loc cu 

mult timp în urmă, înainte de a se cunoaşte la un nivel înalt combinarea 

mecanică a unor elemente compuse. Cunoştinţele în ceea ce priveşte calitatea s-

au dobândit odată cu apariţia modelelor de calcul a elementelor din beton armat 

şi, în paralel, verificarea comportării în timp a acestora.[1] 

Evoluţia structurilor din domeniul construcţiilor în general, şi a celor în 

soluţie compusă în particular, este în legătură directă cu evoluţia calităţii şi a 

caracteristicilor materialelor, în special cele legate de rezistenţa mecanică, dar, 

în egală măsură o mare influenţă au avut-o perfecţionarea şi evoluţia metodelor 

şi a tehnicii de calcul, precum şi dezvoltarea tehnologiei de fabricaţie şi de 

montaj.[1] 

mailto:daniel.tudor@aecom.com
mailto:daniel.tudor90@gmail.com
mailto:oanamihaelastan@gmail.com
mailto:iordan@alsys.ro
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Podurile cu structuri mixte oţel-beton se realizează în două soluţii 

constructive: 

 

 Poduri cu grinzi metalice în conlucrare cu plăci de beton 

 
Podurile cu grinzi metalice în conlucrare cu plăci de beton sunt compuse 

din grinzi metalice longitudinale în conlucrare cu platelajul din beton armat care 

susţine calea. Conlucrarea dintre cele două elemente de rezistenţă ale podului se 

realizează prin intermediul unor piese de legatură de¬numite conectori. 

Trotuar Parte carosabila

Grinzi metalice

 principale cu inima plina

Placa de beton

Conectori

Trotuar

Contravantuiri

orizontale

Conectori

Sistem rutier

Rigidizari

grinzi metalice

Rigidizari

grinzi metalice

 
Figura 1. Secţiune transversală  pod cu grinzi metalice cu inima plină în 

conlucrare cu placa de beton 

 

 Poduri cu grinzi metalice înglobate în beton 

 

Podurile cu grinzi metalice înglobate în beton se compun din grinzi 

laminate (sau sudate) înglobate în beton, fară rigidizări, fără adaptări sau 

amenajări speciale şi fară utilizarea unor mijloace de legatură oţel-beton. Practic, 

conlucrarea se face numai prin frecarea dintre cele două materiale care 

alcătuiesc secţiunea transversală. Structura necesită utilizarea unor armături 

suplimentare transversale şi longitudinale podului pentru ca tablierul să dezvolte 

o rigiditate bună şi pe direcţie transversală. Numai inima acestor grinzi trebuie 

găurită pentru trecerea armăturilor transversale şi a barelor de ecartament ale 

grinzilor. Structura suportă calea ferată prin intermediul unui prism de balast. 
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Trotuar

Prism de balast

Sine cale ferata

Grinzi metalice inglobate in beton
 

Figura 2. Secţiune transversală pod cu grinzi metalice cu inima plină în 

conlucrare cu placa de beton 

 

1.2. Domeniul de utilizare 

 

Podurile cu grinzi metalice în conlucrare cu plăci de beton se pot realiza 

atât în soluţie simplu rezemată cât şi în soluţie grinzi continue pe două sau mai 

multe deschideri. Acestea se folosesc pentru deschideri de până la 35-40 m 

pentru podurile de cale ferată cu calea pe prism de balast (datorită greutaţii mari 

a prismului de balast) şi de până la 50-60 m pentru podurile de cale ferată cu 

calea rezemată direct pe placa de beton. În cazul podurilor de şosea se poate 

ajunge cu deschiderea la 100-120 m. 

În ceea ce priveşte domeniul de utilizare al tablierelor mixte cu grinzi 

metalice înglobate în beton, se vorbeşte despre un domeniu relativ larg, şi 

anume, aceste structuri se folosesc atât la traversări de cale ferată cât şi de şosea, 

dar şi la ecoducte (ecobridges). Ecoductele prin definiţie sunt poduri acoperite 

de vegetaţie, având ca rol fundamental reducerea efectelor diminuării 

habitatului. Aceste poduri se găsesc atât în Ţările de Jos, Elveţia, Franţa, 

Germania, Statele Unite ale Americii, Canada şi în alte ţări dezvoltate. 
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Figura 3. Ecoduct în Olanda pe autostrada A50 

 

2. STUDIUL NORMELOR DE PROIECTARE A PODURILOR CU 

SECȚIUNE COMPUSĂ 
 

2.1. Materiale [2] 
  

În SR EN 1994-2 : 2006 există precizări cu privire la calitatea materialelor 

atunci când acestea sunt utilizate pentru realizarea unui pod cu structură mixtă. 

Se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de materiale : 

 pentru placa din beton betoane de clasă C20/25 până la C60/75 (sau în 

cazul betoanelor uşoare: LC20/25 până la LC60/75 şi armătura pasivă din 

beton cu limita de elasticitate cuprinsă între 400 şi 600 MPa; 

 în cazul grinzilor principale metalice, oţeluri de marcă S235 până la S460; 

 pentru realizarea conectorilor de tip dorn sau gujon care fac obiectul 

standardului european se recomandă utilizarea oţelului de tip S235J2G3 a 

cărui rezistenţă caracteristică la rupere are valoarea fu=450 MPa. 
 

2.2. Acțiuni și încărcări [2] 
 

 Se pot defini trei regimuri de încărcare: 

 încărcări de scurtă durată  

Toate încărcările a căror durată de aplicare este foarte mică în comparație cu 

timpul necesar dezvoltării curgerii lente sunt considerate încărcări de scurtă 

durată. Se consider că, pentru aceste încărcări, deformația specific maximă este 

egală cu deformația elastică instantanee (t=0). 

 Încărcări permanente și constante 

Toate încărcările de intensitate constantă a căror durată de aplicare este de 

același ordin de mărime ca timpul necesar dezvoltării fenomenelor de curgere 

lentă sunt considerate permanente și constant. Pentru astfel de încărcări 
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deformația specifică produsă în beton la timpul ”t” este formată dintr-o 

deformație elastic produsă la timpul inițial t=0 și dintr-o deformație de curgere 

lentă sub acțiunea încărcărilor aplicate. 

 Încărcări ce cresc de maniera curgerii lente 

Dacă betonul este pus sub sarcină la momentul t=0 sau dacă punerea sub sarcină 

se face progresiv în decursul timpului, deformația finală din curgere lentă nu va 

fi aceeași. Cazul practic care interesează este cel al contracției, a cărei lege de 

variație este înrudită cu curgerea lentă. 
 

2.3. Stări limită ultime [3] 
 

Starea limită ultimă de rezistență  

 Rezistența ultimă a unei secțiuni mixte oțel – beton bazată pe un model de 

rezistență în domeniul elastic este folosită recent în domenul podurilor cu 

suprastructură mixtă. Acest tip de calcul necesită luarea în considerare a fazelor 

de execuție și de comportarea betonului în timp datorită contracției și curgerii 

lente. Pentru această etapă se apelează la coeficientul de echivalență, care este în 

funcție de durata de aplicare a încărcărilor pe structură. În consecință, 

verificarea în domeniul elastic necesită definirea unui număr mare de secțiuni 

rezistente. Deoarece secțiunile rezistente sunt diferite, este imposibil de definit o 

valoare a momentului elastic rezistent. În consecință, modelul de analiză elastică 

constă în a calcula eforturile unitare fiecărei secțiuni rezistente și de a le aduna 

în vederea obținerii eforturilor pe secțiune. Acestea trebuie limitate, la nivelul 

fibrelor extreme, sub limita de curgere a oțelului din care sunt confecționate 

grinzile metalice.  

 Alte stări limită ultime 

 Rezistenţa şi stabilitatea elastică (flambajul lateral) a grinzilor metalice 

trebuie verificate pentru  toate situaţiile de încărcare care preced întărirea 

completă a betonului. 
 

2.4. Stări limită de exploatare [2] 
 

 Limitarea deformației (săgeții) structurii 

La calculul săgeţii se ţine seama de fazele de execuţie:  

   (3) 

unde: 

-  este săgeata din încărcarea permanentă preluată numai de grinzile din oţel; 

-  este săgeata din încărcarea permanentă preluată de structura mixtă; 

-  este săgeata din încărcarea utilă (acţiunea convoiului de calcul). 
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3. SOLUȚII DE MODELARE A PODURILOR CU GRINZI METALICE 

ÎN CONLUCRARE CU PLACĂ DE BETON  
 

3.1. Introducere în metoda elementelor finite (MEF) [4] 

 

 Metoda elemetelor finite are la bază metoda matricială a deplasărilor din 

analiza structurală. Această metodă a câştigat teren odată cu apariţia 

calculatoarelor (anul 1950). Prin metoda elemetului finit se încearcă modalitatea 

de a găsi o soluţie apoximativă la o problemă prin a admite că domeniul este 

divizat în subdomenii sau elemente finite având forme geometrice simple, iar 

funcţia necunoscută a variabilei de stare este definită aproximativ pe fiecare 

element. 

Soluţia completă este obţinută prin combinarea formei gradelor de liberate 

în aşa fel încât la joncţiunea dintre elemente (în noduri) să fie satisfăcute 

ecuaţiile de echilibru şi compatibilitatea. Metoda elementelor finite se bazează 

pe o aproximare locală (pe subdomenii) a variabilelor de câmp ale gradelor de 

libertate. În cadrul acestei metode, ecuaţiile care descriu problema având un 

număr finit de grade de libertate. 

Astfel, metoda elementului finit este o cale foarte convenabilă de a obţine 

soluţii aproximative pentru aproape orice problemă inginerească, devenind astfel 

un instrument comod şi necesar în calculele de proiectare şi cercetare. 

Metoda elementelor finite are la bază conceptul construirii unor obiecte 

complexe cu ajutorul unor elemente simple sau a divizării unor obiecte 

complexe în unele cât mai simple. Domeniul de aplicabilitate este vast. Se 

foloseşte în diverse domenii ale ingineriei şi nu numai. Principalele domenii 

sunt: analiza structurală, analiza fluidelor, analiza mecanică şi analiza electrică. 

Metoda elementelor finite (MEF) este un procedeu numeric prin care 

ecuaţiile diferenţiale cu derivate parţiale pot fi rezolvate aproximativ. Metoda 

elementelor finite are la bază alegerea unor funcţii de aproximare pentru 

rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale cu derivate parţiale. 
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O analiză cu elemente finite constă în următorii paşi: 

a) Discretizarea structurii în elemente finite şi noduri; 
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Figura 4. Discretizare cu elemente finite 

 

b) Descrierea comportării parametrilor caracteristici care modelează 

fenomenul (temperaturi, deplasări, tensiuni, etc.) pe fiecare element şi 

interpolarea parametrilor; 

c) Conectarea (asamblarea) elementelor la noduri şi formarea sistemului de 

ecuaţii (aproximativ) pentru întreaga structură; 

d) Rezolvarea sistemului de ecuaţii şi determinarea parametrilor 

caracteristici la noduri (temperaturi, deplasări, tensiuni, etc.); 

e) Calcularea valorilor parametrilor caracteristici în interiorul elementelor şi 

pe baza acestora a valorilor parametrilor necunoscuţi (tensiuni, eforturi 

secţionale,deplasări, etc.). 

 

3.2. Tipuri de elemente finite folosite în cadrul lucrării 

 

Elemente finite unidimensionale de tip grindă 

Elementele finite unidimensionale de tip grindă sunt în general utilizate la 

modelarea structurilor în cadru plane sau spaţiale, a reţelelor de grinzi, a 

grinzilor de rigidizare pentru planşee sau dale pe grinzi, a rigidizărilor 

longitudinale şi/sau transversale ale structurilor casetate sau ortotrope, etc. 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2015  

ediţia a V-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2015 
 

297 

Y

X

Z

2

1 u1

v1

w1

u2

v2

w2

2y

2x

2z1y

1x

1z

 
Figura 5. Grade de libertate pentru elementul finit de tip grindă 

 

Eforturi de capăt pe element (în sistem local de axe): 
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M2z
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z  
Figura 6.  Eforturi de capăt pentru elementul finit de tip grindă 

 

Elemente finite bidimensionale de tip “Shell” 
 

Structurile complexe de tipul cupolelor, tablierelor ortotrope casetate sau 

deschise, grinzilor cu inimi înalte, etc., pot fi modelate cu elemente finite care 

combină starea plană de tensiuni cu starea de încovoiere. Aceste tipuri de 

elemente sunt cunoscute în tehnica metodei elementului finit ca element tip 

“SHELL”.  

În calculul liniar elastic cele două stări nu se condiţionează reciproc, 

stările de tensiuni rezultând prin suprapunerea liniară a efectelor. Aceasta 

permite formularea acestor tipuri de elemente prin combinarea matricilor 

caracteristice corespunzătoare celor două stări de solicitare. 
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În consecinţă, gradele de libertate aferente unui nod rezultă prin 

combinarea celor corespunzătoare stării plane de tensiune cu cele 

corespunzatoare stării de încovoiere. 

Pentru cele mai multe formulări rotirea “ ” în raport cu axa normală la 

planul median rămâne nedefinită şi este eliminată din analiză. 
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Figura 7. Element finit solicitat la încovoiere şi stare plana de tensiuni (SHELL) 
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Figura 8. Starea de tensiune spaţială 
 

Problemele tridimensionale implică 15 necunoscute (6 tensiuni, 6 

deformaţii şi 3 deplasări). Ecuaţiile disponibile sunt evident tot 15 (6 relaţii 

constitutive, 6 relaţii între deplasări şi deformaţii specifice şi 3 ecuaţii de 

echilibru). 
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3.3. Modelarea unui tablier cu secțiune mixtă. Studiu de caz 

 

Un exemplu de astfel de lucrare este podul peste râul Câmpinița, la Lunca 

Cornului în județul Prahova. Podul are suprastructura alcătuită dintr-un tablier 

independent având structura de rezistență cu alcătuire mixtă cu conlucrare, 

compusă din grinzi metalice în conlucrare cu platelajul din beton armat prin 

intermediul conectorilor flexibili. Tablierul independent al suprastructurii are o 

lungime de 40 m. În secțiune transversală sunt 6 grinzi principale, așezate la o 

distanță de 1,50 m interaxe. Calea pe pod este prevăzută cu o parte carosabilă, 

cu lățimea de 7,80 m (pentru două benzi de circulație) și cu două trotuare 

pietonale, cu lățimea de câte 1 m fiecare. [5] 

 

 
Figura 9. Pod peste râul Câmpinița – elevație și secțiune transversală 

 

Modelarea tablierului cu reţea de grinzi transformând secţiunea mixtă 

oţel-beton în secţiune echivalentă de oțel 
 

 O modelare posibilă a tablierelor de poduri cu grinzi metalice în 

conlucrare cu placa de beton este de tip rețea de grinzi longitudinale și 

transversale fictive, grinzile longitudinale reprezentând grinzile metalice și 

secțiunea de beton aferentă fiecărei grinzi, iar grinzile transversale reprezintă 

grinzi din beton. Grinzile au fost modelate cu elemente finite de tip ”Thick 

Beam” 
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a)                     b) 

Figura 10. Secțiunea grinzii longitudinale transformând secțiunea mixtă în 

secțiune echivalentă de metal utilizând coeficientul de echivalență pentru:   

a) încărcări de lungă durată; b) încărcări de scurtă durată 
 

 
Figura 11. Model discret tablier  

 

 
 

Figura 12. Vizualizare 3D a modelului cu rețea de grinzi 

 

Modelarea tablierului cu elemente de tip ”Shell”, atât pentru grinzile 

metalice, cât și pentru placa de beton 

 

Structura a fost modelată cu elemente finite de tip ”Thick Shell”, folosindu-se 

pentru tălpile grinzile metalice și placa de beton elemente finite cu 80 de 
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diviziuni longitudinal și 4 diviziuni în direcție transversală. Pentru inimile 

grinzilor metalice s-au folosit elemente finite cu 80 de diviziuni longitudinal și  

10 diviziuni pe direcție verticală. A rezultat astfel un model discret cu 19840 

elemente finite de tip ”Thick Shell” și 20655 de noduri.  

 

 
Figura 13. Model discret tablier 

 

 

 
Figura 14. Vizualizare 3D a modelului cu elemente Shell 

 

Modelarea tablierului cu elemente de tip ”Shell” pentru grinzile metalice, 

și elemente tridimensionale de tip ”Stress” pentru placa de beton 
 

 Modelele cu elemente spațiale sunt cele mai apropiate de realitate, 

aproximând cel mai bine structura reală. Pentru modelarea plăcii s-au folosit 

elemente  de tip hexaedru cu 8 noduri, iar pentru grinzile metalice s-au folosite 

elemente ”Thick Shell”. Acest model poate oferi valori corecte ale tensiunilor 

locale.  
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Figura 15. Model discret tablier – elemente Shell si de volum 

 

4. CONCLUZII 
 

Combinarea oțelului și a betonului într-un sistem structural unitar a avut 

loc cu mult timp înainte de a se cunoaște comportarea mecanică detaliată a unor 

elemente de tip compus, însă saltul calitativ s-a realizat odată cu dezvoltarea 

modelelor de calcul a elementelor din beton armat și, în paralel, verificarea în 

practică a modului real de comportare în timp a acestora. Pentru a ilustra cât mai 

convingător unele dintre principiile, ideile și tehnicile privind practica modelării 

și analizei cu elemente finite (MEF) este util ca pentru aceeași structură să se 

elaboreze mai multe modele și să se compare diferitele aspecte ale modelării. Un 

asemenea demers este foarte benefic pentru perfecționarea tehnicilor de 

modelare ale utilizatorilor. Modelul poate fi conceput și utilizat ca un dispozitiv 

informatic în care se introduc informații – datele de intrare sub forma modelului 

de calcul și se obține alte informații – rezultatele. Este evident că rezultatele sunt 

determinate de volumul și acuratețea datelor de intrare, adică ale modelului. De 

obicei, cu cât modelul este mai complex și mai sofisticat, cu atât este mai 

eficient, precis și sigur, iar, în aceeași măsură, rezultatele oferite vor fi mai 

performante.   

În practica inginerească și în MEF se folosesc elemente definite pe o linie, 

adică bare, pe o suprafață, adică plăci, și pe un volum, denumite solide. De fapt, 

atât barele, cât și plăcile sunt tot volume care se aproximează ca linii sau 

suprafețe, în vederea elaborării unui model cât mai simplu. Deci trebuie înțeles 

faptul că modelul cu elemente de volum este cel mai apropiat de realitate, iar 

cele cu bare sau plăci sunt simplificări care vor duce la rezultate mai puțin 
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exacte. Pe de altă parte, trebuie avut în vedere faptul că, pentru elaborarea 

modelelor cu elemente de volum, dificultățile și cantitatea de muncă necesare 

sunt considerabil mai mari decât pentru modele cu bare sau plăci. 

Modelele cu elemente de bară si placă oferă rezultate foarte bune pentru 

comportarea de ansamblu a structurii (deplasări, reacțiuni, configurația generală 

a stărilor de deplasări și de tensiuni, frecvențe proprii etc), dar nu pot oferi 

informații corecte privind valorile tensiunilor în îmbinări, în zonele cu 

concentratori și în toate zonele cu stări de tensiuni spațiale având configurații 

complexe. Utilizatorul, având în vedere scopul calculului, va decide asupra 

tipului de model care va fi realizat. 
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