
 

Departamentul de Drumuri, Căi Ferate şi Materiale de Construcţie 

Departamentul de Rezistența Materialelor, Poduri și Tuneluri 

 

 A.P.D.P. 

Bucureşti 

 

 

 

 

 

 

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ 

INGINERIA INFRASTRUCTURII 

TRANSPORTURILOR 

          I.I.T. 2018 

ediţia a VIII-a 
25 Iunie 2018, Bucureşti 

 

 

Editori:  Carmen Răcănel 

Ionuț Radu Răcănel 
 

 

CONSPRESS BUCUREŞTI 

 
 

ISSN 2457 – 466X 

ISSN-L 2457 – 466X 
 



 
  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ISSN 2457 – 466X 

ISSN-L 2457 – 466X 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

• Preşedinte:

• Prof.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL 

• Membri:

• Conf.dr.ing. Adrian BURLACU

• Şef lucrări dr. ing. Corina CHIOTAN

• Şef lucrări dr.ing. Ştefan Marian LAZĂR 

• Șef lucrări dr.ing. Marian DARABAN

• Asist.drd.ing. Mihai Gabriel LOBAZĂ 

• Asist. drd.ing. Daniel MORLOVA 

• Asist. drd.ing. Vlad Daniel URDĂREANU 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

• Preşedinte:

• Prof.dr.ing. Mihai DICU 

• Membri:

• Prof.dr.ing. Constantin ROMANESCU 

• Prof.dr.ing. Dan CREŢU 

• Prof.dr.ing. Constantin RADU 

• Prof.dr.ing. Iordan PETRESCU 

• Prof.dr.ing. George STOICESCU 

• Prof.dr.ing. Florian BURTESCU 

• Prof.dr.ing. Teodor IFTIMIE 

• Prof.dr.ing. Elena DIACONU 

• Conf.dr.ing. Stelian POŞTOACĂ 

• Conf.dr.ing. Alexandru DIMA 

• Conf.dr.ing. Valentin ANTON 

• Conf.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL

• Conf.dr.ing. Ionuţ Radu RĂCĂNEL 

• Şef lucrări dr. ing. Corina CHIOTAN 



 

 

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ 

 

INGINERIA INFRASTRUCTURII 

TRANSPORTURILOR 

 

         I.I.T. 2018 

ediţia a VIII-a 

25 Iunie 2018, Bucureşti 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Cu privire la documentele prezente în acest volum de lucrări, nici UTCB şi niciunul din 

angajaţii săi nu garantează, explicit sau implicit, şi nici nu îşi asumă vreo obligaţie legală sau 

responsabilitate pentru corectitudinea, caracterul complet sau utilitatea oricăror informaţii, 

aparate, produse sau procese prezentate. 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a VIII-a 

 

Bucureşti, 25 Iunie 2018 
 

 
I 

 

 

CUPRINS 

 

 

 
1. APOSTOL Marian Gabriel - STUDIUL PRIVIND INTRETINEREA SI 

REPARAREA DRUMURILOR UTILIZAND METODE 

MODERNE DE ANALIZA 

îndrumător: Prof.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL 

2. ASAN Cătălin - STUDIUL PRIVIND INFLUENȚA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL 

INFRASTRUCTURII RUTIERE ASUPRA EVOLUȚIEI 

REȚELEI RUTIERE DIN ROMÂNIA 

îndrumător: Conf.dr.ing. Adrian BURLACU 

3. BEJENARU Dragoș - OPTIMIZAREA CIRCULAȚIEI PE ARTERELE RUTIERE 

URBANE 

îndrumător: Prof.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL 

4. COPĂCEANU (căs. ASAN) Ancuța Roxana - STUDIUL DE FEZABILITATE – 

INSTRUMENT DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE 

INVESTIȚII 

îndrumător: Conf.dr.ing. Mirela Mădălina STOIAN 

5. COZOȘ Bogdan – MODERNIZAREA LINIILOR DE CALE FERATĂ – 

SECȚIUNEA ARAD - CURTICI 

îndrumător: Prof.dr.ing. George STOICESCU 

6. CRĂCIUN Radu Andrei - UTILIZAREA METODEI UMBRELEI LA EXECUŢIA 

UNUI TUNEL FEROVIAR 

îndrumător: Prof.dr.ing. Teodor IFTIMIE 

7. DRUGEA Ionuț Alexandru - ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA PODURILOR 

PE CADRE DIN BETON 

îndrumător: Ş.L.dr.ing. Corina CHIOTAN 

8. DUMITRAS Florian - UTILIZAREA MATERIALELOR RECICLABILE LA 

LUCRARILE DE INFRASTRUCTURA RUTIERA 

îndrumător: Conf.dr.ing. Adrian BURLACU 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a VIII-a 

 

Bucureşti, 25 Iunie 2018 
 

 
II 

9. GOVOR Andreea, Roșeanu Ștefan - MODERNIZAREA LINIEI DE CALE 

FERATĂ BLANDIANA - VINȚU DE JOS 

îndrumător: Prof.dr.ing. George STOICESCU 

10. HAZAPARU Marius - DETERMINAREA STĂRII DE EFORTURI ŞI 

DEFORMAŢII ÎN ELEMENTELE PRINCIPALE DE 

REZISTENŢĂ PENTRU UN POD CU STRUCTURĂ 

COMPUSĂ OŢEL-BETON CONSIDERÂND ETAPELE DE 

EXECUŢIE 

îndrumător: Conf.dr.ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL 

11. IONESCU Cristina-Elena - STUDII PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE 

DEGRADARE A ÎMBRĂCĂMINŢII BITUMINOASE PENTRU 

DRUMURI CU STRUCTURI RUTIERE FLEXIBILE 

îndrumător: Ş.L.dr.ing. Ştefan Marian LAZĂR 

12. ISTRATE George - STUDII DE LABORATOR PRIVIND MODIFICAREA 

CARACTERISTICILOR FIZICO-MECANICE ALE 

MIXTURILOR ASFALTICE DIN STRATUL DE UZURĂ ÎN 

EXPLOATARE 

îndrumător: Ş.L.dr.ing. Ştefan Marian LAZĂR 

13. LUCA Elena-Cristina – APLICAREA MODELĂRII NUMERICE A TRAFICULUI 

RUTIER ÎN CADRUL PLANURILOR DE URBANISM 

îndrumător: Conf.dr.ing. Valentin ANTON 

14. NICULAI Ervinius Iulian - CONSIDERAȚII PRIVIND DIMENSIONAREA 

STRUCTURILOR RUTIERE RIGIDE 

îndrumător: Prof.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL 

15. NICULIȚĂ Mihail - STUDII PRIVIND CARACTERISTICILE REOLOGICE ALE 

BITUMULUI ȘI ALE MIXTURILOR ASFALTICE 

îndrumător: Prof.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL 

16. NIȚU Adriana Bianca - STUDIUL PRIVIND IMPORTANȚA PLANIFICĂRII IN 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

îndrumător: Conf.dr.ing. Mirela Mădălina STOIAN 

17. PĂUN Elena Diana - STUDIUL TUBURILOR CU DIAMETRUL D=2.80M 

UTILIZATE LA METODA PIPE-JACKING 

îndrumător: asist.ing. Doru ZDRENGHEA 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a VIII-a 

 

Bucureşti, 25 Iunie 2018 
 

 
III 

18. POPA Alexandru Mario - SISTEME DE CONTROL PASIV AL VIBRATIILOR LA 

STRUCTURI DE PODURI 

îndrumător: Conf.dr.ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL 

19. POPA Matei - STUDIU PRIVIND APLICABILITATEA MIXTURILOR ASFALTICE 

POROASE ÎN STRUCTURILE RUTIERE DIN ROMÂNIA 

îndrumător: Prof.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL 

20. RADU Dyana Ioana - CONSIDERAȚII PRIVIND DIMENSIONAREA 

STRUCTURILOR RUTIERE FLEXIBILE 

îndrumător: Prof.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL 

21. RADU Florentina – EVALUAREA REȚELEI RUTIERE DIN PUNCT DE VEDERE 

AL SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI 

îndrumător: Conf.dr.ing. Adrian BURLACU 

22. ROȘU Irina - STUDIU PRIVIND INFLUENȚA CONDIȚIILOR DE REZEMARE 

DINTRE SUPRASTRUCTURĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ 

ASUPRA COMPORTĂRII STRUCTURILOR DE POD LA 

ACȚIUNI SEISMICE ȘI VARIAȚII DE TEMPERATURĂ 

îndrumător: Prof.dr.ing. Iordan PETRESCU, Ş.L.dr.ing. Oana Mihaela 

STAN 

23. SANDU Robert Adrian - MODELAREA MATEMATICĂ A SISTEMELOR 

RUTIERE NERIGIDE 

îndrumător: Conf.dr.ing. Valentin ANTON 

24. SĂRARU Alina Gabriela - UTILIZAREA TEHNICILOR GIS PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIREA TRAFICULUI RUTIER PE RAZA 

JUDEȚULUI GIURGIU 

îndrumător: Conf.dr.ing. Valentin ANTON 

25. SASU Virginia Georgiana - UZURA ONDULATORIE A ȘINEI DE CALE FERATA 

îndrumător: Prof.dr.ing. George STOICESCU 

26. SIMILEA Ionuț - STUDII PENTRU IMPLEMENTAREA PISTELOR DE 

BICICLIŞTI ÎN ORAŞE DE DIMENSIUNI MEDII ȘI MARI 

îndrumător: Conf.dr.ing. Adrian BURLACU 

27. STANCIU Ioana Cristina - ANALIZA PROGRAMELOR DE MANAGEMENT 

PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI 

îndrumător: Prof.dr.ing. Mihai DICU 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a VIII-a 

 

Bucureşti, 25 Iunie 2018 
 

 
IV 

28. STĂNESCU Alexandru - PERFORMANȚELE MIXTURILOR ASFALTICE DIN 

STRATUL DE UZURĂ 

îndrumător: Prof.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL 

29. STĂNESCU Radu – STUDII DE DETERMINARE A CAPACITĂȚII PORTANTE 

PENTRU DRUMURI CU STRUCTURI RUTIERE MIXTE ȘI 

FLEXIBILE 

îndrumător: Prof.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL 

30. STOIAN (Ciupitu) Ionica - STUDIU DE LABORATOR PE MIXTURI ASFALTICE 

PERFORMANTE 

îndrumător: Prof.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL 

31. TALPIG Ivona - ANALIZA STĂRII DE EFORT-DEFORMAȚII A STRUCTURILOR 

RUTIERE RIGIDE AEROPORTUARE 

îndrumător: Prof.dr.ing. Mihai DICU 

32. ȚONEA Mihai - SOLUȚII MODERNE DE ILUMINAT ÎN VEDEREA 

ÎMBUNĂTĂȚIRII CIRCULAȚIEI PE DRUMURILE PUBLICE 

îndrumător: Conf.dr.ing. Adrian BURLACU 

33. VÎRLAN Ileana Iulia - INFLUENȚA VARIAȚIEI RIGIDITĂȚII ELEMENTELOR 

DE REZISTENȚĂ LA PODURILE PE ARCE DIN BETON CU 

CALE SUS, ASUPRA STĂRII DE EFORTURI PE STRUCTURĂ 

îndrumător: Ş.L.dr.ing. Corina CHIOTAN 

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 1 

 

STUDIUL PRIVIND INTRETINEREA SI REPARAREA 

DRUMURILOR UTILIZAND METODE MODERNE DE 

ANALIZA 
 

 

Apostol Marian Gabriel, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri București, 

Master Ingineria Infrastructurii Transporturilor, anul II, e-mail: 

apostolgabrielmarian@yahoo.ro  
 
Îndrumător: Racanel Carmen, Profesor Universitar Doctor Inginer, Facultatea de Căi Ferate 

Drumuri și Poduri e-mail: carmen.racanel@utcb.ro  

  
 

Rezumat 

 

În lucrare se prezintă conceptul privind intretinerea si repararea drumurilor utilizand 

metode modern de analiza. De asemenea se realizeaza un studiu de caz facut cu ajutorul 

programului tehnico – economic HDM4. Sopul studiului este de a prezenta alegerea stategiei 

optime de intretinere si reparatie pe baza rentabilitati proiectului, luand in considerare atat 

datele tehnice cat si costul lucrarilor de drumuri . Studiul de caz a fost realizat pe drumul 

national 54A sector km 0+000 – km 44+200. 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

Mentinerea retelei de drumuri existente la standarde tehnice 

corespunzatoare reprezinta o preocupare prioritara pentru administratiile de 

drumuri. Fondurile reduse limiteaza numarul lucrarilor de reparatii si reabilitari, 

astfel incat degradarile se accentueaza, si implicit, cresc foarte mult costurile 

necesare intretinerii. In acest context, administratia de drumuri incearca sa 

realizeze un echilibru intre programul de activitati de intretinere si reabilitare 

necesare si cele realizabile. 

Prin utilizarea sistemului PMS se are in vedere ca reabilitarea drumurilor 

sa fie facuta intr-un mod eficient, tinand seama atat de costurile administratorilor 

cat si de efectul pe care starea retelei de drumuri il are asupra costurilor 

utilizatorilor rutieri. Totodata va fi asigurata coordonarea efectiva si eficienta a 

diverselor activitati implicate in reabilitarea drumurilor in conditii optime 

desfasurarii traficului rutier, la costuri cat mai mici 

Lucrarea prezinta rezultatele investigatiilor pentru evaluarea starii tehnice, 

analiza traficului, metodologia de analiza economica si determinarea si 
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prioritizarea lucrarilor de reabilitare si intretinere si a costurilor aferente, in 

vederea aducerii drumurilor analizate la parametrii tehnici optimi, utilizand 

programul HDM4. Lucrarile de intretinere si reparatii au fost stabilite conform 

cu “Instructiunile tehnice privind determionarea starii tehnice a drumurilor 

moderne CD 155-2000” si a “Normativului privind intretinerea si repararea 

drumurilor publice, ind. 554-2002”. Strategia de reabilitare s-a stabilit pe baza 

starii tehnice a drumului (planeitate si capacitate portanta) si a traficului actual si 

de perspectiva, conform specificatiilor tehnice in vigoare. 

 

2. STUDIU DE CAZ 

 

Studiu de caz a fost realizat in cadrul CESTRIN, pe drumul national 54A, 

Corabia – Bechet (km 0+000 – km 44+200) care leaga localitate Corabia de 

localitatea Bechet. In localitatea Corabia drumul 54A se intersecteaza cu drumul 

national 54 iar in localitatea Bechet se intersecteaza cu drumul 55A. 
 

2.1. EVALUAREA STARII TEHNICE 
 

Starea tehnica este definite de urmatoarele caracteristici: 

- planeitate, 

- deformatia elastica caracteristica, 

- starea de degradare, 

conform “Instructiunilor tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor 

moderne CD 155-2000”. Pe baza valorilor caracteristicilor starii tehnice sunt 

atribuite acesteia calificative, in conformitate cu prevederile intructiunii CD 

155-2000. 

 

2.2. Evaluarea planeitatii 

 

Planeitatea suprafetei drumurilor este o caracteristica functionala 

exprimata prin indicele IRI. Masuratorile de planeitate se efectueaza continuu cu 

o viteza constanta de deplasare a echipamentului. Cuantificarea planeitatii 

suprafetei drumului a fost facuta conform instructiunii CD 155-2000. 

Din analiza datelor masurate se observa faptul ca: 

- pe sectoarele de drum cuprinse intre km 0+000 - 1+000, intre km 

18+000 - km 19+000, intre km 20+000 - km 21+000 si intre km 33+000 - km 

35+000 calificativul planeitatiii este MEDIOCRU; 

- pe sectorul de drum cuprins intre km 44+000 - km 44+171 calificativul 

planeitatii este RAU; 
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- pe sectoarele de drum cuprinse intre km 1+000 - km 18+000, intre km 

19+000 -             km 20+000, intre km 21+000 - km 33+000 si intre km 35+000 

- km 44+000, calificativul de planeitate BUNA si FOARTE BUNA. 

Asa cum se poate observa din graficul 1, reies urmatoarele concluzii: 

➢ 2,00% din lungimea totala a drumului inregistreaza valori mari ale 

planeitatii, valori care conform tabelului 1 sunt incadrate la calificativ 

RAU; 

➢ 10,00% din lungimea totala a drumului inregistreaza valori ale 

planeitatii ce sunt incadrate conform tabelului 1 la calificativul 

MEDIOCRU; 

➢ 56,00% din lungimea totala a drumului inregistreaza valori ale 

planeitatii ce sunt incadrate conform tabelului 1 la calificativul BUN; 

➢ 32,00% din lungimea totala a drumului inregistreaza valori ale 

planeitatii ce sunt incadrate conform tabelului 1 la calificativul 

FOARTE BUN. 

Calificativul planeitatii pe DN 54A

2.00%
10.00%

56.00%

32.00%

rea

mediocra

buna

f. buna

 
Graficul 1. 

 

2.3. Evaluarea capacitatii portante 

 

Deflexiunea a fost masurata cu ajutorul deflectometrului cu sarcina 

dinamica (FWD). 

Masuratorile de capacitate portanta se efectueaza cu un pas de masurare 

din 200 de metri in 200 de metri si se exprima prin valoarea deformatiei elastice 

caracteristice in 0,01 mm. 

Asa cum se poate observa din graficul 2, reies urmatoarele concluzii: 
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➢ 2,82% din lungimea totala a drumului inregistreaza valori mari ale 

deflexiunii Benkelman, valori care conform tabelului 1 sunt incadrate 

la calificativ RAU; 

➢ 15,49% din lungimea totala a drumului inregistreaza valori ale 

capacitatii portante ce sunt incadrate conform tabelului 1 la 

calificativul MEDIOCRU; 

➢ 25,35% din lungimea totala a drumului inregistreaza valori ale 

capacitatii portante ce sunt incadrate conform tabelului 1 la 

calificativul BUN; 

➢ 56,34% din lungimea totala a drumului inregistreaza valori ale 

capacitatii portante ce sunt incadrate conform tabelului 1 la 

calificativul FOARTE BUN 

 

Calificativul capacitatii portante pe DN 54A

2.82%

15.49%

25.35%

56.34%

rea

mediocra

buna

f. buna

 
Graficul 2. 

 

2.4. Stabilirea clasei starii tehnice 
 

Solutiile se stabilesc in functie de clasa starii tehnice, definite de 

calificativele caracteristicilor de stare tehnica a drumului conform Instructiunilor 

CD155-2000 si a Normativului 554-2002. 

Pentru structurile rutiere suple, clasa starii tehnice este determinate de 

capacitatea portanta si planeitate. Pentru structurile rutiere rigide, clasa starii 

tehnice este determinate de starea de degradar si planeitate. In cazul in care 

aceste caracteristici conduc la aprecierea starii tehnice in doua clase, se adopta 

clasa inferioara. 
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Pe baza rezultatelor investigatiilor efectuate s-a constatat ca pe aproape 

toata lungimea drumului 54A clasa starii tehnice este 4 (buna) 

Necesitatile de  ranforsare si reabilitare s-au stabilit pe baza capacitatii 

portante si a clasei tehnice a drumului, conform specificatiilor tehnice in 

vigoare. 

 

3. EVALUAREA TRAFICULUI 

 

3.1. Determinarea compozitiei traficului pe reteaua de drum 

analizata 

Datele de trafic, exprimate in traficul mediu zilnic anual (MZA), sunt 

stabilite pe baza prelucrarii rezultatelor ultimului recensamant de circulatie, 

respective anul 2015. 

Pe drumul national 54A, Corabia – Bechet, compozitia traficului recenzat 

este urmatoarea(Tabelul 1.): 

 

Tabelul 1 – Compozitia traficului recenzat pentru  DN54A 

DRUM
SECTOARE OMOGENE 

(km…km)
Autoturisme

Microbuze 

max 8+1 

locuri

Autocamionete,

autospeciale 

MTMA<=3.5 t

Autocamioane 

si derivate cu 2 

axe

Autocamioane 

si derivate cu 3 

sau 4 axe

Vehic artic(TIR), 

remorc cu trailer, 

cu peste 4 axe

Autobuze si 

autocare si

Total 

vehicule

0+000 - 23+250 46% 8% 16% 4% 14% 7% 3% 2165

23+350-44+200 68% 2% 25% 1% 3% 1% 0% 2514
54A

 
 

3.2.Calculul capacitatii de circulatie pentru drumuri si autostrazi 

 

Metodologia 

Pentru drumurile publice interurbanee cu doua benzi de circulatie se 

recomanda ca la stabilirea capacitatii de circulatie sa se tina seama de 

urmatoarele criterii: 

- debitul de serviciu pentru care se proiecteaza drumul este cel 

corespunzator nivelului de serviciu D (debit admisibil) 

- in exploatarea drumurilor, pentru asigurarea unor conditii bune de 

desfasurare a circulatiei, se recomanda ca traficul sa nu depaseasca 

debitul de serviciu corespunzator nivelului de serviciu C ( debit 

recomandabil); in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita este 

indicat a se adopta masuri locale de sporire a capacitatii de circulatie pe 

sectoarele dificile prin amenajarea intersectiilor, largirea partii 

carosabile si degajarea acostamentelor, construirea de benzi 

suplimentare pentru vehicule lente, corectarea curbelor, imbunatatirea 

vizibilitatii, organizarea circulatiei rutiere etc. 
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Daca pe un drum sau sector de drum debitul orar de calcul (QC) 

depaseste debitul de serviciu pentru nivelul de serviciu D (QSD), este necesara 

sporirea capacitatii de circulatie pe toata lungimea sectorului de drum respectiv. 

Pentru sporirea capacitatii de circulatie pe sectoarele de drum cu 

declivitati prelungite se recomanda realizarea unei a treia benzi de circulatie 

pentru vehiculele lente, daca debitul orar de calcul depaseste debitul de serviciu 

pentru nivelul de serviciu D. 

Avand in vedere metodologia mai sus prezentata, pentru drumul national 

54A, Corabia – Bechet, s-au efectuat urmatoarele calcule: 

1. DN 54A E sector  km 0+000 – km 23+350 

Lpc =7 m ; Lac =1 m ; Conditii de relief – ses 

Pe acest sector, nivelul actual de serviciu este B. 

Traficul de perspectiva este calculat pe baza coeficientilor de evolutie a 

traficului elaborati de CNADNR – CESTRIN, rezultand astfel(Tabelul 2.): 

 

              Tabelul 2. – Coeficienti de evolutie ai traficului 

Anul 2015 2020 2025 

MZAE 4556 4891 5336 

 

2. DN 19 B sector km 23+350  – km 44+174 

Lpc =7 m ; Lac =1 m ; Conditii de relief – ses 

Pe acest sector, nivelul actual de serviciu este B. 

 

Traficul de perspectiva este calculat pe baza coeficientilor de evolutie a 

traficului elaborati de CNADNR – CESTRIN, rezultand astfel(Tabelul 3): 

     

  Tabelul 3. – Coeficienti de evolutie ai traficului 

Anul 2015 2020 2025 

MZAE 3255 3869 4518 

 

Nivelul de serviciu D nu va fi atins in anul 2025, deci nu se impun 

masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe aceste sectoare de drum. 

Pentru DN 54A, km 0+000 – 44+200, nu se atinge nivelul de serviciu D, 

deci nu se impun masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe aceste sectoare 

de drum. 

Avand in vedere evolutia pana in prezent si perspectiva traficului si a 

agresivitatii acestuia pe drumul national 54A, precum si starea tehnica a 
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drumului, rezulta necesitatea imbunatatirii acestuia prin masuri de reparare si 

reabilitare a drumului. 
 

4. ANALIZA TEHNICO - ECONOMICA – CU PROGRAMUL HDM4 

 
Modelul HDM a fost dezvoltat de catre Banca mondiala si a fost conceput 

pentru tarile in curs de dezvoltare (tari in care exista si drumuri de pamant, 

drumuri pietruite). In anul 1987, Banca Mondiala a pus in aplicare modelul 

HDM III, conceput pentru a se efectua cu el estimari comparative de costuri si 

evaluari economice pentru diverse strategii privind constructia si intretinerea  

unui sector de drum, a unui drum sau a unei retele de drumuri. 

In vederea efectuarii analizelor cu modelul HDM4 sunt necesar a fi 

stabilite datele de intrare in model: 

 

4.1.Reteaua de Drumuri 

 

Reteaua de drumuri care constituie obiectul unei analize în sistemul 

HDM-4 este compusa din SEGMENTE OMOGENE. Segmentele omogene sunt 

caracterizate de aceleasi date privind: 

- caracteristicile traficului 

- tipul structurii rutiere 

- conditiile de stare ale drumurilor 

- anul modernizarii sau al ultimei lucrari de întretinere sau de reparatii 

curente, etc. 

 

4.2. Reteaua de drum analizata 

 

Reteaua de analiza este alcatuita din sectoare de drum din reteaua rutiera 

existenta, definite ca sectiuni omogene in functie de latimea drumului, tipul de 

sectiune transversala, traficul si structura drumului. 

Lungimea totala a traseului in plan este de 44.2 km. 

In consecinta, s-au analizat un nr de 3 sectiuni omogene pentru care s-au 

definit: 

Date generale: nume si identificator, lungimea, latimea partii carosabile, 

latimea acostamentelor, numarul de benzi, categoria drumului, zona climaterica; 

Parametrii geometrici: parametrii care definesc sinuozitatea drumului in 

plan si in profil in lung, viteza limita, altitudinea; 

Structura rutiera: istoric, tipul, alcatuirea; 
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Starea tehnica: planeitate (IRI), rugozitate, suprafata fisurata, rupturi de 

margine, numar de gropi pe km, etc. 

Volumul de trafic. 

Sectiunile HDM sunt(Tabelul 4.) 

 

Tabelul 4. – Sectiunile HDM 
Nr. 

Crt. 

SECTOR LUNGIME 

(km) 

1 Corabia – Grojdibodu, km 0+000 – 18+000 18.00 

2 Grojdibodu – Potelu, km 18+000 – 23+35 5.35 

3 Potelu – Bechet, km 23+350 – 44+200 20.85 

 

4.3. Structura Traficului (Parcul de Vehicule) 

 

Procesarea avansata a datelor de trafic si circulatie, necesare sistemului 

HDM4 si modelelor de trafic utilizate de Administratie. Analiza bazei de date de 

trafic si definirea in conformitate cu HDM a costurilor de exploatare a 

vehiculelor functie de starea tehnica a drumurilor. 

Determinarea Traficului Existent (compozitia ultimului recensamint de 

circulatie). 

Determinarea Capacitatii de Circulatie pe drum si  sectoare de drum ale 

retelei . 

Calibrarea parametrilor flotei de vehicule. 

Parcul auto folosit pentru acest sudiu cuprinde sase categorii de vehicule: 

Autoturisme, autocamioane cu 2 osii, autocamioane cu 3 osii, autocamioane 

articulate, autobuze, trenuri rutiere 

 Pentru fiecare categorie de autovehicule au fost definite urmatoarele 

caracteristici de baza: tipul autovehiculului, coeficientul de echivalare in 

vehicule etalon, numarul de osii si numarul de roti, tipul de cauciucuri utilizate, 

parcursul anual si timpul de parcurs anual, durata de viata, ponderea timpului de 

utilizare a vehiculului in interes personal, numarul de pasageri cu deplasari in 

scop de munca si numarul de pasageri a caror deplasare are alte scopuri; 

Deasemenea, pentru fiecare categorie de vehicule s-au considerat costurile 

unitare, referitoare la:un vehicul nou, carburant, lubrifianti, cauciucuri, piese si 

manopera pentru intretinere, valoarea timpului per ora atat pentru pasagerul care 

merge la munca cat si pentru unul care nu merge la munca. 
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4.4. Tipurile de Lucrari de Drum (constructie, interventie, întretinere) 

 

Construirea si exploatarea în sistemul HDM4, a modelului starii tehnice a 

retelei de drumuri analizata. 

Analiza masuratorilor privind modul de deteriorare a imbracamintilor 

rutiere, la nivel regional sau, chiar, districtual, în vederea calibrarii modelului 

HDM4 pentru reteaua de drumuri 

Se analizeaza si se identifica elementele procesului de deteriorare a 

îmbracamintilor rutiere, evolutia în timp a acestora, în vederea calibrarii 

avansate a modelului HDM4 pentru România (Modul de Deteriorare a Drumului 

si Efectul Lucrarilor de Reparatii (Road Deterioration and Works Effect – 

RDWE), constand din modul de deteriorare a imbracamintii rutiere si impactul 

lucrarilor de intretinere asupra starii imbracamintii si a ratei viitoare de 

deteriorare. 

Se analizeaza si se determina modurile de initiere a defectelor suprafetei de 

rulare, modul de evolutie a gropilor, efectul lucrarilor de intretinere, precum si 

imbunatatirea estimarilor privind impactul asupra mediului. 

Determinarea starii tehnice a retelei de drumuri in vederea  propunerii 

masurilor pentru stabilirea categoriilor de lucrari de investitii, reparatii si 

intretinere curenta si periodica 

Evaluarea starii tehnice a structurilor rutiere si a degradarii imbracamintei 

rutiere, determina stabilirea lucrarilor de reabilitare a structurilor rutiere(Tabel 

5.). 

Tabelul 5. – Stabilirea categoriilor de lucrari 

Starea 

tehnică 

Clasa 

stării 

tehnice 

Calificativul caracteristicilor Lucrări obligatorii de 

intreţinere şi reparaţii Capacitate 

portantă 

Stare de 

degradare 

Planeitate Rugozitate 

1 2 3 4 5 6 7 8 

FOARTE 

BUNĂ 
5 F. BUNĂ F. BUNĂ F. BUNĂ F. BUNĂ - 

Intreţinere 

periodică 

BUNĂ 
4 

 

BUNĂ la F. 

BUNĂ 

BUNĂ la F. 

BUNĂ 

BUNĂ la F. 

BUNĂ 

MEDIOCRĂ 

la F. BUNĂ 

Tratamente 

bituminoase 

MEDIOCRĂ 

la F. BUNĂ 

BUNĂ la F. 

BUNĂ 

BUNA la 

REA 

Straturi 

bituminoase 

foarte subţiri 

MEDIOCRĂ 3 
MEDIOCRĂ 

la F. BUNĂ 

MEDIOCRĂ 

la F. BUNĂ 

MEDIOCRĂ 

la F. BUNĂ 

F. BUNĂ la 

REA 

Covoare 

bituminoase 

REA 2 
MEDIOCRĂ 

la F. BUNĂ 

REA la F. 

BUNĂ 

REA la F. 

BUNĂ 

F. BUNĂ la 

REA 

Reciclarea 

îmbrăcăminţilor 

bituminoase 

FOARTE 

REA 
1 REA 

F. BUNĂ la 

REA 

F. BUNĂ la 

REA 

F. BUNĂ la 

REA 

Ranforsarea 

structurii rutiere 

Reparaţii 

curente 
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4.5. Calibrarea Modelului Privind Datele Meteo 

 

In vederea analizarii comportarii in timp a retelelor de drum studiate, se 

solicita Administraţiei Naţionale de Meteorologie date referitoare la parametrii 

climatici pentru toate staţiile meteo din tara (temperatura medie lunară 

multianuală; numărul mediu lunar multianual de zile cu temperaturi >32°C; 

cantitatea medie lunară multianuală de precipitaţii; numărul mediu lunar 

multianual de zile cu pecipitaţii solide şi lichide; numărul mediu lunar 

multianual de zile cu strat de zăpadă). 

 

4.6. Categoriile de Date Implicite (calibrarea programului HDM4) 
 

5. METODOLOGIE HDM4 

 

Principalul obiectiv al analizei economice este de a ajuta la definirea si la 

selectarea (ierarhizarea) proiectelor care pot avea implicatii pozitive asupra 

economiei, la nivel macro. 

Atunci cand se propune doar determinarea unor indicatori globali ai investitiei, 

cum sunt Valoarea Neta Prezenta (VNAE) sau Rata Interna de Rentabilitate 

Economica (RIRE), analiza economica genereaza rezultate globale, fara a 

detalia influenta fiecarui factor investitional si care tine de caracteristicile 

interne ale Proiectului. 

Principiul de baza al analizei economice este comparatia costurilor 

generate in cele doua cazuri: 

• FARA PROIECT 

• CU PROIECT 

Diferenta valorilor de cost pentru cele doua cazuri ofera valoarea 

beneficiilor proiectului, care induc rentabilitatea economica a sa. 

Pentru a evalua beneficiile economice induse de Proiect, se calculeaza 

costurile unitare de exploatare ale vehiculelor si cu timpul de parcurs, respectiv 

VOC si VOT. 

Programul HDM-4 utilizeaza conceptul de Analiza Ciclului de Viata a 

imbracamintii drumului. Se evalueaza astfel starea drumului la sfirsitul UNEI 

PERIOADE DE PERSPECTIVA  

O data finalizata executia, imbracamintea drumului incepe sa se 

deterioreze, ca urmare a mai multor factori cum ar fi: 

- greutatea vehiculelor ce compun traficul, 

- factorii climaterici de mediu, 
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- efectele unui sistem de drenare necorespunzator. 

Rezultatele Modelului HDM-4 ilustreaza modificarea prognozata a 

performantelor imbracamintii drumurilor. La definirea unei norme (standard) de 

mentinere a calitatii suprafetei de rulare, se impune o limita superioara a 

nivelului deteriorarii. 

In consecinta, la costul proiectului de drum, trebuie adaugate, pe langa 

costul investitiei, componente de cost datorate necesitatii aplicarii standardelor 

de intretinere si imbunatatire. 

Acuratetea costurilor depinde de precizia corectiilor aplicate la calibrarea 

aplicatiei  HDM-4 la conditiile locale si la punctului de vedere al utilizatorilor 

drumului. 

Costurile utilizatorilor se compun din: 

- costuri de operare ale autovehiculelor (carburant, cauciucuri, piese 

schimb, intretinere, amortizare); 

- costul duratei calatoriei (atit pentru pasageri cit si pentru marfa); 

- costuri datorate accidentelor (pierderi de vieti, raniri, pagube). 

Efectele sociale si asupra mediului presupun emisiile de gaze ale 

vehiculelor datorita arderii carburantilor precum si zgomotului generat de trafic. 

Costurile utilizatorului drumului (RUC) sunt calculate estimând 

consumurile cantitative. Este necesar ca aceste cantitati sa se incadreze in 

plaja de valori prelevate din aria de aplicare a proiectului. 

Eficienta investitiei se determina prin raportarea costului total al traficului 

prognozat pentru fiecare alternativa a proiectului, la solutia de baza (fara 

proiect). 

Practic, este vorba de “minimum de lucrari”, adica standardul minimal al 

lucrarilor de intretinere. 

Pentru a realiza aceste comparatii sunt necesare: 

- detalii privind programul de investitie; 

- standarde de proiectare si intretinere; 

- detalii privind alternativele proiectului; 

- costuri unitare. 

Modelul HDM4 poate efectua analize la nivel de : 

- Proiect: 

Evaluarea uneia sau mai multor oportunitati de investitie sau de proiecte 

alternative de drumuri : 

- se analizeaza drumuri sau sectiuni aplicind un standard ales de 

proiectant, obtinind fluxuri de costuri/beneficii pe durata proiectului. 

Indicatorii economici se determina pentru toate alternativele 
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- analizele de proiect pot fi folosite pentru estimarea viabilitatii 

economice in termeni de: pastrarea calitatii imbracamintii; estimarea 

ciclului de viata al drumului; rezultatele lucrarilor la drum, costurile si 

beneficiile utilizatorilor drumului 

Compararea alternativelor proiectului: 

acestea ar fi: lucrari tipice de intretinere si reparatii;  largirea sau imbunatatirea 

geometriei; ranforsarea constructiei; sectoare noi de drum, etc. 

Program : 

i.  prioritizarea proiectelor in fiecare an, in cazul constrangerilor 

bugetare 

ii. determinarea bugetelor anuale obtinute din planul de intretinere 

strategic 

prin 

- folosirea standardelor specifice retelei rutiere si identificarea proiectelor 

candidate, ex: drumuri cu capacitate depasita, drumuri care necesita 

consolidari, modernizarea drumurilor pietruite sau de pamant , etc.) 

pentru 

- determinarea optiunilor de intretinere si imbunatatire 

- specificarea limitelor bugetare 

- optimizarea folosind obiectivul selectat 

- producerea listei optime a proiectelor pentru perioada bugetara analizata 

      Strategie : 

analizarea la nivel de retea rutiera pentru determinarea nevoilor de 

finantare si/sau de a prezice performante viitoare in cadrul constrangerilor 

bugetare 

- stabilirea alocarilor bugetare pentru intretinerea si modernizarea 

drumurilor 

- pregatirea programelor de lucrari 

- stabilirea pe termen lung a performantelor retelei 

- stabilirea impactului asupra utilizatorilor de drumuri 

- planificarea strategica : scenarii de prognoza a veniturilor si bugetul 

disponibil (evaluarea starii curente a activelor, prognoza de trafic – cerere, 

determinarea programelor multianuale – alocari de fonduri si performante, 

selectarea strategiei optime pentru diverse scenarii bugetare – 

maximizarea NPV pentru fiecare scenariu, model predictiv pentru 

evaluarea impactului strategiilor si costurile necesare) 

Pentru studiul de caz s-a folosit analiza la nivel de proiect. 
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5.1. Analiza La Nivel Proiect 

 

Pentru definirea si introducerea datelor specifice proiectului au fost necesare 

urmatoarele: 

a. definirea detaliilor proiectului 

b. specificarea strategiilor de reabilitare si intretinere 

c. analiza proiectului 

 

5.2. Definirea Detaliilor Proiectului 

 

In cadrul acestei etape de introducere a datelor specifice proiectului s-au 

definit elementele generale ale proiectului. 

Obiectivele analizei au prevazut ca drumul DN5A, Corabia – Bechet, sa 

fie adus parametri tehnici optimi pentru o desfasurare in conditii de siguranta a 

circulatiei. Primul an al perioadei de analiza este 2013, iar perioada de analiza 

este de 5 ani. 

Datele de trafic definite pentru fiecare sectiune analizata sunt: volumul de 

trafic (MZA), structura traficului, pe tipuri de vehicule la nivelul anului de 

inceput al proiectului, cresteri procentuale anuale pentru fiecare categorie de 

vehicule (conform Recensamantului dee circulatie din 2015)(Tabelul 6). 

 

5.3. Definirea lucrarilor de executie a proiectului. Definirea strategiilor de 

reabilitare. 

 

Beneficiile obtinute de utilizatori au fost evaluate pornind de la o baza 

reala care reprezinta alternativa in care nu se efectueaza nici o investitie sau 

imbunatatire:  alternativa “fara proiect” sau “minim de realizat” – Alternativa 

fara_proiect. Deci Alternativa fara_proiect presupune aplicarea unor lucrari de 

intretinere minime: plombarea gropilor si colmatarea fisurilor, inlaturare 

denivelari locale, fagase (vezi tabelul 4). 

Pentru alternativa “cu proiect” – Alternativa cu_proiect - au fost definite 

lucrari de executie pentru cele patru sectiuni ale drumului analizat, pentru 

realizarea “Matricei-Alternative”. Astfel, Alternativa cu_proiect consta in 

reabilitarea drumului DN54A, Corabia – Bechet si prevederea unor lucrari de 

intretinere pe toata perioada de analiza(Tabel 6.). 
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Tabel 6 – Strategii  pentru reteaua existenta – DN54A 

 

Cu_Proiect este comparata din punct de vedere economic cu Fara_Proiect. 

 

5.4.Date De Iesire 

 

Managementul structurilor rutiere prin aplicarea programelor adecvate de 

întretinere 

Criteriile de optimizare a retelei de drumuri nationale se bazeaza pe 

conditii de functionare minimale, conditii structurale minimale, costuri minime 

sau beneficii maxime. Astfel, sunt analizate evolutia performantelor, evolutia 

starii de degradare a drumurilor, costurile unitare ale lucrarilor de intretinere si 

se calculeaza costurile de exploatare. Se definesc totodata si diferite alternative 

si strategii de intretinere a retelei de drumuri. 

Prioritizarea si solutionarea cerintelor privind lucrarile de întretinere si 

reparatii, în limita constrângerilor bugetare 

Elaborarea strategiilor utilizate în elaborarea politicilor de reabilitare si 

întretinere a structurilor rutiere 

Urmarirea si actualizare indicatorilor dinamici de eficienta a investitiilor 

în lucrarile de drumuri tinând seama de costurile administratorului si de efectul 

starii retelei de drumuri asupra costurilor la utilizatori. 

Analiza pe durata ciclului de exploatare al investitiei sau lucrarilor de 

interventie 

Costurile primare ale analizei pe durata ciclului de exploatare sunt 

investitia de capital, costurile de întretinere precum si costurile de exploatare a 

autovehiculelor care circula pe reteaua considerate si costul valorii timpului de 

calatorie. Costul accidentelor precum si costul indus de poluarea mediuli pot fi 

adaugate în analiza. 

HDM IV este un sistem evoluat pentru PLANIFICAREA STRATEGICA, 

PROGRAMAREA LUCRARILOR SI PREGATIREA PROIECTULUI DE 

APLICARE. 

Grupuri Strategii Lucrari de reabilitare/intretinere An de interventie 

Alternativa 

fara_proiect 

Plombare Programat anual 

Colmatare Programat anual 

Strategia cu_proiect 
Covor asfaltic in grosime de 4.0 cm 2019/2020/2022 

Intretinere curenta  

Strategia 

cu_proiect1 

Tratament bituminos simplu 2022 

Intretinere curenta 2019-2020 

Intretinere curenta 2017 
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Planificarea strategica contine o analiza a retelei rutiere, tipica solicitarilor 

pe termen lung, a strategiei programarii lucrarilor, a estimarii dezvoltarii acestei 

retele a previzionarii variantelor bugetare si a scenariilor economice. 

 

5.5. Analiza Proiectului 

 

Analiza economica cu HDM4 a fost realizata la nivel proiect, ceea ce 

presupune compararea alternativei de baza (“fara proiect”) cu strategiile de 

proiect (”cu proiect”), pentru fiecare sectiune de drum prestabilita si estimarea 

viabilitatii tehnice si economice a acestuia. 

Pentru acest studiu, rata de actualizare adecvata pentru actualizarea 

fluxului de numerar, pentru o perioada predefinita, s-a considerat de 5.5%, in 

conformitate cu: 

  Domeniul major de interventie 

  Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects (European 

Commission, 2008), precum si documentele si ghidurile asociate 

Rezultatele evaluării economice sunt (Tabelul 7.): 
 

Tabelul 7. – Rezultatele evaluarii economice 

Din tabelul de mai sus se desprinde urmatoarea concluzie: pentru drumul 

analizat, DN54A, Corabia - Bechet, strategia de lucrari de reabilitare si 

intretinere optima din punct de vedere economic este strategia „cu_proiect”, 

avand ceam mai mare rata interna de rentabilitate (RIR = 8.3%), cea mai mare 

valoare neta actualizata (NPV = 0.15 mil Euro) si cel mai mare raport 

Beneficiu/Cost (B/C = 1.02). 

In conluzie, programul lucrarilor de reabilitare si intretinere pentru drumul 

analizat DN54A este: 

1. Sectorul DN54A,  Corabia – Grojdibodu, km 0+000 – 18+000 

anul 2019  executia unui covor asfaltic in grosime de 4.0 cm 

anul 2020-2023 intretinere curenta 

2. Sectorul DN54A, Grojdibodu - Potelu, km 18+000 – 23+350 

anul 2019 intretinere curenta 

anul 2020  executia unui covor asfaltic in grosime de  4.0 cm 

anul 2021-2023 intretinere curenta 

Grupuri strategii de reabilitare NPV B/C RIRE 

Cu_proiect  (covor 4.0 cm) 0.15 1.02 8.3% 

Cu_proiect1 (tratament bituminos simplu) -6.13 0.20 -55.3% 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 16 

3. Sectorul DN54A,  Potelu – Bechet, km 23+350 – 44+2000 

anul 2019-2021 intretinere curenta 

anul 2022  executia unui covor asfaltic in grosime de  4.0 cm 

anul 2023  intretinere curenta 

Proiectul este considerat economic fezabil deoarece EIRR depăseste 

Costul Economic de Oportunitate al Capitalului (EOCC) de 5.5%. 

De asemenea pentru acest proiect sau calculat costurile si beneficiile 

pentru strategia de reabilitare si intretinere selectata. 

 

5.6. Costurile De Investitie 

 

Costurile considerate sunt cele de reabilitare a drumului, precum şi cele 

incrementale rezultate din politicile de întreţinere şi reparaţii pe durata de 

analiză a proiectului. 

Costurile economice de capital precum şi cele recurente (întreţinere şi reparaţii) 

sunt determinate de politicile de întreţinere adoptate şi incluse în model. 

Pentru strategia tehnica adoptata, din evaluarea lucrarilor de reabilitare a 

drumului DN54A, Corabia – Bechet,  a rezultat o investitie de 2.66 mil. EURO 

(anul 2013 mil EURO – 1.08, anul 2014 – 0.32 mil EURO si anul 2016 – 1.26 

mil EURO). 

 

5.7.  Beneficiile Proiectului 

 

Impactul social dorit a se obtine prin implementarea proiectului este 

imbunatatirea accesului la resursele si serviciile comunitatii. 

Prin reabilitarea drumului DN54A, Corabia - Bechet, traficul va beneficia 

de conditii superioare de circulatie, conditii care se vor concretiza intr-o serie de 

avantaje economice, precum: 

➢ reducerea costurilor de exploatare a vehiculelor 

➢ viteza de parcurs sporita, deci o reducere a timpilor de parcurs si a 

pierderilor aferente acestuia 

Cele mai importante categorii de beneficii sunt cele din reducerea 

costurilor generalizate ale utilizatorilor de drum, compuse din VOC si VOT. 

 

Fluxul de Beneficii 

După rularea Modelului HDM, s-au importat şi prelucrat în EXCEL cele 

mai importante fluxuri monetare: fluxurile de cheltuieli, costurile de construcţie 

şi întreţinere/reparaţii, adică de capital şi recurente, precum şi fluxurile de 

beneficii. 
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Fluxul de beneficii nediscontate ale proiectului este(Tabelul 8.): 

 

Tabelul 8. – Fluxul de beneficii nediscontate  

 
 

Fluxul de beneficii discontate ale proiectului este (Tabelul 9.): 

 

Tabelul 9. – Fluxul de beneficii  discontate 

       
rata de actualizare a capitalului 5.5% 

NPV  = 0.15 

B/C  = 1.02 

RIRE  = 8.3% C 

 

5. CONCLUZII 
 

Lucrarea prezinta rezultatele investigatiilor pentru evaluarea starii tehnice, 

analiza traficului, metodologia de analiza economica si determinarea si 

prioritizarea lucrarilor de reabilitare si intretinere si a costurilor aferente, in 

vederea aducerii drumului analizat DN54A   (Corabia - Bechet) la  parametri 
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tehnici optimi pe DN54A (km 0+000 – km 44+200). Lucrarile obligatorii de 

intretinere si reparatii au fost stabilite conform cu “Instructiunile tehnice privind 

determionarea starii tehnice a drumurilor moderne CD 155-2000” si a 

“Normativului privind intretinerea si repararea drumurilor publice, ind. 554-

2002”. Strategia de reabilitare s-a stabilit pe baza starii tehnice a drumului 

(planeitate si capacitate portanta) si a traficului actual si de perspectiva, conform 

specificatiilor tehnice in vigoare. 

Analiza pentru strategiei optime de reabilitare si intretinere si 

determinarea necesarului de costuri, a fost realizata cu ajutorul programului 

HDM4 pe un numar de 3 sectiuni, utilizand conceptual de “analiza ciclului de 

viata”, pentru o rata de actualizare de 5.5. 
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STUDIUL PRIVIND INFLUENȚA LEGISLAȚIEI ÎN 

DOMENIUL INFRASTRUCTURII RUTIERE ASUPRA 

EVOLUȚIEI REȚELEI RUTIERE DIN ROMÂNIA 
 

 

Asan Cătălin, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, secția Ingineria Infrastructurii 

Transporturilor, anul de studiu: II Master e-mail: catalinasan.jus@gmail.com 

 

Îndrumător: Burlacu Adrian Conf.univ.dr.ing., Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, 

e-mail: adrian_burlacu@yahoo.com 

 

Rezumat 

 

Lucrarea de față își propune să analizeze influența legislației în domeniul 

infrastructurii rutiere asupra evoluției rețelei rutiere din România. 

Lucrarea este structurată în trei părti, primele două sunt reprezentate de conținutul 

teoretic, iar cea de-a treia expune studiul de caz. 

FIDIC reprezintă o organizație profesională europeană și internațională, cu sediul la 

Geneva, reunind în cadrul său organizațiile profesionale naționale de ingineri-consultanți.  

Condițiile FIDIC beneficiază de mult timp de o reputație mondială anume datorită 

faptului că repartizează în mod echilibrat riscurile între Beneficiar și Antreprenor, ele sunt 

foarte apropiate de dreptul anglo-saxon prin terminologia pe care o utilizează și prin 

principiile lor fundamentale, lista de definiții de la începutul Condițiilor constituind un bun 

exemplu al acestui impact.  

În ceea ce privește conținutul, merită a fi subliniată poziția dominantă a inginerului-

consultant ca administrator al contractului, inspirată din tradiția engleză. 

Cărțile FIDIC nu convin tuturor scopurilor; FIDIC le propune însă drept modele 

pentru toți participanții la procesul de construcție. 

1. Cartea Roșie se aplică lucrărilor de geniu civil proiectate de către Beneficiar; 

2. Cartea Galbenă se aplică lucrărilor electrice și mecanice și este de asemenea 

recomandată de către FIDIC pentru contractele de inginerie și de construcții de clădiri; 

3. Cartea Argintie se aplică proiectelor « la cheie » și de infrastructură;  

4. Cartea Verde se aplică lucrărilor de geniu civil proiectate de către Beneficiar; 

5. Cartea Roz; 

6. Cartea Aurie;  

7. Cartea albastră; 

8. Cartea Albă; 

 

 

Cuvinte cheie: FIDIC, Beneficiar, clauze, antreprenor, contract, termeni contractuali, 

condiții; 

 

mailto:catalinasan.jus@gmail.com
mailto:adrian_burlacu@yahoo.com
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1. INTRODUCERE ȘI CONTEXT INTERNAȚIONAL 

 

1.1. Aspecte Generale Privind Contractele Fidic 

Condițiile generale și speciale de contract FIDIC încununează experiența 

în domeniul antreprizei de lucrări de construcții a celor mai reputați specialiști 

internaționali, care valorificându-și cunoștințele juridice, tehnice și economice în 

cadrul proiectelor majore de investiții, au reușit să elaboreze cele mai echilibrate 

forme standard de contracte de lucrări, utilizate pe scară largă la nivel mondial. 

 

Reușind să depășească barierele impuse de sistemele de drept diferite, 

contractele FIDIC sunt recunoscute pentru flexibilitatea excepțională a 

redactării, permițând utilizarea acestora atât în țări care funcționează pe sistemul 

de drept “common law” cât și în sisteme de drept care au la baza coduri civile. 

 

FIDIC este acronimul pentru “Federation Internationale des Inginers 

Consultants”, organizație internațională constituită în anul 1913 de 

reprezentanții a trei state francofone, respectiv Franța, Belgia și Elveția. Marea 

Britanie s-a alăturat acestei organizații abia în 1949, însă de-a lungul timpului, 

prin activitatea sa susținută, FIDIC s-a extins la nivel global, numărând în 

prezent 78 de state membre, cu sediul principal la Geneva-Elveția. Organizația a 

beneficiat de recunoaștere la nivel mondial în principal pentru activitatea sa 

secundară, aceea de elaborare a formelor standardizate de contract de antrepriza 

de lucrări de construcții și instalații, denumite generic Contractele FIDIC.  

 

Noua colecție de contracte FIDIC Ediția întâi 1999: 

 

• Cartea Roșie FIDIC 1999 este de fapt un contract de antrepriză de 

lucrări de construcţii pentru clădiri şi lucrări inginereşti proiectate 

de către Beneficiar; 

• Cartea Galbenă FIDIC 1999 este de fapt un contract de antrepriză 

de lucrări de construcţii pentru echipamente şi construcţii inclusiv 

proiectare pentru echipamente electrice şi mecanice, şi pentru 

clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către Antreprenor; 

• Cartea Verde FIDIC 1999 este de fapt un contract de antrepriză de 

lucrări de construcţii pentru proiecte cu valoare redusă sau 

desfășurate pentru o perioadă scurtă de timp, neavând importanță 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 21 

deosebită cine realizează proiectarea, contract cunoscut și sub 

numele FIDIC Short Form sau ‘1999 Green Book’. 

• Cartea Argintie FIDIC 1999 este de fapt un contract de antrepriză 

de lucrări de construcții pentru proiecte “la-cheie”; 

În plan internațional jucătorii de pe piața construcțiilor au privit cu 

reticență această decizie de înlocuire adoptată de FIDIC în mod mai puțin 

așteptat, fiind deopotrivă circumspecți în a schimba ceva ce funcționa de peste 

30 de ani. 

 

Contractele FIDIC cu utilizare mai restrânsă: 

 La data elaborării prezentei lucrări pe lângă contractele FIDIC Roșu, 

Galben, Verde și Argintiu, care au o notorietate mai mare, se folosesc într-o 

proporție mai restrânsă pe piața antreprizei de lucrări de construcții 

internaționale și următoarele categorii de contracte FIDIC: 

 

• FIDIC Cartea Roz este o formă de contract standardizat care reprezintă 

doar o ușoară variațiune a Cărții Roșii, concepută pentru a fi folosită în 

cazul proiectelor finanțate de Băncile Multilaterale de Dezvoltare, 

reprezentate de instituțiile financiare multinaționale cum ar fi Banca 

Mondială (BM), Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare 

(BERD), Banca Europeană de Investiții (BEI), etc. 

 

• FIDIC Cartea Aurie a fost elaborată pentru proiectele DBO (Design, 

Build and Operate) respectiv Proiectare, Construcție, Operare, cu scopul 

precis de a reduce pe cât posibil riscul unei deteriorări rapide a proiectelor 

după recepția finală și predarea către beneficiar, din cauza erorilor de 

proiectare, a lucrărilor defectuoase sau a materialelor necorespunzătoare. 

Cartea aurie presupune o relație de lungă durată între părți, antreprenorul 

urmând a fi responsabil de întreținerea lucrărilor și de operare a investiției 

în numele beneficiarului pentru o durată tipică de 20 de ani de la data 

finalizării lucrărilor. 

 

• FIDIC Cartea albastră este potrivită pentru lucrări speciale de dragare, 

asanare și extindere a suprafețelor urbane în concordanță cu cerințele 

beneficiarului, care de regulă realizează proiectul. 

 

• FIDIC Cartea Albă, deși este inclusă în suita contractelor de antrepriză de 

lucrări, nu reprezintă un contract de antrepriză de lucrări de construcții, 
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așa cum ne-ar conduce cu gândul coperta sa. Acest contract este auxiliar 

contractelor de antrepriză de lucrări de construcții FIDIC, reprezentând un 

model standardizat de contract de servicii conexe, pe care de regulă părțile 

îl încheie cu consultanții, pentru lucrări de proiectare, studii de 

fezabilitate, administrarea contractului de antrepriză, project management, 

etc. 

 

• FIDIC Subantrepriză Spre deosebire de celelalte contracte din suita 

FIDIC, acestui contract nu i-a fost atribuită nicio culoare, această formă 

standard de contract de subantrepriză având un caracter auxiliar și fiind 

recomandabil în relația cu subantreprenorii în special în cazul contractelor 

FIDIC Roșu, Galben, Argintiu, Auriu. 

1.2. Principalele îmbunătățiri aduse contractelor FIDIC 1999 

Principalele îmbunătățiri aduse Contractelor FIDIC 1999 Ediția Întâi, față 

de edițiile anterioare sunt: 

► Armonizarea termenilor și clauzelor contractuale, fapt ce conferă o eficiență 

sporită și o mai ușoară asimilare și aplicare. 

► Aplicare globală – contractele fiind concepute în așa fel încât să poată fi 

aplicate atât în sistemul de drept “common-law” cât și în sistemele de drept care 

au la bază coduri civile 

► O mai bună descriere a drepturilor și obligațiilor părților, fapt ce asigură o 

mai bună predictibilitate contractului, facilitând procesul de soluționare a 

disputelor prin eliminarea elementelor supuse interpretării. 

► O îmbunătățire semnificativă a procedurilor de gestionare și management al 

contractului. 

► O abordare mai specifică și mai clară în ceea ce privește problema întârzierii 

efectuării plăților. 

► Actualizarea rolul Inginerului în cadrul contractului, menținând totuși 

prevederile tradiționale consacrate care atribuie Inginerului un triplu rol în 

cadrul contractului (angajat al beneficiarului, mediator, arbitru) situație extrem 

de controversată atât în mediul academic cât și în rândul practicienilor. 

► Modernizarea modalităților de soluționare a litigiilor prin dispoziții clare și 

eficiente privind procedura de adjudecare de către Comisia de Adjudecare a 

Disputelor (CAD). 
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În dorința de a confirma caracterul uniform și a promova standardizarea, 

toate cărțile FIDIC 1999 urmează aceeași structură, cuprinzând Condițiile 

Generale, Instrucțiuni pentru pregătirea Condițiilor Speciale, Anexa la ofertă, 

Acordul Contractual și Acordurile de Adjudecare a Disputelor. 

Chiar dacă au existat diverse opinii pro și contra, utilizarea contractelor 

standardizate s-a impus atât la nivel internațional cât și la nivel național pe 

teritoriul multor state, mai ales datorită necesității de a avea o bază comună 

pentru compararea și evaluarea tuturor ofertelor, deoarece în majoritatea 

cazurilor, având în vedere valoarea importantă a proiectelor, contractul de 

antrepriză se încheie în baza unei proceduri de achiziție prin metoda 

convențională a licitației publice. 

Prin caracterul și forma exterioară de exprimare, formele standardizate de 

contract FIDIC sunt catalogate în doctrina de specialitate ca fiind uzanțe 

comerciale internaționale, având o folosință neîntreruptă la nivel internațional de 

aproape 60 de ani. 

În țara noastră aceste contracte sunt foarte cunoscute în domeniul 

construcțiilor, fiind utilizate atât în mediul privat cât și în cazul lucrărilor 

publice. Datorită eficienței dovedite a acestor contracte începând cu anul 2011 

acestea au devenit chiar obligatorii pentru lucrările publice de infrastructură 

de transport finanțate din fonduri europene sau de la bugetul de stat în baza 

Hotărârii Guvernului nr. 1405 din 28/12/2010, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 51 din 20/01/2011, în prezent fiind în lucru o inițiativă legislativă de 

introducere a condițiilor generale și speciale de contract FIDIC pentru toate 

lucrările de construcții și instalații finanțate din fonduri publice. 

 

 

2. CONTRACTE DERULATE PRIN FIDICUL ROȘU ȘI GALBEN 

 

2.1 Contractul bazat  pe Cartea Roșie este compus din documentele 

următoare : 

 

(a) Acordul contractual (dacă e cazul) 

(b) Scrisoarea de acceptare 

(c) Scrisoarea de ofertă 

(d) Condițiile particulare 

(e) Condițiile Generale 

(f)  Devizul descriptiv 
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(g) Desenele tehnice, și 

(h) Calendarele și orice alte documente ce formează Contractul. 

  

2.2 Contractul bazat pe Cartea Galbenă este compus din documentele 

următoare : 

  

(i) Acordul contractual (dacă e cazul) 

(j) Scrisoarea de acceptare 

(k) Scrisoarea de ofertă 

(l) Condițiile particulare 

(m) Condițiile Generale 

(n) Cerințele Beneficiarului 

(o) Listele, și 

(p) Propunerea Antreprenorului și orice alt document formând Contractul. 

 

Prin urmare, în Cartea Galbenă, obligația principală a Antreprenorului se 

concretizează prin referința la Cerințele Beneficiarului, pe când în Cartea 

Roșie acestea sunt înlocuite de caietele de sarcini (deviz descriptiv și desene).  

În cadrul realizării contractului, Antreprenorului îi revine, pe lângă 

obligația realizării lucrărilor și sarcina de proiectare.  

În toate Cărțile lucrările încep cu Înștiințarea de începere a lucrărilor, 

prezentarea programului (al desfășurării lucrărilor) și verificarea cerințelor 

Beneficiarului. 

 Apoi urmează fazele de proiectare și de fabricare propriu-zise, ambele 

fiind terminate cu o recepție (provizorie), căreia îi succede perioada de notificare 

a viciilor, luând sfârșit odată cu recepția definitivă.  

Între acestea se situează faza testelor la terminare și cea a testelor după 

terminare, în ipoteza în care au fost convenite. În timpul întregii durate a fazei 

de construcții desfășurarea lucrărilor urmează a fi notată.  

Progresele lucrărilor și toate evenimentele importante trebuiesc notate 

imediat. Evenimentele ce influențează desfășurarea lucrărilor trebuie analizate la 

fel cum pretențiile care rezultă din acestea trebuiesc semnalate Inginerului. 

 Acesta din urmă va analiza și va evalua drepturile invocate și 

documentația aferentă. 

 Orice drepturi, pretenții sau plăți trebuiesc certificate, evaluate și 

constatate de către Inginer. 

 Faza de construcție se bazează în întregime pe dispozițiile contractuale, 

pe comunicări și pe documentație. Regulile de bună conduită în privința 
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celorlalți participanți la proiect predomină într-un anumit fel asupra directivelor 

materiale, care se conțin în condițiile tehnice și în Cerințele Beneficiarului.  

Regulile de bună conduită conțin instrucții cu privire la comportamentul 

actorilor (de exemplu cu privire la obligația de a semnala anumite fapte sau de 

fixare a unui termen), cât și cu privire la directivele despre conținut (de exemplu 

obligația de a ține o documentație detaliată). 

 

 

3. STUDIUL DE CAZ ASUPRA EVOLUȚIEI REȚELEI RUTIERE DIN 

ROMÂNIA 

 

 

Contractele supuse legislaţiei FIDIC prevăd condiţiile în care valoarea 

contractelor poate fi majorată, termenele de execuţie prelungite, când se pot 

solicita daune, instanţele care pot judeca disputele între părţi etc. 

 Toate aceste prevederi sunt însă astfel concepute încât asigură o mult mai 

bună protejare a intereselor constructorului în dauna beneficiarului lucrării prin 

utilizarea unor termini foarte vag definiţi.  

Contractele FIDIC îi permit constructorului să ceară daune în foarte multe 

situaţii dacă pretenţiile sale sunt susţinute de un inginer consultant sau de un 

Comitet de Adjudecare a Disputelor (CAD).  

De exemplu, conform unui contract supus legislaţiei FIDIC, un 

constructor are dreptul să ceară prelungiri ale duratelor de execuţie dacă se 

confruntă cu condiţii climaterice excepţionale, dacă apar impedimente sau 

obstacole atribuibile beneficiarului. 

 Aceste formulări extrem de vagi prinse în contract îi conferă 

constructorului o marjă mare de manevră pentru a obţine despăgubiri, chiar dacă 

lucrarea este întârziată. În schimb, contractele prevăd formulări foarte clare 

referitoare la creşterea preţurilor sau perceperea penalităţilor de către 

constructor. 

 

3.1 Situația la zi 

 

În prezent, România are 774 km de autostradă în exploatare. 

Situația numărului de kilometri de autostradă pe ani: 
 

An 1972 1987 2004 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Kilometri 
deschiși 

96 18 97 51 42 27 68 101 108 71 32* 22** 16 26 

Kilometri 
total 

96 113 210 261 303 330 398 499 607 678 710 732 748 774 

 

Tabel 1 

* 32 de kiometri inaugurați în 2015, fără lotul 3 al A1 din tronsonul Sibiu - 

Orăștie 

* 22 de kilometri inaugurați în 2016, prin redeschiderea lotului 3 al A1 din Sibiu 

- Orăștie 

 
Figura 2 Rețeaua actualizată de autostrăzi a României - martie 2018 
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Figura 3 Cu roșu sunt traseele de autostrăzi planificate în 1969 și cu verde cele 

construite la momentul actual - 23 martie 2018. 

 

3.2 Următoarele deschideri de autostrăzi 

 

Adesea, acestea sunt eronate și nebazate pe realitate sau pe informații 

pertinente de pe șantier. Următoarele expuneri sunt niște estimări care se ocupă 

cu monitorizarea proiectelor de infrastructură din România, conținând  

informații la zi fiind în mod repetat confirmate. 
 

Dată estimată 

de antreprenor  
Dată estimată  Tronson 

Număr 

kilometri 
Autostradă 

Septembrie 

2018 

Decembrie 

2018 

București - Centura 

București 
6,3 km Autostrada A3 

Septembrie 

2018 

Septembrie 

2018 

Gilău - Nădășelu (inclusiv 

viaduct) 
9 km Autostrada A3 

Septembrie 

2018 
Iunie 2019 

Ilia - Holdea (Lugoj - Deva 

3) 
21,1 km Autostrada A1 

Decembrie Iunie 2019 Soimuș - Ilia (Lugoj - 22,1 km Autostrada A1 
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2018 Deva 4) 

Iunie 2019 Iunie 2019 
Sebeș - Pârâul Iovului 

(Sebeș - Turda 1) 
17,3 km Autostrada A10 

 Septembrie 

2019 
Iernut - Chețani 17,9 km Autostrada A3 

 Septembrie 

2019 
Ogra - Iernut 3,6 km Autostrada A3 

 Septembrie 

2019 
Ungheni - Ogra 10,1 km Autostrada A3 

 Decembrie 

2019 
Chețani - Câmpia Turzii 15,7 km Autostrada A3 

 Iunie 2020 
Pârâul Iovului - Aiud 

(Sebeș - Turda 2) 
24,2 km Autostrada A10 

Aprilie 2020 
Decembrie 

2020 
Râșnov - Cristian 6,3 km Autostrada A3 

Total estimat  10 tronsoane 153,6 km 3 autostrăzi 

Tabel 4 

 

4. CONCLUZII 

 

Contractele FIDIC nu se pretind a fi perfecte, fiind permanent supuse 

revizuirii însă, doctrinar, opinia majorității practicienilor, este că aceste 

contracte standardizate reprezintă uzanțe comerciale internaționale, care cuprind 

clauze juste și echilibrate, atât pentru antreprenor cât si pentru beneficiar, testate 

în peste o jumătate de secol și cu o eficienta dovedită, fiind recomandabile în 

special pentru lucrări de construcții și instalații care depășesc 1.000.000 euro. 

 
5 BIBLIOGRAFIE 

 

[1]. http://www.magazinuljuridic.ro/aspecte-generale-privind-contractele-fidic/ 

[2]. Ghidul Beneficiarului FIDIC 

[4].Conditii speciale fidic galben  

[5]. Conditii speciale fidic roșu 

[6].  https://ro.wikipedia.org/wiki/Autostrazi_in _Romania 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 29 

 

OPTIMIZAREA CIRCULAȚIEI PE ARTERELE RUTIERE 

URBANE  
 

 

Bejenaru Dragoș, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Ingineria Infrastructurii 

Transporturilor, an II - Master, e-mail: dragos_beje@yahoo.ro; 

 

Îndrumător: Conf. Dr. Ing. Valentin Anton, Conferențiar Doctor Inginer, Universitatea 

Tehnică de Construcții București, e-mail: vali@cfdp.utcb.ro; 

 

Rezumat  

 

Mobilitatea urbană este în continuă schimbare, atât din punct de vedere al 

volumului de trafic ce se află intr-o creștere accelerată cât și a modelelor spațiale de 

dezvoltare a orașelor, astfel infrastructura de trafic trebuie să răspundă acestui proces continuu 

de schimbare.  

Folosirea intensivă a autoturismului personal în deplasările cotidiene a condus la 

unul din fenomenele cele mai iritante ale vieții din marile aglomerări urbane si anume 

congestia traficului. În 10 orașe din România numărul de autoturisme în posesie depășește 

valoarea de 600 de autovehicule la 1000 de locuitori și această cifră se află în continuă 

creștere. 

În acest context, pot fi adoptate o serie de măsuri pentru optimizarea circulației, 

variind de la gestionarea traficului folosind sisteme inteligente de transport până la extinderea 

capacității pe șosele și intersecții.  

Prin prezenta lucrare sunt prezentați factorii care determină traficul de vehicule în 

mediul urban precum și caracteristicile traficului rutier. De asemenea este realizată o analiza 

asupra principalilor caracteristici ale traficului rutier si a fost demarat un studiu de trafic 

având ca scop identificarea caracteristicilor de deplasare ale populației din zonă și aplicarea 

metodologiei dezvoltate la cuantificarea performanței rețelei de transport din punct de vedere 

al traficului rutier.  

Din punct de vedere al circulaţiei şi sistematizării rutiere, rezultatele studiului de 

circulaţie au fost evidenţiate atât în ceea ce priveşte etapa de analiză, cât şi pentru etapa de 

prognoză şi propuneri. În acest scop a fost creat un model de trafic ce are la bază o împărţire 

a teritoriului analizat în zone de trafic. 

Prin realizarea studiului de trafic s-a analizat o problemă reală de mobilitate a 

populației și s-au conceput soluții realiste care să ducă la sustenabilitatea sistemului de 

transport.  

 

Cuvinte cheie: mobilitate urbană, congestia traficului, studiu de trafic, model de trafic. 

mailto:dragos_beje@yahoo.ro
mailto:vali@cfdp.utcb.ro
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1. MOBILITATEA ȘI TRAFICUL URBAN. PARAMETRI DE 

PERFORMANȚĂ 

 

Ansamblul de fenomene care determină evoluţia numerică a populaţiei 

este cunoscut sub denumirea de mişcare a populaţiei. Ritmul de creştere este 

rezultatul a două tipuri de factori:  

1) mişcarea naturală, care poate fi în exedent sau în deficit. Diferenţa 

dintre numărul naşterilor şi cel al deceselor indică mişcarea (sau creşterea) 

naturală a populaţiei.  

2) mişcarea migratorie, care rezultă din insuficienţa forţei de muncă 

locale sau zonale, respectiv prin atragerea unei populaţii interesate să se 

stabilească în oraş. Migraţia sau creşterea mecanică a populaţiei poate determina 

oscilaţii mari ale numărului de locuitori ai unui oraş sau ai unei zone. Cea mai 

caracteristică mişcare de acest tip este cea din mediul rural către cel urban şi 

dinspre oraşele mici către oraşele mari şi foarte mari. 

 

 
Fig. 1.1. Schema deplasărilor efectuate pentru o locuintă situată in 

zona suburbană. 

 

Câteva modele tipice de distribuție spațială a călătoriilor în zonele 

urbane sunt enumerate mai jos: 
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• Deplasările de-a lungul bulevardelor, care de obicei leagă radial 

suburbiile de zona centrală de servicii; 

• Modelul de călătorie difuzat cauzat de expansiunea urbană; 

• Suburbie în suburbie sau călătoria pe circumferință; 

• Deplasările în centrele de activități mari din zona centrală și 

suburbii; 

Originile și destinațiile (O-D) ale călătoriilor împreună cu alte 

caracteristici, cum ar fi scopul și modalitatea de deplasare pot fi determinate în 

moduri diferite: 

• Interviuri la domiciliu (pentru călătorii interne); 

• Interviuri pe strada la stațiile de tip cordon (pentru călătorii externe 

și interne); 

• Ancheta la bordul vehiculelor de tranzit; 

 

1.1. Trafic urban.  

 

Traficul rutier poate fi considerat ca totalitatea participanţilor la 

circulaţie care utilizează la un moment dat, sau într-o anumită perioadă de timp 

o reţea, în scopul efectuării unui transport. 

Traficul rutier şi în special cel urban se poate clasifica din mai multe 

puncte de vedere:  

• după valoarea intensităţii – trafic intens, mijlociu sau slab;  

• după greutatea vehiculelor – greu, mijlociu sau ușor;  

• din punct de vedere al compoziţiei – trafic omogen sau trafic 

eterogen;  

• după viteza de circulaţie – trafic rapid, cu viteze mari de deplasare 

sau trafic lent;  

• după poziţia faţă de localităţi – trafic de tranzit, de penetraţie, de 

origine, trafic local sau pendular.  

Cele mai importante caracteristici ale traficului sunt intensitatea, viteza 

și densitatea. 

Intensitatea traficului rutier, cunoscută şi sub denumirile de volum, 

debit de circulaţie, reprezintă numărul de vehicule care trec printr-o secţiune a 

unui drum, în unitatea de timp, într-un sens sau în ambele sensuri.  

Dacă notăm numărul de vehicule cu N, şi cu T intervalul de timp la care 

se raportează numărul de unităţi de circulaţie, intensitatea traficului, exprimată 

în vehicule/oră într-o secţiune oarecare va avea următoarea expresie: I= N/T. 
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Viteza medie este o caracteristică a performanțelor traficului rutier intr-

un punct dat sau pe un sector al unui drum. Viteza ca și debitul este o 

caracteristică fundamentală a fluxului de trafic. În tehnica traficului rutier 

întâlnim mai multe tipuri de viteze: viteza de proiectare, viteza medie temporală, 

viteza medie spaţială, viteza de parcurs şi viteza instantanee.  

Densitatea reprezintă numărul de vehicule existente la un moment dat pe 

unitatea de lungime de drum. Pentru determinarea densității rezultă că sunt 

necesare măsurători în lungul unui drum, și nu doar intr-o secțiune. Densitatea 

traficului se utilizează la analiza incărcării cu unități de circulație a unei rețele 

de străzi urbane. 

 

1.2. Fluxuri de circulație.  

 

Fluxul de vehicule reprezintă totalitatea vehiculelor care circulă în 

unitatea de timp printr-o secțiune de drum in aceeași direcție. 

Capacitatea infrastructurilor de transport determină performanţa 

întregului sistem. Prin urmare, cunoașterea variaţiilor temporare, spaţiale şi 

modale ale acestor fluxuri este importantă. Măsurarea fluxurilor de trafic este 

importantă în planificarea, proiectarea şi construirea infrastructurilor de 

transport.  

Sursele de influență ce condiționează scurgerea fluxurilor, pot fi grupate 

pe componenții traficului: 

A. Conducătorul auto  

B. Drumul  

C. Vehiculul  

Fluxurile de circulație pot fi caracterizate, în funcție de caracteristicile 

infrastructurii rutiere și mediului de trafic, în două mari categorii: 

• fluxuri de circulație neîntrerupte; 

• fluxuri de circulație întrerupte; 

Fluxul neîntrerupt are loc atunci când vehiculele ce traversează un 

sector de drum nu necesita opriri din orice cauză externă fluxului de trafic, cum 

ar fi dispozitivele de control al traficului. Fluxul neîntrerupt este reglementat de 

interacțiunile vehicul-vehicul pe o parte și de interacțiuni între vehicule și 

mediul de rulare și geometria pe cealaltă parte.  

Fluxul neîntrerupt de trafic poate fi aplicat în cazul infrastructurilor de 

tip autostradă.  
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Fluxul întrerupt are loc atunci când circulația vehiculelor este întreruptă 

periodic de mijloace externe, în primul rând dispozitive de control al traficului, 

cum ar fi dirijarea circulației în intersecții. 

Conceptele de bază pentru caracterizarea traficului fluxului întrerupt 

sunt: 

• dirijarea circulației în intersecții; 

• timpul pierdut; 

• rata de saturație a traficului; 

• șirurile de așteptare. 

 

1.3. Parametri de performanță a traficului urban. 

 

Parametri de performanţă a traficului urban sunt: 

• Nivelul de Serviciu; 

• Capacitatea de circulație; 

• Viteza de deplasare; 

• Măsurarea caracteristicilor traficului; 

• Opririle repetate; 

• Regimuri de trafic; 

• Congestia traficului pe arterele rutiere; 

• Consumurile energetice asociate traficului rutier; 

• Siguranța traficului; 

În continuare vom defini și prezenta principalii parametri de 

performanţă, şi anume: 

A. Nivelul de Serviciu. 

Calitatea serviciului necesită măsuri cantitative pentru a caracteriza 

condițiile operaționale din interiorul fluxului de trafic. Nivelul de serviciu 

descrie într-o manieră calitativă condițiile de operare a traficului, din punct de 

vedere al utilizatorilor drumului, în general exprimat în termeni ai vitezei 

timpului de deplasare, libertatea de manevră, întreruperi ale traficului, confort și 

comoditate. 

În practică se utilizeaza 6 niveluri de serviciu, notate cu litere de la 

A la F. Criteriile nivelului de serviciu sunt exprimate în termeni de 

intârzieri la stop pe vehicul pe o perioada de analiză de 15 minute. Aceste 

date sunt prezentate in tabelul 1.1. 
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Categorie/  nivel 
serviciu (NSI) 

 
Caracteristici 

Raport  
Vol/Capacitate(V/C) 

 

A 
Caracterizează fluxul liber, cu utilizatori individuali, virtual neafectaţi de 

prezenţa altor vehicule din trafic. 

 

0-0,60 

 

B 
Caracterizează fluxurile stabile cu un grad înalt de libertate în a alege viteza 

şi condiţiile de operare care influenţează puţin pe ceilalţi participanţi la 

trafic. 

 

0,61-0,70 

 

C 

Caracterizează fluxurile cu restricţii care rămân stabile, dar care 

interacţionează cu alţi participanţi din fluxul de trafic. Nivelul general de 

confort şi siguranţă scad considerabil. 

 

0,71-0,80 

 

D 
Caracterizează fluxul de densitate mare în care viteza şi manevrabilitatea 

sunt restricţionate sever, iar confortul şi siguranţa au un nivel scăzut chiar 

dacă fluxul rămâne stabil. 

 

0,81-0,90 

 

E 
Caracterizează fluxul instabil la sau lângă, limita capacităţii, cu cel mai 

scăzut nivel al confortului şi siguranţei. 

 

0,91-1,00 

 

F 

Corespunde traficului condiţionat în care numărul vehiculelor, care sosesc 

într-un punct, depăşeşte posibilităţile de servire şi deci, se creează condiţiile 

formării cozilor (ambuteiajelor), nivel scăzut al confortului şi creşterea 

riscului de accidente.  intersectiile precedente. 

 

> 1,01 

Tab. 1.1 Distributia valorilor de trafic pentru nivelurile de serviciu 

 

B. Capacitatea de circulație. 

Capacitatea de circulație reprezintă numărul maxim de vehicule care pot 

trece printr-o secțiune oarecare a unei benzi de circulație sau a unui drum, intr-

un sens sau în ambele sensuri, în unitatea de timp, ținând seama de 

caracteristicile geometrice și de circulație proprii drumului analizat. 

Capacitatea de circulație se exprimă ca debit orar și reprezintă debitul 

maxim pe care-l poate asigura o secțiune de drum. 

Capacitatea de circulație de bază, limită sau ideală – este numărul de 

vehicule care pot circula pe o bandă sau pe un drum, intr-un sens sau în ambele, 

când traficul se desfășoară în următoarele condiții ideale: 

• Fluxul de circulație este neîntrerupt; 

• Traficul este alcătuit numai din turisme; 

• Lațimea benzilor de cirulație este de 3,50m; 

• Traseul drumului prezintă elemente geometrice corespunzătoare 

vitezei de 100km/h; 

• Suprafața de rulare este plană. 

Capacitatea practică – se înțelege capacitatea de circulație stabilită în 

condiții reale de trafic și elemente geometrice, astfel încât drumul respectiv 

satisface debite de circulație mai mici decât capacitatea posibilă, la viteze mai 

mari decât cele corespunzătoare capacității posibile. 

C. Congestia traficului pe arterele rutiere. 
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Congestia apare atunci când intensitatea traficului atinge un prag situat 

în vecinătatea capacităţii (debitului maxim) al unei artere rutiere şi când la 

creşteri în continuare mici ale intensităţii traficului se înregistrează scăderi 

relativ importante ale vitezei de deplasare a fluxului.  

În general, întârzierea este definită ca diferență între timpul efectiv de 

deplasare și timpul de călătorie în condiții acceptabile. 

Sistemul pentru măsurarea congestiei traficului trebuie să îndeplinească 

următoarele cerințe : 

• măsurătorii să aibă sensuri clare, ușor de definit; 

• să permită evaluări la diferite neveluri ale rețelei rutiere și să ofere 

posibilitatea agregării evaluărilor; 

• să confere posibilitatea raportării la o funcționare ideală, la un 

standard de referință; 

• duratele de deplasare să fie reținute în evaluări ; 

• să poată pune în evidență condițiile de apariție a congestiei 

accentuate. 

 

2 - STUDIU DE CAZ – MĂSURI PENTRU OPTIMIZAREA 

TRAFICULUI ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI SLATINA. 

 

În prezentul capitol urmărim, implementarea în mod practic, a unor 

măsuri ce au ca obiectiv optimizarea circulației în zona centrală a municipiului 

Slatina, județul Olt. 

Creșterea gradului de motorizare din ultimii ani a condus la inrăutățirea 

condițiilor de circulație, aceasta tendință este una constantă și poate fi 

generalizată la nivelul cvasi-majorității orașelor dezvoltate de pe teritoriul 

Romaniei. 

Din punct de vedere al circulaţiei şi sistematizării rutiere, rezultatele 

studiului de circulaţie vor fi evidenţiate atât în ceea ce priveşte etapa de analiză, 

cât şi pentru etapa de prognoză şi propuneri. În acest scop se va crea un model 

de trafic care va avea la bază o împărţire a teritoriului analizat în zone de trafic. 

Metodologia permite evaluarea performanțelor prin realizarea 

următoarelor activități: 

• Descrierea zonei analizate; 

• Culegerea datelor de trafic; 

• Prognoza traficului; 

• Modelarea traficului pentru situația existentă; 

• Analiza critică a situației existente; 
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• Măsuri de optimizare propuse; 

• Analiza performanțelor măsurilor de optimizare propuse. 

 

2.1. Descrierea zonei studiate. 

 

Zona studiată este formată din următoarele străzi:  

• Bulevardul Nicolae Titulescu, stradă de categoria a III-a conform 

STAS 10144/3-91, este o stradă cu două sensuri de circulatie si are o 

lătime a părții carosabile de 14,00 m( 4 benzi x 3.50 m latime); 

• Strada Nicolae Bălcescu, stradă de categoria a III-a conform STAS 

10144/3-91, este o stradă cu două sensuri de circulatie si are o lătime a 

părții carosabile de 14,00 m( 4 benzi x 3.50 m latime); 

• Strada Ionașcu, stradă de categoria a IV-a conform STAS 10144/3-

91, este o stradă cu două sensuri de circulatie si are o lătime a părții 

carosabile de 7,00 m( 2 benzi x 3.50 m latime); 

• Strada Vintilă Vodă, stradă de categoria a IV-a conform STAS 

10144/3-91, este o stradă cu două sensuri de circulatie si are o lătime a 

părții carosabile de 7,00 m( 2 benzi x 3.50 m latime); 

• Strada Vederii, stradă de categoria a IV-a conform STAS 10144/3-

91, este o stradă cu două sensuri de circulatie si are o lătime a părții 

carosabile de 7,00 m( 2 benzi x 3.50 m latime); 

• Strada G. Poboran, stradă de categoria a IV-a conform STAS 

10144/3-91, este o stradă cu două sensuri de circulatie si are o lătime a 

părții carosabile de 7,00 m( 2 benzi x 3.50 m latime); 

• Strada Abatorului, stradă de categoria a IV-a conform STAS 

10144/3-91, este o stradă cu două sensuri de circulatie si are o lătime a 

părții carosabile de 7,00 m( 2 benzi x 3.50 m latime); 

Pentru străzile studiate, ce delimitează zona centrală a orașului, au fost 

analizate următoarele intesecții: Bulevardul Nicolae Titulescu – Str. Vederii, 

Bulevardul Nicolae Titulescu – Str. Ionașcu - Strada Nicolae Bălcescu, Str. 

Vintilă Vodă – Str. Vederii, Str. Vintilă Vodă – Str. G. Poboran, Str. G. Poboran 

– Str. Ionașcu - Str. Abatorului. Aceste intersecții au fost analizate din punct de 

vedere al desfășurării traficului rutier prin realizarea de contorizări direcționale 

timp de 6 ore pe zi, 4 zile din săptămână. 

2.2. Culegerea datelor de trafic. 

 

Măsurătorile de trafic direcționale în intersecții pe direcții de mers și 

categorii de vehicule, astfel: 
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• Biciclete, motociclete fară ataș; 

• Autoturisme, microbuze, autocamionete și autospeciale, 

motociclete cu ataș; 

• Autocamioane și derivate cu 2 osii; 

• Autocamioane și derivate cu 3 sau 4 osii; 

• Autovehicule articulate; 

• Autobuze; 

• Tractoare și vehicule speciale; 

• Remorci la tractoare și autocamioane; 

• Vehicule cu tracțiune animală; 

Culegerea datelor de trafic a fost realizată prin recensăminte de 

circulație. Recensămintele de circulație rutieră oferă informații exacte asupra 

volumului și structurii traficului rutier în intersecție pentru calibrarea și 

validarea modelului realizat. 

 

2.3. Analiza critică a situației existente. 

 

Rețeaua stradală este transpusă în modelul de trafic prin graful rețea 

asociat acestei rețele. Pentru reprezentarea precisă a străzilor s-au introdus în 

modelul de trafic caracteristicile acestora (nume, parametrii geometrici, număr 

de benzi, viteza proiectată, etc): 

Modelul de trafic se realizează prin analiza fluxurilor de trafic asociate 

grafului rețelei stradale existente. S-a realizat echivalarea autovehiculelor fizice 

in vehicule etalon (turism) pentru ora de vârf de dimineata. Aceste valori 

maxime inregistrate se repartizeaza pe fiecare bandă și relație, conform 

reglementării circulației.  

S-au simulat intervale identice cu durata de o ora, precedate de fiecare 

data de o perioadă tranzitorie de o oră. Pentru fiecare model s-a efectuat o 

simulare cu datele de trafic actuale si prognozate. Simularea desfășurării 

traficului pentru scenariile analizate a fost realizată utilizând pachetul de 

programe produs de catre firma Trafficware Synchro Studio. 

Rezultatele procesului de simulare sunt: 

• Momentul de intrare al vehiculului in sistem (secunde); 

• Momentul de iesire al vehiculului din sistem (secunde); 

• Distanta totala parcursa de vehiculul in sistem (metri); 

• Intarzierea totala acumulata pe tronsoanele parcurse de vehiculul 

(secunde); 

• Durata totala acumulata a opririlor in sistem de vehiculul (secunde); 
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• Totalul numarului de opriri in sistem ale vehiculului (numar intreg); 

• Totalul combustibilului consumat in sistem de vehiculul (litri); 

Pe baza datelor introduse a fost analizată calitatea deplasării în 

intersecţii. 

Calitatea desfăşurării traficului a fost definită prin mai mulţi parametri: 

• nivelul de serviciu al intersecţiei (L.O.S); 

• indicele de utilizare a capacităţii (I.C.U.); 

• întârzierile medii calculate pe fiecare acces în intersecţie (Delays); 

• lungimea şirurilor de aşteptare pe accese (Queues). 

În urma simulării traficului pentru situația existentă cu ajutorul 

programelor Synchro 6 si Sim Traffic, așa cum se poate identifica si din 

imaginile de mai sus, putem concluziona următoarele: 

A. Intersecţiile aveau un nivel de serviciu : 

• A – Intersecţie cu trafic descongestionat 

• F – Intersecţie foarte aglomerată 

• U - Intersecţie nesemaforizată. 

B. Punctual au fost identificate locații unde întârzierile vehiculelor ce 

doreau străbaterea unei intersecţii erau foarte mari, uneori acestea 

depăşeau 60 secunde. Intersecțiile unde au fost identificate aceste 

probleme sunt: B-dul Nicolae Titulescu – Strada Vederii – Strada 

Prelungirea Pitesti;, Str. Vintilă Vodă – Str. Vederii, Str. Vintilă Vodă 

– Str. G. Poboran, Str. G. Poboran – Str. Ionașcu - Str. Abatorului. 

C. Necorelarea intersectiilor semaforizate, treceri de pietoni 

nesemaforizate peste axe principale de tranzitare, starea 

carosabilului etc. 

 

2.4. Măsuri de optimizare propuse. 

 

Pentru reducerea influențelor negative rezultate din creșterea traficului 

auto asupra consumului de combustibil, a emisiilor de noxe, a capacitații de 

circulație în intersecții sau pe artere pentru zona studiată, se propun următoarele 

măsuri: 

A. Amenajarea de noi sensuri giratorii, după cum Semaforizarea 

unor intersecții cu volume de trafic ridicat si cu flux pietonal care 

influențeaza negativ modul de desfașurare al circulației auto: 

• Semaforizarea intersecției Str. Vintilă Vodă – Str. Vederii;  

• Semaforizarea intersecției Str. Vintilă Vodă – Str. G. Poboran;  

B. urmează: 
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• Intersecția dintre B-dul Nicolae Titulescu – Strada Vederii – Strada 

Prelungirea Pitesti; 

• Intersecția Str. G. Poboran – Str. Ionașcu - Str. Abatorului. 

Pentru adoptarea acestei variante optimizate, a intersecțiilor sus 

menționate, s-a avut in vedere păstrarea intersecţiei în limitele spaţiului public 

pentru a nu se ajunge la exproprieri sau extinderi ce sunt greu de realizat și 

implică costuri suplimentare. 

 

 
Fig. 2.1. – LOS – Situația propusă 
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Fig. 2.2. – ICU – Situația propusă 

 

 
Fig. 2.3. – Timpi de așteptare în intersecții – Situația propusă 
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2.5. Analiza performanțelor măsurilor de optimizare propuse. 

 

În urma simulării cu ajutorul programelor Synchro și Sim Traffic, s-a ajuns la 

următoarele concluzii: 

A. Comparativ cu situaţia existentă, propunerea amenajării de noi sensuri giratorii 

și semaforizarea unor intersecții cu volume de trafic ridicat, are un efect pozitiv 

asupra circulaţiei din sectorul studiat prin următoarele aspecte: 

• Se observă ca lungimea cozilor de aşteptare şi a întârzierilor s-a diminuat 

semnificativ, crescând capacitatea intersecţiei; 

• Nivelul de serviciu (LOS) a scăzut de la valori mari, la valori de trafic 

acceptabile, asigurându-se fluenţa şi sporindu-se siguranţa în intersecţiile 

respective; 

• Procentul de ocupare al intersecţiilor a scăzut de asemenea; 

• În urma rezultatelor identificate, realizarea sensurilor giratorii comparativ cu 

situația actuala în care intersecțiile sunt nefamorizate si circulația este 

reglementată prin semnalizare verticală și orizontală (indicatoare și marcaje), 

aduce îmbunătățiri semnificative asupra modului de functionare al intersecțiilor. 

• De asemenea sensurile giratorii permit traversarea în siguranță de catre 

vehicule a intersectiilor; 

 
B. Ca urmare a semaforizării intersecțiilor dintre Str. Vintilă Vodă – Str. Vederii 

și Str. Vintilă Vodă – Str. G. Poboran se observă de asemenea o imbunătățire a 

nivelului de serviciu, ce a scăzut la valori acceptabile (A, B), și nu în ultimul rând 

timpul de așteptare s-a diminuat considerabil. 
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Rezumat 

 

Lucrarea de față își propune să realizeze  modul de întocmire și importanța studiului 

de fezabilitate cu aplicabilitate în domeniul construcțiilor, cu preponderență în modernizarea 

si reabilitarea drumurilor. 

Lucrarea este structurată în trei părti, primele două sunt reprezentate de conținutul 

teoretic, iar cea de-a treia de studiul de caz: Studiul de fezabilitate realizat pentru 

modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 201B Ciochina-Orezu-Rasi; 

Tema lucrării pleacă de la ideea că în activitatea practică se creeaza de multe ori 

confuzii între studiul de fezabilitate și planul de afaceri. 

Studiul de fezabilitate este un instrument de investigație și răspunde la întrebarea  

“este fezabilă această afacere?”, în timp ce planul de afaceri este un instrument de planificare 

și răspunde la întrebarea ”încotro vrei să se îndrepte afacerea?”. 

Obiectivele Studiului de fezabilitate sunt acelea de a atinge alegerea soluției optime 

din punct de vedere tehnico-economic, dar și de a asigura o continuitate a drumului prin 

modernizarea lui. 

Studiul de fezabilitate este un proces prin care se iau decizii, se setează direcții și totodată:  

- Implică căutări avansate și analiză amănunțită; 

- Implică consultări cu comunitatea, utilizatorii etc.; 

- Se focusează pe analiză, clarificarea și rezolvarea problemelor cheie; 

- Adesea presupune testarea mai multor concepte și a unor abordări diferite; 

-  

 

 

Cuvinte cheie: studiu de fezabilitate, analiză tehnico-economică, plan de afaceri, costuri, 

dezvoltare, durabilitate. 
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1. PREZENTAREA STADIULUI ACTUAL AL PROBLEMEI 

ANALIZATE ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN LUME 

 

1.1. Conceptul de studiu de fezabilitate 

 

Conceptul de studiu de fezabilitate presupune efectuarea unei analize 

complexe de marketing, comercială, tehnică, de management și financiară, a 

unui obiectiv de investiții, privit ca un sistem dinamic și deschis spre producție 

și comercializare de bunuri și servicii, precum și o analiză a factorilor angajați 

(resurse umane, capital, resurse materiale și energetice etc.), cu menționarea 

aspectelor juridice definitorii, luând în considerare inclusiv factorii de risc și 

incertitudine. Un proiect trebuie să fie fezabil nu doar în termeni tehnici, ci și 

economici, financiari și legislativi. 

Este un studiu preliminar, realizat înainte de a începe propriu-zis 

proiectul, pentru a evalua succesul/insuccesul acestuia, este totodată o analiză a 

tuturor posibilelor soluții ale unei probleme, determinând care este cea mai bună 

variantă care trebuie folosită și care se mulează cerințelor proiectului. 

Cel mai important pas în orice proiect ar trebui să fie determinarea 

viabilității ideii acestuia. Viabilitatea proiectului tine cont atât de volumul și 

structura costurilor de investiție și producție, cât și de eșalonarea acestora în 

timp. Acest pas este denumit Studiu de Fezabilitate (SF) sau Analiză de 

Fezabilitate (AF) în terminologia internațională. 

Studiu de fezabilitate = O analiză și o evaluare a unui proiect propus, 

pentru a determina dacă din punct de vedere tehnic este fezabil încadrându-se în 

costul estimat și care va fi profitabil. Studiile de fezabilitate sunt realizate 

aproape întotdeauna în cazul în care în joc sunt sume mari – definție conform 

„Business Dictionary”. 

Studiul de fezabilitate este folosit pentru a evalua punctele slabe și 

punctele tari ale proiectului și propune totodată acțiuni care vor îmbunătăți 

performanțele acestuia, pentru atingerea rezultatelor dorite.  

Conform cercetărilor din domeniu cele mai importante momente în care 

apare necesitatea unui studiu de fezabilitate sunt: 

- Pornirea unui noi afaceri – adesea antreprenorii consideră pornirea unei noi 

afaceri ca un proiect pe termen scurt care îi va ajuta să obțină un anumit 

profit. Antreprenorii cu mai multă experiență gândesc înaintea pornirii 

afacerii două părți ale studiului de fezabilitate și anume una în care determină 

fezabilitatea afacerii pe termen lung și una prin care să înțeleagă care sunt 

resursele necesare pornirii afacerii; 
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- Crearea unui nou produs/serviciu – o companie care întelege importanța unui 

studiu de fezabilitate poate face decizii strategice ce se concretizează în 

beneficii majore; 

- Schimbarea unui proces existent – în această situație efectuarea unui studiu 

de fezabilitate poate ajuta compania să evite investirea unor sume mari de 

bani care nu ar aduce nici un câstig ulterior; 

- Decizia de a începe un parteneriat/extinderea afacerii. 

Deoarece se estimează că doar una din 50 de idei de afacere este fezabilă 

comercial, studiul de fezabilitate este conceput să asigure o vedere de ansamblu 

ale primelor provocări/ aspecte legate de ideea afacerii.  

Un studiu de fezabilitate amănunțit oferă foarte multe informații necesare 

unui plan de afaceri. Deoarece întocmirea unui plan de afaceri reprezintă o 

investiție considerabilă de timp și bani, trebuie să ne asigurăm că nu există nici o 

barieră înainte de a face investiția. Identificarea unei astfel de bariere reprezintă 

scopul unui studiu de fezabilitate. 

 

1.2  Importanța întocmirii Studiului de Fezabilitate  

 

Studiul de fezabilitate 

 

1. Listează în detaliu toți pașii pe care e nevoie să îi parcurgi pentru a face ca 

lucrurile să funcționeze; 

2. Dezvoltă strategii de marketing pentru a convinge banca sau investitorii să 

aloce bani acestei afaceri; 

3. Reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea planului de afaceri; 

4. Este important deoarece prin el te obligi să consideri o imagine de 

ansamblu încă din primele etape, imagine pe care să o dezvolți de la coadă 

la cap, din aproape în aproape; 

5. Îți oferă șansa să faci lucrurile bine, înainte de a consuma timp, bani și 

resurse pe o idee care ar putea să nu funcționeze după cum era planificat 

la început; 

6. Ajută la găsirea unor noi posibilitati, oportunități și soluții pe care în alte 

circumstanțe nu le-ai lua în considerare; 

7. Analizează fezabilitatea pieței – arată care este starea curentă și care este 

direcția în care se îndreaptă piața și totodată dacă afacerea se pretează 

stării actuale a acesteia; 

8. Chiar dacă consumatorii sunt interesați de un nou produs sau serviciu, o 

afacere nu poate avea succes decât dacă practică un preț competitiv – dacă 

un produs costă prea mult să fie realizat, devenind astfel neprofitabil, 
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managerii pot găsi meteode prin care să scadă costurile pentru a-l face 

fezabil financiar; 

9. Identificarea amenințărilor din partea factorilor externi – competiția, 

legislația, tehnologia etc.; 

10. Scoate în evidență componentele valoroase ale unui proiect, evidențiază și 

limitează altenativele, identifică noi oportunități, ajută la îmbunătățirea 

economică a companiei , asigură informații corecte pentru luarea 

deciziilor, susține majorarea investițiilor într-o companie; motivează 

decizia întreprinzătorului de a abandona sau extinde proiectul propus; 

11. Fiind un element de bază în documentaţia de finanţare, studiul de 

fezabilitate reprezintă instrumentul care permite investitorului, 

deţinătorului ideii de proiect sau analistului financiar să decidă 

fundamentat, bazându-se pe informaţii exhaustive, dacă este 

rezonabilă/fezabilă sau nu investiţia respectivă şi când sau cum anume să 

se efectueze finanţarea/implementarea proiectului; 

12. Furnizează informații/cifre importante pentru procesul decizional; 

13. Sugerează soluții optime și/sau alternative de implementare. 

 

 

2. PREZENTAREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE STUDIU DE 

FEZABILITATE 

 

2.1 Elemente componente Studiu de Fezabilitate 

 

Nu există un format universal al SF-ului, acesta se adaptează diferitelor 

situații date. Trebuie să se cunoască dinainte piața pe care va fi propus 

produsul/serviciul, care vor fi cerințele investiției, ce fel de fonduri vor fi 

folosite, existența cunoștiințelor tehnice suficiente etc. 

Pentru ca decizia finală privind viabilitatea proiectului investiţional să fie 

bine fondată se foloseşte logica expusă prin acronimul TELOS, care 

sistematizează 5 arii de fezabilitate, fiecare în parte necesitând un studiu 

minuţios. Indiferent de structura Studiului de Fezabilitate, în ea neapărat trebuie 

să se regăsească următoarele domenii de analiză: 

T – tehnic: Se analizează dacă proiectul este realizabil din punct de 

vedere tehnic/ tehnologic. Se analizează componentele de producere, procesele, 

produsele, programele şi strategiile aplicate. În dependenţă de complexitatea 

proiectului pot să fie supuşi analizei până şi factorii specifici cum ar fi 

disponibilitatea tehnologiilor informaţionale, personal calificat şi expertiză 

specifică în domeniu. Foarte important poate fi tipul componentelor de 
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producere, dependenţele de piaţa de resurse şi materii prime etc. Se supun 

analizei şi tendinţele măsurabile/cuantificabile, astfel ca să se poată formula 

concluzia dacă sistemul va fi în stare să opereze sau să se orienteze prompt în 

noile condiţii ori nu. 

E - Economic: Trebuie să fie apreciat - sunt resurse suficiente pentru 

implementarea unui asemenea proiect ori nu? Va fi profitabil sau va fi generator 

de pierderi? În acest context se poate menţiona analiza cea mai complexă, care 

se face ţinând cont de valoarea banilor în timp,  evaluându-se perioada necesară 

pentru întoarcerea investiţiei. 

L - Legal: Sunt respectate toate normele juridice? Expertiza unui 

specialist în domeniu va elucida posibilele conflicte juridice care pot crea 

impedimente în implementarea ideii de proiect. 

O - Organizaţional: Este beneficiarul de proiect pregătit pentru a 

implementa un proiect de asemenea anvergură? În aria respectivă de analiză se 

elucidează cât de bine şi operativ se înlătură problemele „în sistem”, SF-urile 

pot include chiar investigări de fundal care indică asupra faptului cât de uşor se 

reacţionează la şocurile externe şi cum se valorifică oportunităţile apărute 

istoric. 

S - Planificare Sistemică, bazată pe un plan minuţios („scheduling” în 

versiunea originală engleză). Un proiect va eşua în cazul în care ideea viabilă 

este implementată prea lent şi nu se va realiza în timp util. De aceea la acest 

compartiment de analiză se estimează cât ar dura procesul de pregătire şi cât de 

realistic/ambiţios pare planul de implementare a proiectului. Mai ales că un 

număr impunător de proiecte investiţionale sunt finanţate având condiţia trasată 

din start privind implementarea acestora într-o perioadă prestabilită de timp. 

 

3. STUDIU DE CAZ. STUDIUL DE FEZABILITATE - MODERNIZAREA 

ȘI  REABILITAREA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 201B CIOCHINA-

OREZU-RASI; 

 

3.1 Date generale: 

 

Modernizarea și reabilitarea Drumului Județean DJ 201B, Km 0+000 – 

Km 19+000. 

Se urmărește menținerea viabilității rețelei rutiere județene, în condițiile 

dezvoltării continue a traficului, cu scopul îmbunătățirii confortului și siguranței 

circulației. 

Având în vedere construcția Autostrăzii A2, București – Constanța, cu 

dezvoltare paralelă cu județul Ialomița, din rețeaua drumurilor aflate în 
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administrarea județului, apare ca prioritar, din punct de vedere al atragerii de 

trafic către această autostradă, DJ201B, ca drum de legătură între drumul 

național principal nr.2A și Drumul Național principal nr.3 în dreptul localității 

Lehliu Gară unde este și accesul pe autostradă, prin existența unui nod rutier.  

Cerințele de proiectare impuse prin tema de proiectare emisă de 

autoritatea contractantă țin seama de starea tehnică actuală a drumului și de 

prevederile normelor în vigoare și sunt următoarele: 

-Modernizarea și reabilitarea Drumului Județean DJ201B prin refacerea 

sistemului rutier corespunzător traficului actual și de perspectivă; 

-Îmbunătățirea elementelor geometrice în plan, profil longitudinal și 

transversal, cu încadrarea în ampriză actuală a drumului existent; 

-Refacerea și completarea sistemului de colectare și evacuare a apelor 

meteorice. 

-Realizarea acestui proiect, pe langă crearea unui cadru civilizat, va 

conduce implicit și la îmbunătățirea infrastructurii regionale care se va realiza  

prin facilitarea implementării unui set de măsuri integrate care au următoarele 

obiective specifice: 

✓ Modernizarea și reabilitarea infrastructurii regionale de transport, 

drumuri județene, cât și măsuri de siguranța a traficului; 

✓ Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de turism, inclusiv 

facilități de agrement și infrastructură cultural-istorică prin 

prevederea unei legături de transport la aceste facilități; 

✓ Reabilitarea și modernizarea zonelor industriale, incluzând 

refacerea mediului degradat și modernizarea acestor arii, furnizarea 

de legături de transport la astfel de facilități; 

✓ Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și a posibilităților de acces la 

acestea, pentru îmbunătățirea accesului la mediul de afaceri, 

furnizarea de informații, servicii și tehnologii cu scopul de a crește 

nivelul competitivității afacerilor; 

 

3.2 Fundamentarea necesității și oportunității 

 

Sectorul de drum DJ 201 B (Ciochina – Orezu – Rasi) este încadrat în:  

Categoria A -  Drumuri județene de pe rutele de tranzit de interes interjudetean 

și național. 

Prioritate de gradul I – drumuri județene de pe rutele care prezintă interes 

național deosebit și trebuie clasate ca drumuri naționale, în prelungirea 

drumurilor naționale existente sau cu legături la acestea. 
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Este propus printre proiectele prioritare deoarece s-a stabilit ca, traficul pe 

această rută, este estimat a crește cu 70% ulterior reabilitării. 

S-au propus două soluții de îmbunătățire a structurii rutiere: 

1: Sistem rutier nou, unde se realizează înlocuirea totală a sistemului 

rutier pe sectoarele unde se regăsesc arii cu defecte majore, de exemplu: 

burdușiri, crăpături adânci, fisuri longitudinale și transversale, etc și care 

necesită înlocuirea acestora de urgență, unde straturile de bază din piatră 

spartă/naturală și/sau balast sunt contaminate cu pământ sau argilă, după caz; 

2: Sistem rutier reabilitat, cu ajutorul a două straturi asfaltice respectiv 

alte două straturi de piatră spartă și balast. 

 

3.3 Baza analizei multicriteriale. 

 

Pe baza descrierii alternativelor, s-a procedat la stabilirea unor criterii de 

analiză, relevante în raport cu strategia promotorului proiectului și cu nevoile 

utilizatorilor finali ai drumului; aceste criterii sunt: 

 costurile investiționale 

 eficiență energetică 

 durata de realizare 

 calitatea sistemului rutier 

 capacitatea portantă 

 rezistența în timp 

Pentru fiecare din criteriile mentionate mai sus, s-a acordat un punctaj cuprins 

intre 0 (cea mai slaba performanta) si 5 (cea mai buna performanta) si s-a stabilit 

un anumit grad de importanta, reprezentat ca pondere procentuala (suma 

procentajelor ce indica gradul de importanta este 1). 

S-a stabilit evaluarea alternativelor pentru fiecare criteriu in parte -  evaluare de 

tip „judecata de merit”, pe baza careia se va construi analiza multicriteriala 

(modelul matematic). 

 

Punctajele acordate pe baza evaluarilor descrise mai sus sunt prezentate in 

tabelul urmator: 

 

Criteriu 
Costuri 

investitionale 

Eficienta 

energetica 

Durata 

de 

realizare 

Calitatea 

sistemului 

rutier 

Capacitatea 

portanta 

Rezistenta 

in timp  

Punctaj Solutia A 4.6 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 

Solutia B 5.0 4.0 0.0 4.0 4.0 3.0 

Importanta (pondere) 25% 15% 5% 20% 15% 20% 
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Scor final  

Solutia A 1.16 0.75 0.00 1.00 0.75 1.00 4.66 

Solutia B 1.25 0.60 0.00 0.80 0.60 0.60 3.85 

Tabel 3.1: Analiza multicriteriala pentru stabilirea solutiei optime de reabilitare 

a drumului judetean DJ 201 B 

Tabel 3.2 

 

Prin urmare, solutia recomandata pentru modernizarea si reabilitarea 

drumului judetean DJ 201B pe ruta Ciochina – Orezu – Rasi este Solutia A. 

 

Nr. crt 
Drum 

reabilitat 
Sectiunea de drum Solutia A 

0 1 2 3 

1 DJ 201B Km 0+600 – Km 2+500 

4 cm beton asfaltic BA 16 

6 cm mixtura asfaltice AB2 

12 cm fundatie din piatra sparta 

25 cm fundatie din balast 

35 cm perna din balast imbracat in geotextil 

decapare si indepartare straturi asfaltice, dupa 

caz 

2 DJ 201B 
Km 0+000 – Km 0+600 

Km 2+500 – Km 19+000 

4 cm beton asfaltic BA 16 

6 cm mixtura asfaltice AB2 

12 cm fundatie din piatra sparta 

min 10 cm fundatie din balast 

decapare si indepartare straturi asfaltice 

 

3.4 Costul estimativ al investiției 

 

Pe baza devizului general si a devizelor pe obiecte, investitia de capital a 

fost estimata la 33.158.116 LEI, inclusiv TVA, respectiv 9.701.312  EUR, 

inclusiv TVA. 
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3.5 Ipoteze in evaluarea scenariilor 

 

Ipoteze privind analiza financiara si analiza economica 

Principalele ipoteze de lucru utilizate in cadrul analizei financiare si 

economice sunt urmatoarele: 

- inflatia si moneda folosite: atat pentru estimarile financiare, cat si pentru 

determinarea costului de investitie a fost folosit acelasi curs de schimb 

valutar ; 

- costul de oportunitate al capitalului: a fost estimat la 5% ; 

- durata perioadei de analiza: a fost stabilita la 25 de ani  cu luarea in 

considerare a faptului ca, ulterior acestei perioade, impactul veniturilor si 

cheltuielilor asupra rezultatelor financiare si economice ale proiectului este 

mai putin semnificativ. Valoarea reziduala a investitiei la sfarsitul perioadei 

de analiza a fost estimata, din motive de precautie, la doar 52% din valoarea 

initiala a lucrarilor de constructii; 

- veniturile indirecte: toate evaluarile monetare ale beneficiilor indirecte au 

facut obiectul analizei cost-beneficiu (socio-economica) si s-au axat pe 

prognoza traficului; 
 

3.6 Evolutia prezumata a tarifelor 

 

Intrucat proiectul propus nu presupune introducerea de taxe, nu se va 

elabora o prognoza a tarifelor si nici nu se vor utiliza ipoteze de lucru in acest 

sens.  

 

3.7 Evolutia prezumata a costurilor de operare 

 

Costurile de operare si intretinere, atat in cazul scenariului inertial („fara 

proiect”), cat si in cazul implementarii proiectului propus, sunt prezentate in 

tabelul de mai jos (valorile sunt in mii euro, inclusiv TVA): 

 

Componență Anul de inceput 2014 Anul finalizării 2038 

Intretinere anuala - scenariul  

fara proiect 

93,510 120,571 

Intretinere anuala - scenariul  

cu proiect 

0 98,282 

Tabel:3.3 
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Au fost efectuate următoarele lucrări de întreținere: 

- colmatare fisuri; 

- reparații plombe și reprofilare șanțuri; 

- reparații crăpături; 

- reparații burdușiri; 

- tratament simplu; 

- reparații pe suprafețe întinse; 

 

In ceea ce priveste structura costurilor de intretinere si reparatii (similara 

cu cea a lucrarilor de constructii) aceasta este urmatoarea: 

➢ forta de munca: (20% necalificati): 23 % 

➢ materiale:  42% 

➢ echipamente: 24% 

➢ profit (al companiei de constructii): 10% 

 

3.8 Evolutia prezumata a veniturilor 

 

Intrucat nu se vor percepe tarife pentru utilizarea drumului judetean 

reabilitat, proiectul nu se incadreaza in categoria investitiilor generatoare de 

venituri. Singurele asa-zise intrari de fluxuri de trezorerie luate in considerare 

vor fi economiile la sumele alocate de catre autoritatea publica pentru acoperirea 

cheltuielilor de reparare si intretinere a drumului in cazul scenariului „fara 

proiect” fata de scenariul „cu proiect”.  

Aceste fluxuri au fost luate in considerare ca „intrari”, in scopul 

demonstrarii sustenabilitatii proiectului, ulterior fazei de implementare (executia 

lucrarilor de constructie). 

 

3.9 Analiza cost - beneficiu 

 

Analiza financiara 

Inainte de e efectua analiza financiara – pe baza incrementala– trebuie 

mai intai sa prezentam  fundamentarea acestei analize, tinand cont de 

urmatoarele elemente: 

-Modelul financiar: aceasta informatie este necesara pentru a intelege 

modul de formare a veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor „tehnice” 

ale analizei financiare. 

-Sustenabilitatea proiectului: aceasta analiza va indica performantele 

financiare ale proiectului (VAN – Valoarea actualiata neta, RIR – rata interna de 

rentabilitate, BCR – raportul beneficiu/cost), va stabili in ce masura proiectul 
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necesita finantare nerambursabila si in ce masura se va sustine dupa incetarea 

finantarii nerambursabile. 

 

3.10 Modelul financiar 

 

Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow 

(Cash Flow Actualizat) – care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile 

generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un 

factor de actualizare, operatiune necesara pentru a „aduce” o valoare viitoare in 

prezent, la un numitor comun. 

 

3.11 Valoarea Actualizata Neta (VAN) 

 

Dupa cum o va demonstra matematic si formula de mai jos, VAN indica 

valoarea actuala – la momentul zero – a implementarii unui proiect ce va genera 

in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli. 

 

Unde :  CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul “t” – diferenta dintre 

veniturile si cheltuielile efective 

              VRn= valoarea reziduala a investitiei in ultimul an de analiza 

(presupusa a fi  52% din investitia initiala) 

               I0= investitia necesara pentru implementarea proiectului 

Raportul Beneficiu/Cost (BCR) 

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, 

comparand valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, 

inclusiv  valoarea investitiei: 

 

 

Unde:  VP(I)0 = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare 

generate de proiect in perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala) 

            VP(O)0 = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare 

generate de proiect in perioada actualizata (inclusiv costurile investitionale) 
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In ceea ce priveste rentabilitatea proiectului, indicatorii financiari vor fi in 

mod evident negativi, intrucat proiectul propus nu vizeaza activitati orientate 

spre obtinerea de profit, dupa cum se poate observa si din tabelul urmator: 

Tabel 3.4: Analiza financiara a investitiei propuse 

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cu-proiect 

Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli de 

operare & 

intretinere 

0 0 64.641 69.841 82.800 96.961 98.449 100.079 

Fara-proiect 

Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli de 

operare & 

intretinere 

93.510 100.626 111.336 116.953 122.522 125.248 136.326 140.979 

Investitia -9.701.312        

Cash flow 

(incremental) -9.607.802 

100.626 46.696 47.112 39.722 28.286 37.878 40.900 

Cash flow 

cumulat -9,607,802 -9,507,175 -9,460,480 -9,413,368 -9,373,646 -9,345,359 -9,307,482 -9,266,581 

DCF @ 6% -9.607.802 94.931 41.559 39.556 31.464 21.137 26.702 27.201 

VAN 

financiara 

-

7.599.791 

RIR 

financiara -2% 

 

 

 

Indicator 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
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Cu-proiect 

Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli de operare 

& intretinere 

0 77.838 81.253 91.404 99.306 105.208 106.089 0 

Fara-proiect 

Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli de operare 

& intretinere 

315.648 126.319 128.389 129.770 131.935 133.661 137.148 374.350 

Investitia         

Cash flow 

(incremental) 

315.648 48.481 47.136 38.366 32.630 28.453 31.059 374.350 

Cash flow cumulat -8,950,934 -8,902,453 -8,855,317 -8,816,952 -8,784,322 -8,755,869 -8,724,810 -8,350,460 

DCF @ 6% 198.041 28.696 26.320 20.211 16.216 13.340 13.737 156.203 

 

 

Indicator 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Cu-proiect 

Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli 

de operare 

& 

intretinere 

75.375 77.600 79.873 83.122 91.475 100.579 0 94.296 98.282 

Fara-proiect 

Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli 

de operare 

& 

intretinere 

109.778 113.586 117.037 128.258 133.232 135.244 376.230 116.013 120.571 

Investitia         4.287.980 
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Cash flow 

(incrementa

l) 

34.403 35.986 37.164 45.137 41.757 34.665 376.230 21.718 4.310.269 

Cash flow 

cumulat 

-

8,316,05

7 

-

8,280,07

1 

-

8,242,90

8 

-

8,197,77

1 

-

8,156,01

4 

-

8,121,34

9 

-

7,745,119 

-

7,723,401 -3,413,132 

DCF @ 6% 13.543 13.364 13.020 14.918 13.020 10.197 104.406 5.686 1.064.544 

 

4 CONCLUZII 

 
Obiectivele Studiului de fezabilitate sunt acelea de a alege solutia optimă 

din punct de vedere tehnico-economic, dar și de a asigura o continuitate a 

drumului prin modernizarea lui. 

Reabilitarea acestui drum judetean are ca scop îmbunătățirea performanței 

rețelei de transport existente, în special prin reducerea costurilor și a timpului de 

operare a autovehiculelor, prin cresterea vitezei de deplasare si prin scăderea 

numărului de accidente. 

In concluzie, proiectul vizează îmbunatatirea gradului de accesibilitate 

către Autostrada A2, asigurarea unei legaturi mai bune între drumurile naționale 

de importanță majoră (DN 2A, DN 3), precum și îmbunătățirea accesului către 

obiective turistice și industriale importante ale judetului. 
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MODERNIZAREA LINIILOR DE CALE FERATĂ – 

SECȚIUNEA ARAD - CURTICI  
 

 

Cozoș Bogdan, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Master Ingineria Infrastructurii 

Transporturilor, anul II, e-mail: bogdan.cozos@outlook.com 

 
Îndrumător: Stoicescu George, Profesor universitar doctor inginer, e-mail: : 

g.stoicescu@cfdp.utcb.ro  

 

Rezumat  

 

România ocupă locul 6 în Uniunea Europeană în ceea ce privește lungimea rețelei de 

transport feroviar cu o lungime totală de 20.077 km. În momentul actual viteza medie de 

operare a rețelei feroviare este de sub 50 km/h fapt datorat atât vechimii infrastructurii cât și a 

vechimii materialului rulant. 

Lucrările de modernizare a coridorului IV pan european, au fost începute încă din anul 

2001 cu secțiunea București-Câmpina, existând astăzi trei tronsoane pe care circulația 

feroviară se poate desfășura la vitezele proiectate de 160 km/h pentru trenurile de călători, 

excepție făcând anumite porțiuni de pe secțiunea Câmpina – Predeal unde viteza proiectată a 

fost mai mică datorită reliefului. Cele trei tronsoane sunt: 
București – Câmpina – Predeal 

București – Constanța 

Km 614 – Arad – Curtici – Frontieră Ungaria. 

Prezenta lucrare își propune să analizeze metodele de modernizare a liniilor de cale 

ferată prin metode mecanizate și avantajele utilizării acestora. 

Astfel, se propune utilizare de trenuri de lucru pentru modernizarea infrastructurii și 

suprastructurii, PM 200-2R, pentru înlocuirea straturilor de piatră spartă și substratul căii. 

În ceea ce privește înlocuirea cadrului șină-traversă se propune utilizarea trenului de 

lucru SMD-80, capabil atât de înlocuirea cadrului șină-traversă existent cât și montarea 

acestuia pe zona de variante de traseu. 

 

Cuvinte cheie: modernizare, infrastructură, suprastructură 

 

mailto:bogdan.cozos@outlook.com
mailto:g.stoicescu@cfdp.utcb.ro
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1. STADIULUI ACTUAL ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN LUME  
 

1.1. Scurt Istoric al căilor ferate 
 

Primul sistem de transport, considerat a sta la baza căilor ferate moderne, a fost 

construit în Grecia Antică în jurul anul 600 Î.e.n., fiind utilizat pentru transportul 

bărcilor pe uscat cu ajutorul unei platforme1. 

Drumul cu o lungime de aproximativ 6 km, are lățimea între 3,40 și 6,00 m, 

drumul este pavat cu blocuri de calcar având în mijloc două caneluri cu un 

„ecartament” de 1,50 m, rolul acestora fiind de evitarea a „deraierii” 

platformelor. 

În Europa se estimează că în anul 1504 a fost construit primul funicular pe cale 

ferată care asigura accesul în cetatea Hochensalzburg, Austria.  

Inițial funicularul a funcționat pe șine de lemn fiind acționat de nouă oameni 

prin intermediul unei roți și o funie de cânepă. În secolul XIX șinele au fost 

înlocuite cu șine de oțel și s-a trecut la un sistem acționat de vinci cu ajutorul 

cailor. 

Funicularul rulează cu o viteză maximă de 0,5 m/s având ecartamentul de 1,30 

m și o pantă maximă de 67%. Lungimea tronsonului este de 190 m existând o 

diferență de nivel de 80 m. 

Cea mai veche cale ferată operațională a fost înființată printr-un act dat de 

Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii în anul 1758 pentru a transporta 

cărbune la fabricile din Leeds. Inițial, vagoanele de cărbuni au fost transportate 

pe șine de lemn, trase de cai urmând ca la sfârșitul secolului XIX șinele au fost 

înlocuite cu șine de oțel, iar în anul 1812 a fost înlocuită tracțiunea animală cu 

prima locomotivă operațională cu abur. 

În România, primele căi ferate au fost construite de către Societatea Austriacă de 

cale ferată STEG, primul tronson dat în exploatare fiind Oravița – Iam – Baziaș 

în anul 1856. 

Perioada imediat următoare, între anii 1869 și 1919, a reprezentat perioada 

marilor lucrări, fiind realizate în medie 79 de km de cale ferată pe an, până în 

anul 1929 fiind construită aproximativ 80% din rețeaua de cale ferată actuală a 

României. 

În preajma primului război mondial – în 1914 – rețeaua de cale ferată română 

era de 3.548,746 km, la sfârșitul primului război mondial, în urma alipirii 

                                                 
1 Cook, R.M. – Archaic Greek Trade: Three Conjectures 1. The Dilkos 
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provinciilor românești, rețeaua căilor ferate române ajunge la aproximativ 

10.000 km2. 

2. ASPECTE TEORETICE 
 

2.1.  Considerații generale 
 

Calea ferată este utilizată de locomotive și vagoane, care au o încărcare maximă 

pe ax de 22,5 t și care rulează în România cu viteze de până la 160 km/h. 

Utilizarea căii ferate pentru transport mixt, pasagerii și marfă, solicită ca aceasta 

să fie cât mai economică posibilă, ridicând astfel un număr de cerințe pe care 

calea trebuie să le îndeplinească. Astfel, atât șinele cât și aparatele de cale 

trebuie să fie sigure pentru exploatare, geometria corectă a căii trebuie să se 

mențină atât sub încărcare cât și fără, costul de mentenanță pe durata de viată a 

liniilor să fie cât mai redus. 

Calea ferată clasică este constituită din structura tip cadru șină-traversă, susținut 

de prisma de balast. 

Rolul cadrului șină traversă este de a transfera cât mai uniform încărcările date 

de trafic către substratul căii. 

 

 
Figura 2.1 Structura căii ferate 

 

2.2.  Înclinarea șinelor 
 

Șinele se montează cu înclinare spre axa căii. Înclinarea șinelor este de 1:20 sau 

1:40, la CFR este de 1:20. 

Execuția profilelor roților cu suprafețe de rulare având înclinarea de 1:20 sau cu 

profile de uzură și montarea șinelor cu aceeași înclinare, spre interiorul căii, se 

face cu scopul amortizare a eventualelor mișcări de șerpuire ale vehiculelor, 
                                                 
2 CENAFER – Istoria Căilor Ferate Române 
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vehiculul al cărui centru de greutate nu corespunde cu axa căii, fiind astfel 

readus în poziția corectă. 

 

2.3.  Lărgime căii 
 

În aliniament, lărgimea căii este egală cu ecartamentul. În cazul liniilor noi sau 

refacționate pentru viteze V>140 km/h, lărgimea căii măsurată între fețele 

interioare ale ciupercii celor două șine, la 14 mm sub fața de rulare în aliniament 

și curbe cu R > 350 m, trebuie să fie de 1435 mm. 

 

2.4.  Elementele geometrice ale prismei căii 
 

Traversele de cale ferată sunt înglobate în prisma căii așezată pe platforma căii. 

Aceasta are menirea să repartizeze presiunile traverselor în mod cât mai uniform 

pe platforma căii, să ofere traverselor și prin aceasta căii, o rezistență suficientă 

contra deplasărilor transversale și longitudinale și, printr-o permeabilitate bună, 

să mențină calea în stare uscată. 

Cele mai importante elemente geometrice ale prismei căii sunt (i) lățimea 

prismei căii, care reprezintă distanța dintre muchiile superioare ale prismei căii, 

(ii) umărul de balast, care reprezintă distanța dintre capătul traversei și muchia 

superioară a prismei căii și (iii) grosimea prismei căii, care reprezintă distanța 

dintre talpa traversei și platforma căii. 

 

2.5.  Poza căii și diagrama traverselor  
 

Sarcina de la roată se repartizează mai multor traverse datorită rigidității șinei și 

faptului că traversele reprezintă reazeme tasabile pentru șină. Practic, se poate 

considera că repartizarea se face la 5 traverse. 

Dacă se face rezultanta tuturor presiunilor provocate de forțele Δp, 

corespunzătoare lungimii unei lungimi  se obține distribuția trapezoidală, 

presiunea maximă la nivelul platformei fiind q, pentru cazul unui strat mare de 

piatră spartă. În situația, în care grosimea prismei căii este mică, pe porțiunea de 

lungime, presiunea la nivelul platformei este aceeași cu aceea de la nivelul tălpii 

traversei 

Presiunea q la nivelul platformei va fi mai mică cu cât: 

• lungimea traversei este mai mare; 

• lățimea traversei este mai mare; 

• grosimea stratului de balast este mai mare; 
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• unghiul de repartiție este mai mare. 
La stabilirea distanței dintre axele traverselor trebuie să se țină seama de 

următoarele: 

• șina să nu fie solicitată defavorabil; 

• încărcarea traversei să fie corespunzătoare (dacă distanța între traverse 
este mare, traversei de sub roată îi revine o încărcare prea mare); 

• lumina dintre traverse să permită bararea lor; 

• la nivelul platformei căii nu trebuie să existe porțiuni (dirijate în lungul 
liniei) neîncărcate cu presiune, pentru a fi împiedicată pătrunderea 
materialului în prisma căii. 

 

 
Figura  2.2 Repartizarea presiunilor în lungul căii 

 

Repartizarea traverselor pe lungimea unui panou de șine constituie diagrama 

traverselor , iar numărul de traverse pe un km de linie constituie poza căii. 

 

2.6. Rezistența opusă de prisma căii la deriparea căii 
 

Rezistența q opusă de prisma de piatră spartă la deformarea C.F.J, în sens 

transversal  este compusă din următoarele elemente: 

• frecarea dintre talpa traversei și piatra spartă ; 

• frecarea dintre fețele laterale ale traversei și piatra spartă  ; 

• rezistența opusă de piatra spartă de la capătul traversei . 

Influența rezistenței  a pietrei sparte este cea mai importantă din suma 

rezistențelor care se opun pierderii stabilității C.F.J. Rezultă că este necesar 

studiul componentelor rezistenței  şi al posibilităţilor de sporire ale acestora. 

Ponderea componentelor q, din valoarea rezistenței q este: 
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Componenta cu ponderea maximă a rezistenței q este cea dată de frecarea dintre 

talpa traversei și piatra spartă, . 

 

2.7. Rezistența opusă de prisma căii la deplasarea căii în lung 
 

Rezistența longitudinală  opusă de prisma de piatră spartă la deplasarea căii în 

lung se compune din următoarele: 

• frecarea dintre talpa traversei și piatra spartă ; 

• frecarea dintre capetele traversei și piatra spartă ; 

• rezistenta opusă de piatra spartă dintre traverse . 

 

 
Figura  2.3 Componentele rezistenței p 

 

Stabilitatea căii fără joante este asigurată doar în condițiile în care rezistențele  

și  au valori suficient de mari. Tendința actuală de a spori viteza maximă de 

circulație duce la insuficiență sporită a supraînălțării, ceea ce trebuie compensate 

prin sporirea corespunzătoare a rezistenței . 

 

2.8. Calculul de dimensionarea a substratului căii 
 

Pentru dimensionarea substratului căii trebuie să se calculeze următoarele 

elemente: 

(i) Stabilirea adâncimii de îngheț în funcție de categoria liniei 
(ii) Asigurarea protecției la îngheț în funcție de tipul pământului, categoria 

liniei și regimul hidrogeologic și hidrologic; 
(iii) Asigurarea portanței platformei căii în funcție de modulul de 

deformație dorit la nivelul platformei căii. 
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2.9.  Caracteristicile geometrice ale traseului pentru viteza de 160 km/h 
 

Supralărgire 

În curbele cu raza mai mică de 350 m, ecartamentul nominal (e =1435 mm) se 

sporește cu o cantitate “S” denumită supralărgire. 

Supralărgirea se dă pe lungimea întregii curbe circulare și se realizează prin 

deplasarea firului interior al căii. 

Supraînălțare 

În curbe, de regulă, firul exterior se așază la un nivel mai ridicat decât cel 

interior cu supraînălțarea. 

Supraînălțarea maximă este de 150 mm, iar cea minimă este de 15 mm. 

Supraînălțarea maximă . se calculează cu relaţia: 

 
Unde: 

  - reprezintă viteza medie ponderată a trenurilor de marfă km/h, 

   - reprezintă excesul de supraînălțare mm. 

 pentru un trafic zilnic > 60.000 tone brute. 

Supraînălțarea normală  se calculează cu relația: 

 
Unde: 

  - reprezintă viteza maximă a trenurilor de călători km/h, 

   - reprezintă raza curbei m, 

   - reprezintă ex insuficiența de supraînălțare mm. 

Pentru condiții normale și relief ușor (câmpie) la C.F.R. insuficiența de 

supraînălțare și accelerația transversală necompensată are valorile: 

 
Supraînălțarea efectivă trebuie să îndeplinească condiția: 

 
Raza minimă a curbelor 

Pentru circulația trenurilor cu viteza de 160 km/h se folosește formula pentru 

calculul razei minime recomandată de UIC prin „ Planul director european”. 

 
Unde: 

  - reprezintă raza minimă a curbelor circulare m, 
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  - reprezintă viteza maximă a trenurilor de călători km/h, 

  - reprezintă viteza medie ponderată a trenurilor de marfă km/h, 

   - reprezintă ex insuficiența de supraînălțare mm. 

   - reprezintă excesul de supraînălțare mm. 

Curbe progresive 

Pentru valori ale supraînălțării , rezultate din calcul mai mari de 15 mm, între 

aliniamente și curbele circulare se introduc curbe progresive în formă de 

parabolă cubică. Pe lungimea curbelor progresive, atât supraînălțarea cât și 

curbura variază liniar. 

Lungimea curbelor progresive se calculează cu relația: 

 
Unde: 

  - reprezintă lungimea curbei progresive corespunzătoare curbei 

circulare cu raza cea mai mică ( ) ce asigură circulația trenurilor de călători 

cu viteza maximă, 

  - reprezintă supraînălțarea efectivă mm, 

  - reprezintă viteza maximă a trenurilor de călători km/h. 

 

Amplasarea aparatelor de cale 

Amplasarea a două aparate de cale succesive de pe liniile directe, poziționate 

„vârf la vârf”, „călcâi la călcâi” sau „vârf la călcâi” se poate face numai cu 

introducerea unui aliniament intermediar „a” dat de relația: 

 
Unde: 

  - reprezintă lungimea aliniamentului intermediar m, 

   - reprezintă viteza maximă de circulație pe linia directă km/h. 

 

3. METODOLOGIA DE LUCRU 
 

3.1.  Principalele lucrări executate 
 

Principalele lucrări de terasamente care au fost prevăzute a fi executate sunt:  

• săpătură în ampriza căii; 

• așternere geo-textil și geo-grile; 

• așternere și compactare substratul căii; 

• lucrări de colectare si evacuarea a apelor; 
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• lucrări de finisare și protejare a taluzurilor 

• subtraversări 
În ceea ce privește suprastructura principalele lucrări sunt: 

• înlocuirea materialului de cale existent pe liniile curente și directe din 
stații cu material nou; 

• înlocuirea materialului de cale existent pe liniile de primire expediere 
trenuri de calatori din stații cu material nou ; 

• treceri la nivel cu calea ferată. 
 

3.2.  Modernizarea mecanizată pe intervale cu cale dublă și în stații 
 

Principalele utilaje propuse pentru modernizare mecanizată a liniilor de cale 

ferată sunt trenurile de lucru PM 200-2R și SMD-80 

Trenul de lucru PM 200-2R este utilizat pentru lucrări de excavare a pietrei 

sparte, a substratului căii, reconstrucția infrastructurii și așternerea de piatră 

spartă. 

Cu o viteză maximă de avansare de 110 m/h, trenul de lucru poate executa 

lucrările în ferestre de circulație făcând posibilă redeschiderea circulației la 

viteze de 70 km/h. 

În ceea ce privește înlocuirea cadrului șină-traversă se va utiliza trenul de 

refacție SMD 80. 

 

3.3.  Lucrări de modernizare executate cu utilajul PM 200-2R 
 

 
Figura 2.4 PM 200-2R 
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Cu o lungime de aproximativ 250 m, PM 200-2R este un utilaj de construcții 

care este utilizat pentru excavarea materialului existent și pentru punerea în 

operă și compactarea substratului căii și a balastului, fără a fi nevoie să se 

îndepărteze șinele. 

Procesul de lucru al utilajului:  

• Excavare piatră spartă 

• Excavarea pământului 

• Reciclare și spălarea pietrei sparte 

• Așternere geo-textil 

• Așternere geo-grilă 

• Așternere, compactare și nivelare strat de formă/ strat de 
protecție împotriva înghețului (PSS)  

• Descărcare piatră spartă 

• Buraj intermediar. 
PM 200-2R este echipată cu două lanțuri de excavare, piatra spartă și pământul 

fiind excavate și îndepărtate separat. 

Piatra spartă excavată este reciclată de utilaj fiind apoi reintrodusă în circuitul de 

alimentare și este pusă din nou în operă. Pământul excavat este transportat cu 

ajutorul benzilor de transport în vagoanele MFS de unde este transportat și 

descărcat ulterior pe platforme de depozitare a deșeurilor. După excavare utilajul 

așterne geo-textil, geo-grile și materialul pentru substratul căii 

 
Figura 2.5 PM 200-2R Așternere geo-textil/geo-grilă și material pentru 

substratul căii 

Substratul căii este apoi compactat prin intermediul a opt plăci compactoare din 

care două sunt pentru zona de margine. 
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Se așterne piatra spartă, care este apoi burată cu unitatea de burat incorporată 

circulația putând fi astfel deschisă la o viteză de 70km/h imediat după 

terminarea lucrărilor de modernizare.  

 

3.4.  Refacția cu SMD 80 
 

SMD 80 este un utilaj de construcții autopropulsat care poate fi utilizat atât 

pentru refacția liniilor existente, prin intermediul șinelor, cât și pentru execuția 

variantelor de traseu prin adaptarea de șenile în partea din fața a utilajului. 

După introducerea utilajului pe linie, șinele existente sunt ridicate cu ajutorul 

rolelor de ghidaj aflate în fața utilajului, acestea ghidează șinele existente în 

afara zonei de lucru la capetele traverselor. 

În paralele cel de-al doilea set de role de ghidaj, ridică șina nouă, descărcată în 

prealabil de-a lungul traseului. 

 

 
Figura 2.6 Tren de lucru SMD-80 

 

Cu ajutorul sistemului de ridicare și transport, utilajul scoate traversele existente, 

pe care le transportă cu ajutorul macaralelor portal care circulă pe întreaga 

lungimea utilajului. 

Patul din piatră spartă existent, se compactează cu ajutorul compactorului cu 

plăci. 

Traversele noi, transportate cu ajutorul macaralelor portal sunt descărcate în 

distribuitorul de traverse, de unde sunt descărcate pe patul piatră spartă la 

distanța prestabilită la precizie milimetrică. 
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3.5.  Burajul traverselor cu 09-32 4S 
 

Burezele sunt utilizate pentru executarea geometriei căii și compactarea prismei 

de piatră spartă sub talpa traversei. Burezele execută lucrările de ridicare și 

ripare a liniei până la o poziție predefinită după care cu ajutorul ciocanelor de 

burat piatra spartă de sub traversă este „strânsă” și compactată. 

Ciocanele de buraj sunt acționate cu aceeași forță însă pe direcții independente. 

Presiunea de strângere a ciocanelor se adaptează în funcție de condițiile 

existente în patul de piatră spartă. 

Sistemele de nivelare utilizează metoda de compensarea (nivelare) utilizând 

măsurătorile în patru puncte. Prin această metodă linia este măsurată în patru 

puncte și este comparată cu nivelul proiectat. Diferențele dintre cele două 

versiuni sunt apoi corectate în timp real. 

 

 
Figura 2.7 Unitate de buraj  

 

Standardul actual în ceea ce privește corectarea automată a nivelului este ALC, 

un computer industrial special construit pentru a permite introducerea datelor cu 

ajutorul dischetelor sau a CD-urilor. 

Programul de calcul poate să funcționeze cu două tipuri de date, introducerea 

acestor  prin intermediul dischetelor, în cazul în care se cunoaște geometria 

finală a liniei, sau execuția unei „treceri” pentru înregistrarea nivelului actual al 

liniei. 

 

3.6.  Stabilizarea dinamică cu DGS-62N 
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Stabilizarea dinamică se execută pentru o ancorare mai bună a cadrului șină 

traversă în piatra spartă. Stabilizarea dinamică reprezintă ultimul pas înainte de 

redeschiderea liniilor la vitezele proiectate, aceasta oferind siguranță mărită în 

exploatare. 

După executarea burajului, extragerea ciocanelor creează o zonă neconsolidată 

în prisma de piatra spartă. Cu timpul în zona rămasă neconsolidată, piatra sparta 

începe să piardă stabilitatea.  

Principiul stabilizatorului dinamic este inducerea unei vibrații laterale cadrului 

șină-traversă în timp este aplicată o forță verticală de aproximativ 356 kN. 

 

 
Figura 2.8 Stabilizarea dinamică 

 

Vibrațiile laterale au ca efect rearanjarea pietrei sparte, efectul de consolidare 

fiind mărit de forța verticală aplicată. După stabilizarea dinamică geometria căii 

se păstrează la cotele inițiale pe o perioadă mai îndelungată.  

 

4. CONȚINUTUL STUDIILOR EFECTUATE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE 
 

4.1.  Situația existentă înaintea lucrărilor 
 

Tronsonul de cale ferată cuprins între km 614+000 și Frontiera cu Ungaria face 

parte din linia c.f. Simeria – Curtici – Frontieră cu Ungaria, componentă a 

coridorului IV pan-european. Tronsonul are o lungime totală de 41,175 km. 

Intervalele Arad-Șofronea și Șofronea-Curtici au în componența șină tip 49 cu 

an de fabricație 1963 excepție fiind 1,1 km pentru care anul de fabricație este 

1989. Traversele sunt de beton tip T13 cu prindere K. 

Ultima reparație capitală a fost efectuată în anul 1963 
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4.2.  Situația proiectată 
 

Prin lucrările proiectate s-au avut în vedere următoarele înlocuirea materialului 

de cale existent pe liniile curente și directe din stații cu material nou: șine de tip 

60E1, montate pe traverse de beton monobloc pentru prindere elastică, sarcina 

pe osie de 250 kN și pentru viteza de 160 km/h (pentru liniile curente și directe 

din stații). 

 

4.3.  Calcule preliminare execuției proiectului 
 

Calculele preliminare execuției lucrărilor includ calcul necesarului de materiale, 

pentru care s-a folosit metoda distanțelor aplicabile. Astfel, utilizând profilele 

transversale s-au putut calcula necesarele de materiale pentru substratul căii, 

piatră spartă și trepte de înfrățire cât și volumele de săpătură. 

De asemenea, pentru utilizarea modernizării mecanizate trebuie analizate 

eventualele zone unde nu se poate lucra fără o ripare prealabilă a liniei. 

Pentru aceasta, trebuie analizată poziția axului proiectat al liniei în față de axul 

existent. 

Astfel, suma distanței dintre axul proiectat și baza substratului căii și diferența 

dintre axul proiectat și cel existent nu trebuie să depășească lățimea maximă de 

excavație a lanțului utilajului PM 200-2R, adică 6,50 m. 

 

4.4. Rezultate obținute în urma execuției lucrărilor 
 

Productivitate medie pentru cele două utilaje a fost de 546,52 m/zi pentru trenul 

de lucru PM 200-2R și de 1.032,18 m/zi pentru trenul de lucru SMD-80. 

 

4.5.  Analiza rezultatelor în urma execuției lucrărilor 
 

Comparativ, productivitatea execuția lucrărilor prin metode convenționale având 

două echipe mobilizate este de 88,7 m/zi pentru lucrările executate de trenul de 

lucru PM 200-2R, respectiv 178 m/zi pentru lucrările executate de trenul de 

lucru SMD-80, fiind necesare un minim de 6 echipe pentru a atinge atât 

productivitatea utilajului PM 200-2R cât și a utilajului SMD-80. 

Principalele avantaje ale utilizării metodelor mecanizate de modernizare a 

liniilor de cale ferată, dovedite în urma execuției lucrărilor sunt: 

• Productivitate mărită, prin extrapolarea productivității realizate pe acest 
tronson, rezultă că se pot executa anual aproximativ 80 km de 
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modernizare cu tren de lucru PM 200-R și aproximativ 164 km de 
suprastructură modernizată cu trenul de lucru SMD-80; 

• Costuri reduse datorită sistemului integrat de reciclare a materialului, 
pentru 400 km de cale se pot aduce economii de aproximativ 6 Mil Euro; 

• Mărirea duratelor dintre perioadele de mentenanță, datorită stabilizării 
dinamice a cadrului șină traversă; 

• Spre deosebire de executarea lucrărilor convențional, numărul 
drumurilor de acces către șantier sunt reduse la maxim două, astfel nu se 
utilizează infrastructura rutieră adiacentă; 

Cu ajutorul sistemului avansat de reciclare din cadrul PM 200-2R, procentul de 

piatră spartă reutilizată a fost de 44,93%, fiind reutilizate peste 60.000 de tone 

de piatră cu un beneficiu de aproximativ de 150.000 €. 

 

5. ULTIMELE TENDINȚE ÎN MATERIE DE UTILAJE PENTRU CALEA FERATĂ 
 

Dezvoltarea metodelor complet mecanizate de modernizare și construcție a 

liniilor de cale ferată a avut loc pe parcursul la aproximativ 60 de ani.  

Dezvoltarea tehnologiei complementare împreună cu investițiile în cercetare și 

utilizarea feedback-ului au asigurat  

Astfel în anul 2018 Plasser&Theurer a finalizat testele primei bureze alimentată 

cu o tehnologie hibrid-electrică. 

Unimat 09-4x4/4S E³, este un utilaj unic pe piața care folosește energia electrică 

din linia de contact, nu numai pentru tracțiune electrică cât și pentru alimentarea 

unității de buraj.  

Prin utilizarea energiei electrice, noul arbore are o putere de transmisie mărită 

reducând astfel necesarul de energie. 

De asemenea, arborii de vibrare sunt alimentați electric. Acest lucru permite un 

răspuns caracteristic mai rapid, o acuratețe mărită de activare a unității și o 

reducere substanțială a nivelului de zgomot produs în timpul lucrului. 
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Figura 2.9 Bureza hibrid Unimat 09-4x4/4S E³ 

 

În ceea ce privește utilajele de modernizare a infrastructurii Plasser&Theurer au 

lansat primul utilaj care poate moderniza substratul căii și prisma de piatră 

spartă, pe zona aparatelor de cale. 

 

 
Figura 2.10 Tren de modernizare URM700 

 

Anterior pentru aparatele de cale era necesară executarea unor activități 

suplimentare. Aparatele de cale erau demontate în locul acestora fiind instalate 

panouri provizorii pentru asigurarea circulației. Cu ajutorul URM700 piatra 

spartă de sub un aparat de cale poate fi înlocuită în aproximativ 4,5 ore. 
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Rezumat 

 

Necesitatea tunelurilor a crescut mai mult ca niciodată în ultimii ani odată cu creşterea 

populaţiei şi a nevoilor acestora. 

Metoda umbrelei este o tehnică de ranforsare a terenului cu ajutorul cărei o parte sau 

întrega sprijinire a unei secţiuni din tunel este făcută în faţa suprafeţei de tăiere, premergător 

excavaţiei. [l] 

Scopul metodei umbrelei este de a nu influenţa mediul din jurul secţiunii tunelului. 

Aceasta este folosită atunci când: 

• Există supraîncărcări deasupra viitoarei structuri subterane; 

• Terenul în care se execută lucrarea are proprietăţi slabe în ceea ce priveşte eforturile şi 

deformaţiile capabile; 

• Este necesară limitarea tasării terenului de la suprafaţă. [1] 

Lucrarea de faţă prezintă modul de comportare a tunelului executat într-un teren slab cu 

ajutorul metodei umbrelei. Secţiunea de tunel folosită este cea a tunelului din Bătuţa, care 

face parte din tronsonul Simeria – Curtici – Frontiera cu Ungaria, componentă a coridorului 

IV paneuropean. [2] 

Pentru efectuarea calculului s-a folosit programul de element finit Plaxis 3D, cu ajutorul 

căruia s-au putut urmări efectele în timpul fiecărei etape de construcţie a tunelului. 

 

Cuvinte cheie : metoda umbrelei, etape de construcţie, metoda elementelor finite, 

limitare tasări 

 

 

1. MODUL DE FUNCŢIONARE A METODEI UMBRELEI DE ŢEVI  

 

Pentru a împiedica colapsul tunelului datorită încărcării terenului în 

timpul excavării acestuia, se folosesc metode de susţinere a tunelului înainte de 

începerea lucrării. Metoda umbrelei ajută la ranforsarea terenului atât în plan 

transversal cât şi in plan longitudinal, formând zone cu efecte de arc.1] 
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În plan transversal, în jurul tunelul se creează o zonă ranforsată în jurul 

căreia se generează efectul de arc. În plan longitudinal, susţinerea tunelului se 

face, la un capăt al ranforsării, de către conturul tunelului, iar la celălalt capăt, 

acesta se face de către teren. [1] 

Acest mod de sprijinire împiedică deplasarea pământului din faţa 

excavării, creând de asemenea o suprafaţă de tăiere a rocii mai mare, ceea ce 

permite utilizarea unor maşini de tăiat mari. În acelaşi timp apare şi o economie 

în ceea ce privește reducerea elementelor de susţinere ale tunelului cum ar fi 

diminuarea cintrelor metalice sau jet-grouting-ului.1] 

Exemplificând, dacă nu este folosită metoda umbrelei, efortul datorat 

excavării pământului este concentrat în faţa frontului de lucru, având o scădere 

bruscă a eforturilor verticale chiar la suprafaţa de săpătură. Între suprafaţa de 

excavare şi susținerile montate pe conturul tunelului, efortul este nul. În zona 

unde sunt montate sistemele de rezemare, efortul vertical creşte din nou. [1] 

În cazul în care este adoptată metoda umbrelei, zona nesusţinută dintre 

frontul de lucru şi secţiunea tunelului cu rezemări ajunge să fie sprijinită de 

structura umbrelei. În această zona, efortul din stratul de pământ ajunge să fie 

preluat de sprijinirea umbrelei. Efortul vertical care acţionează pe umbrelă este 

influenţat de diferenţa de rigiditate dintre teren şi structură. De asemenea, odată 

cu folosirea metodei de susținere, eforturile din front şi din secţiunea tunelului 

ajung să fie diminuate.[1] 

Pornind de la premisele că: 

- Eforturile verticale şi orizontale sunt singurele care afectează mediul; 

- Eforturile orizontale sunt constante. [1] 

Putem presupune că terenul, aflat la o distanţă suficient de mare de frontul 

de lucru, se află într-o stare de echilibru. Când frontul se apropie de secţiunea 

din mediu studiată, starea de efort din aceasta se modifică datorită creşterii 

efortului principal pe direcţia verticală. Cu ajutorul criteriului de cedare Mohr-

Coulomb, putem observa că, atunci când elementul din sol este destul de 

aproape de frontul de lucru, acesta îşi pierde stabilitatea. În acest caz, cercul lui 

Mohr este tangent la înfăşurătoare de cedare Mohr-Coulomb. [1] 

Dacă, pe de altă parte, folosim metoda umbrelei, creşterea eforturilor 

principale poate fi controlată. Eforturile din sol se vor află în interiorul 

înfășurătoarei admisibile din graficul de cedare Mohr-Coulomb. [1] 

Astfel, utilitatea metodei umbrelei este dată de controlul creşterii 

eforturilor unitare. [1] 
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2. ANALIZA TUNELULUI EXECUTAT CU METODA UMBRELEI 

 

Tunelul Bătuţa este alcătuit dintr-o susţinere exterioară formată din: 

- Umbrela de micropiloţi pe zona bolţii (ancore autoperforante d=103 mm); 

- Căptuşeală exterioară din beton torcretat de clasă C25/30 cu o grosime 

variabilă de la 30 cm la 97 cm pe zona bolţii şi o grosime de 30cm pe zona 

radierului. 

- Cintre metalice HEB 200 mm la 1.00 m pe boltă şi picioarele drepte 

- Ancore betonate Φ25 mm pe zona picioarelor drepte, cu o lungime de 

4.00 m, dispuse în şah, la o distanţă de 2.00 m transversal şi longitudinal; 

- Hidroizolaţie intermediară pe boltă şi picioarele drepte; 

- Căptuşeală interioară din beton armat clasa C30/37 cu o grosime de 60 

cm, având radierul boltă întoarsă cu o grosime de 75 cm. 

 

 
Figura 1. Secţiune transversală tunel Bătuţa 

 
Figura 2. Secţiune longitudinală tunel Bătuţa 
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Parametrii geotehnici folosiţi au fost următorii: 

- Praf argilos; 

- Greutate specifică: γ=19 kN/m3; 

- Modul de elasticitate: E=22300 kN/m2; 

- Coeziune c=35 kN/m2 ; 

- Unghi de frecare internă ϕ=30° ; 

- Coeficientul lui Poisson : ν=0.30. 

Calculul eforturilor şi deplasărilor a fost făcut cu programul Plaxis 3D. 

Acesta a permis executarea în faze de execuţie a tunelului. 

 

3. MODELAREA TUNELULUI CU METODA ELEMENTULUI 

FINIT 

 
Metoda Elementelor Finite cunoscută şi sub numele de Analiza cu 

Elemente Finite are la bază ideea de construire a unor obiecte complexe cu 

ajutorul unor elemente simple ce pot fi controlate cu uşurinţă. [3] 

Cu ajutorul Metodei Elementelor Finite se poate aproxima soluţia 

ecuaţiilor diferenţiale cu derivate parţiale. Aceste ecuaţii sunt folosite pentru 

descrierea numeroaselor fenomene fizice întâlnite în inginerie.[3] 

Plaxis 3D Tunnel este un program de modelare cu element finit, creat 

pentru analiza tunelurilor şi a structurilor subterane. Plaxis este un pachet de 

programe geotehnice cu element finit destinat analizei trei-dimensionale a 

deformaţiei şi stabilităţii tunelelor. Aplicaţiile cu caracter geotehnic necesită 

modele avansate pentru ca simulările neliniare, dependente de timp şi 

dependente de anizotropia rocilor să fie cât mai aproape de realitate. Deşi 

modelarea solului este un aspect important, modelarea interacţiunii căptușeală-

masiv este un factor definitoriu în cazul corectitudinii proiectelor de tuneluri. [4] 

 Programul plaxis este subdivizat în patru subprograme: 

- Input; 

- Calculation; 

- Output; 

- Curves. 

Pentru generarea geometrică a modelului s-a folosit subprogramul Input. 

Secţiunea transversală creată este formată din elemente de tip „plate” ce 

reprezintă linia mediană a fiecărui elemente din compoziţia tunelului: 

- Căptuşeala interioară; 

- Radier provizoriu; 

- Căptuşeala exterioară; 
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- Umbrelă; 

Căptuşeala exterioară este definită ca o echivalare a cintrelor şi a 

torcretului, pentru simplicarea modelului de calcul. 

Ancorele sunt modelate cu elemente de tip “node to node”. 

Mediul a fost considerat la o distanţa de 3 diametre de tunel în jurul 

acestuia pe direcţiile stânga, dreapta, jos, în sus fiind folosită acoperirea de teren 

găsită în realitate. 

Elementele de tip “soil and interface” sunt: 

- pământul (praf argilos); 

- pământul îmbunătăţit cu ancore din fibră de sticlă; 

- betonul dintre elementele de tip plate folosit pentru conlucrarea acestora. 

 

Tabelul 1. Proprietățile interfețelor 

Interfața 
Model de 

comportare 

Condiţie 

material 

Greutate 

Specifica 

(kN/mc) 

Modul de 

Elasticitate 

(kN/mp) 

Coeficient 

Poisson 

Coeziune 

(kN/mp) 

Unghi 

de 

frecare 

internă 

(°) 

Praf argilos 

Mohr-

Coulomb 

material 

drenat 19 22300 0.30 35 30 

Pământ 

ranforsat cu 

ancore din 

fibră de sticlă 

Mohr-

Coulomb 

material 

drenat 20 61509 0.30 40 40 

Beton pentru 

conlucrarea 

elementelor 

de tip "plate" 

Liniar 

elastic 

material 

drenat 24 32000000 0.20   

 

După crearea secţiunii, se atribuie discretizarea diferitelor elemente ale 

acesteia într-un plan bidimensional. Pentru generarea discretizării 

tridimensionale este necesară creare mai multor plane în lungul axei “z”, cărora 

li se atribuie discretizarea 2D. 

Pentru modelul analizat s-au creat 14 plane, primele 10 fiind  la o distanţă 

de 1.00 m unul faţă de celălalt. 

 Modelului ii se atribuie condiţiile iniţiale, după care urmează trecerea în 

subprogramul Calculation. 

 În acest subprogram se definesc etapele de execuţie în fiecare “plan” sau 

“slice” al tunelului. În “plan” se pot atribui proprietăţi noi elementelor de tip 

“soil and interface” sau “plate”, cum sunt căptuşeala, radierul sau pământul, iar 

în “slice”se pot activa ancorele.  
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Fazele de execuţie luate în considerare pentru modelul de faţă sunt următoarele: 

 

Faza 1: În slice-urile de la 1 la 15 se 

activează umbrela şi se atribuie pământului 

existent proprietăţile pământului cu ancore 

din fibra de sticlă. 

 
Figura 3. Faza 1 

Faza 2: În slice-ul 1 se execută excavaţia 

calotei. 

 

 
Figura 4. Faza 2 

Faza 3: În slice-ul 1 se execută căptuşeala 

exterioară şi radierul provizoriu, iar în slice-

ul 2 se execută excavarea calotei. 

 
Figura 5.  Faza 3 

Faza 4: În slice-ul 1 se execută excavarea pe 

partea stângă a secţiunii, în slice-ul 2 se 

execută Faza 3, iar în slice-ul 3, Faza 2. 

 
Figura 6. Faza 4 
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Faza 5: În slice-ul 1 se execută căptuşeala 

exterioară pe partea stângă a secţiunii şi se 

activează ancorele, în slice-ul 2 se execută 

Faza 4, în slice-ul 3, Faza 3 ş.a.m.d. 

 

 
Figura 7. Faza 5 

Faza 6: În slice-ul 1 se execută excavarea 

pe partea dreaptă a secţiunii, în slice-ul 2 

se execută Faza 5 ş.a.m.d. 

 

 
Figura 8. Faza 6 

Faza 7: În slice-ul 1 se execută căptuşeala 

exterioară pe partea dreaptă a secţiunii şi 

se activează ancorele, în slice-ul 2 se 

execută Faza 6 ş.a.m.d. 

 

 
Figura 9. Faza 7 

Faza 8: În slice-ul 1 se execută căptuşeala 

interioară. 

Faza finală este considerată în clipa 

în care se execută căptuşeala interioară în 

primul slice. 

După rularea progrmului Calculation se 

trece la următorul subprogram, Output, în 

care se găsesc diagramele de forţă axială şi 

moment, dar şi deplasările. 

 
Figura 10. Faza 8 
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4. REZULTATELE STUDIULUI 

 
Folosind progamul Output s-au observat următoarele rezultate: 

 

 
Figura 1. Deplasarea totală a umbrelei : 10.2 cm 

 

 
Figura 2. Deplasarea radierului provizoriu : 4.3 cm 

 

 
Figura 3. Deplasarea căptuşelii interioare: 7.5 cm 
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Figura 4. Diagrama de forţă axială în captuşeala înterioară : -471.50 kN/m 

 

 
Figura 13. Diagramă de moment în căptuşeala interioară : 410 kNm/m 

 

5. CONCLUZII 

 
În momentul construirii unui tunel pot apărea următoarele doua situaţii: 
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Figura 14. Situaţiile de comportare a tunelelor [1] 

 

A se reflectă deplasarea calotei spre interiorul secţiunii în timp ce zona 

picioarelor drepte se deplasează spre exteriorul acesteia. 

Situaţia B arată o deplasare în jos a tunelului, asimilându-l cu o structură 

rigidă. 

Aceste situaţii pot apărea deseori concomitent. 

În cazul construirii unui tunel cu metoda umbrelei, comportarea tunelului 

este dată de interacţiunea căptuşeală-teren şi de diferenţa de rigiditate între 

acestea. Dacă terenul este mai rigid decât căptuşeala tunelului, situaţia de 

comportare va fi situaţia A. Dacă, în schimb, căptuşeala este mai rigidă, are loc 

o translaţie a tunelului, reflectând comportarea din cazul B. 

Datorită faptului că umbrela conferă tunelului o rigiditate mai mare decât 

dacă acesta nu ar fi aplicată, concluzia este că tunelul are un mod de comportare 

precum în cazul B. Astfel, pentru oprirea translatării tunelului în jos este 

necesară o îmbunătăţire a condiţiilor terenului local, sub picioarele de elefant de 

la baza cintrelor. Cu cât umbrela este mai rigidă, cu atât preia încărcări mai mari 

in starea iniţială pe care ajunge să le transmită cintrelor. 

 
Figura 15. Transmiterea forţelor de la piciorul de elefant la teren [1] 
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În această lucrare a fost analizată metoda umbrelei de ţevi, ţinând seama 

de factori precum: 

- Terenul în care a fost aplicată metoda umbrelei; 

- Motivul utilizării acesteia; 

- Elementele structurale ale tunelului. 

Următoarele aspecte au putut fi concluzionate: 

- Eficienţa în ceea ce priveşte limitarea problemelor din timpul excavării şi 

contribuţia acesteia la sprijinirea golului rămas în urma excavaţiei 

• Metoda umbrelei ajută la: reducerea tasărilor de la suprafaţă, prevenirea 

alunecărilor de teren şi creşterea stabilităţii frontului; 

• Aceasta ajută şi din punct de vedere economic prin reducerea cantității de 

torcret şi cintre folosite pentru sprijinirea secţiunii. 

- Caracteristicile tasărilor: 

• Tasările de la suprafaţă pot fi reduse prin îmbunătăţirea zonelor de 

rezemare a picioarelor de elefant; 

- Analiza numerică: 

• Analiza tridimensională cu ajutorul metodei elementului finit poate evalua 

comportamentul umbrelei şi a terenului. Făcută în faze, aceasta poate simula 

realitatea cu un grad mare de acurateţe, lucru ce duce la controlul fazelor de 

execuţie a tunelelor. 
 

BIBLIOGRAFIE 

[1] Yoshinao Muraki, The Umbrella Method in Tunneling. Cambridge, Massachusetts: 

Massachusetts Institute of Technology, 1997. 

[2] Poyry, Viotop, Memoriu Tehnic: Reabilitarea Linie C.F. - Curitici - Simeria, parte 

componentă a cordidorului IV Pan European pentru circulaţia trenurilor cu viteză 

maximă de 160 km/h. 

[3] Iordan Petrescu, Curs Metoda Elementului Finit., 2013. 

[4] P.A. Vermeer R.B.J. Brinkgreve, Plaxis 3D Tunnel.: A.A. Balkema Publishers. 

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 85 

 

ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA PODURILOR PE 

CADRE DIN BETON 
 

 

Drugea Ionuț Alexandru, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Anul II Master 

Poduri și Tuneluri, E-mail: ionutalexandru.drugea@gmai.com 

 
Îndrumător: Corina Chiotan, Șef lucrări, doctor inginer, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri 

și Poduri 

 

1. SCURT ISTORIC 

 

Podurile pe cadre se adoptă ca soluție la traversarea unor văi adânci și la 

pasajele rutiere peste autostrăzi. Un frumos exemplu de astfel de pod se găsește 

și în România. Viaductul Cătușa, care face legătura dintre orașul Galați și 

combinatul siderurgic Galați, iar, în prezent, leagă orașul Galați și de drumul 

județean DJ 252 (Galați – Matca – Tecuci). Acesta este cel mai lung pod din 

România de acest tip, având o lungime de 1.300m și o înălțime de aproximativ 

60.00m. 

 
Figura 1. Viaductul Cătușa 
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Viaductul are 15 deschideri, cele marginale au 47.50m, iar cele 13 

centrale au câte 75.00m fiecare, și reprezintă o structură din 7 cadre de beton 

preocmprimat legate prin articulații. Cadrul are o riglă cu înălțime variabilă, de 

la 2.00m în mijlocul deschiderii, ajungând la 4.80m în zona reazemelor. Partea 

carosabilă este de 13.00m lățime, 2 piste de bicicliști de câte 1.60m fiecare și 2 

trotuare de câte 1.00m fiecare, lățimea totală ajungând la 18.20m.  

În sens transversal rigla e alcătuită din 2 casete de 4.35m lățime, distanțate la 

8.00m, cu pereții de grosime variabilă de la 35cm în deschidere, până la 40cm în 

zona reazemelor. Placa inferioară are grosimea de la 18cm în axul deschiderii, 

până la 50cm în zona legării riglei cu stâlpii.   

 

2.  AVANTAJELE PODURILOR PE CADRE DIN BETON ARMAT 

 

- volumul redus al betonului în întreaga construcție; 

- dimensiunile reduse ale stâlpilor asigură o bună vizibilitate pentru 

circulația de pe calea inferioară și creează spații libere sub pod pentru 

amenajări speciale, în cazul pasajelor ; 

- momente încovoietoare reduse în tablier (riglă). 

 

3.  DEZAVANTAJELE PODURILOR PE CADRE DIN BETON 

ARMAT 

 

- structurile de rezistență sunt structuri static nedeterminate, fapt ce 

conduce la dezvoltarea unor solicitări suplimentare din tasările inegale ale 

fundațiilor sau variaţii de temperatură; 

- în stâlpi se pot produce solicitări semnificative din variații de temperatură; 

- solicitarea puternică la compresiune excentrică determină un consum 

ridicat de oțel-beton ceea ce influenţează negativ operația de betonare. 

 

4. SCHEME STATICE 

 

Cele mai întâlnite scheme statice pentru podurile pe cadre sunt cadru cu stâlpii 

încastrați în fundație, cadru cu stâlpii articulați în fundație și cadru cu stâlpii 

înclinați și încastrați în fundație. 
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Figura 2. Cadru cu stâlpi încastrați în fundație 

 

 

Figura 3. Cadru cu stâlpi articulați în fundație 

 

 
Figura 4. Cadru încastrat în fundație cu stâlpi înclinați 
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5. ALCĂTUIREA PODURILOR PE CADRE EXECUTATE 

MONOLIT 

 

Acest tip de structură se adoptă mai puțin în prezent deoarece tendința este de 

a se folosi mai mult elementele prefabricate, reducându-se timpul execuției.  

La podurile pe cadre cu stâlpii verticali, nodurile cadrului trebuie realizate cu 

foarte mare atenţie. Pentru că momentele încovoietoare sunt aceleași, atât pe 

riglă cât și pe stălp, dar rigiditățile sunt diferite, este necesară o armare 

suplimentară a elementului cu rigiditate mai mică. O metodă pentru a reduce 

armarea suplimentară este folosirea vutelor. Vutele se pot dezvolta fie pe stâlp, 

fie pe riglă. 

  

Figura 5. Vută dezvoltată pe stâlp 

 

Figura 6. Vută dezvoltată pe riglă 

La cadrele cu mai multe deschideri, chiar dacă stâlpii intermediari au rigiditate 

mai mică decăt rigla, vutele se dezvoltă pe riglă deoarece momentele 

încovoietoare pe riglă sunt mult mai mari decat cele pe stâlpi 

 

Figura 7. Vută dezvoltată pe riglă la cadrele cu mai multe deschideri 
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6. PODURI PE CADRE EXECUTATE DIN ELEMENTE 

PREFABRICATE 

 

În domeniul construcțiilor de poduri, sunt adesea folosite elementele 

prefabricate, turnate în fabrici şi realizate din materiale de calitate superioară. 

Elementele prefabricate din beton precomprimat prezintă o serie de avantaje 

tehnice și economice care le-au impus la realizarea suprastructurilor de poduri 

pe grinzi simplu rezemate cu deschideri de aproximativ 40.00m. Posibilitatea 

unor deschideri mai mari este delicată deoarece, greutatea elementelor 

prefabricate devine importantă iar soluțiile constructive de îmbinare ale 

tronsoanelor unor asemenea grinzi devin din ce în ce mai complexe. 

Din această cauză, au fost concepute suprastructuri continue realizate cu 

elemente prefabricate sau structuri în cadru care au permis extinderea utilizării 

elementelor prefabricate până la deschideri de 60.00m. Totuşi aceste structuri 

static nedeterminate au o sensibilitate ridicată la tasările inegale ale reazemelor, 

astfel încât nu se pot folosi în cazul unor terenuri de fundare slabe.  

O soluție pentru alcătuirea podurilor pe cadre cu elemente prefabricate este 

soluția în formă de T cu grinzi independente care reazemă pe capetele consolelor 

cadrelor (Figura 4.1). Sistemul este static determinat și nu intervin solicitări 

suplimentare din posibilele tasări ale reazemelor sau din variațiile de 

temperatură. 

Podurile pe cadre în formă de T se pot realiza numai din elemente 

prefabricate (grinzile independente și riglă) sau combinat, rigla executată 

monolit iar grinzile prefabricate. Podurile la care rigla cadrului este prefabricată 

se pot executa în două variante: 

- prima variantă constă în realizarea riglei din două elemente care se 

fixează de o parte și de alta a stâlpului și se continuizează; 

- a doua variantă constă în realizarea riglei dintr-un singur element care se 

montează pe partea superioară a stâlpului solidarizându-se cu acesta.  

 

7. PODURI PE CADRE EXECUTATE ÎN CONSOLĂ 

 

Execuția în consolă a podurilor pe cadre a avut un real succes încă de la 

începuturi, numărul și lungimea deschiderilor folosite crescând din ce în ce mai 

mult. Câteva exemple deosebite de la noi din țară sunt podul peste Vale Cernei 

de la Orșova, viaductul Cătușa - Galați, podul peste Râul Someș de la Satu 

Mare. 
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Solicitările cele mai defavorabile ale podurilor pe cadre se determină 

considerând alcătuirea structurii statice, a modului de execuție, particularitățile 

procedeelor și a fazelor de execuție.  

 Etapele de execuție ale cadrelor cu articulații în axul deschiderii încep cu 

realizarea stâlpilor, apoi, simetric cu axul stâlpilor, se realizează tronsoanele din 

beton ale riglei. Până în acest moment structura reprezintă un sistem static 

determinat format din stâlpi și console egale. Eforturile care solicită consolele în 

acest stadiu sunt momentele încovoietoare negative simetrice  și forțele tăietoare 

produse de greutatea proprie a riglei, pe când stâlpii sunt solicitați numai la forța 

axială. Ulterior turnării riglelor până în mijlocul deschiderii se execută 

articulațiile între consolele adicente, structura devenind un sistem static 

nedeterminat. Solicitările suplimentare apărute pe acest sistem din greutățile 

permanente și utile după realizarea articulațiilor se vor determina trasând 

diagramele de momente din necunoscutele unitare, determinarea coeficienților 

necunoscutelor  prin metoda eforturilor, pentru ca în final, prin rezolvarea 

sistemului de ecuații să aflăm ordonatele liniilor de influență ale necunoscutelor. 

Cu ajutorul liniilor de influență se vor determina solicitările finale pe schema 

statică cu articulații produse de încărcările permanente și de încărcările utile.  

 

8. STUDIU DE CAZ – INFLUENȚA VARIAȚIEI RIGIDITĂȚII 

ELEMENTLOR DE REZISTENȚĂ ASUPRA STĂRILOR DE 

EFORTURI PE STRUCTURĂ 

 

Structura studiată este reprezentată un cadru din beton armat pe trei 

deschideri cu stâlpii încastrați în terenul de fundare. Deschiderile marginale 

măsoară 26.00m, deschidera centrală 36.00m, iar stâlpii 10.00m. Lungimea 

podului măsurată între fețele culeelor este de 88.00m 

Podul supratraversează autostrada Sebeș – Turda în apropierea localității 

Stejăriș.  
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Figura 8. Schema statică a structurii 

 

În secțiune transversală, podul este format din patru grinzi prefabricate cu 

înălțimea de 1.60m, solidarizate la partea superioară printr-o placă de 

suprabetonare. Lățimea părții carosabile este de 7.80m, iar adiacent acesteia se 

găsesc, de o parte și de alta, două trotuare cu lățimea de 1.85m. Lățimea totală a 

podului este de 11.50m. Partea carosabilă este limitată de trotuare prin două 

parapete de tipul greu.  

Modelarea structurii a fost efectuată prin intermediul programului de 

calcul CSI Bridge iar pentru determinarea eforturilor secționale (moment 

încovoietor, forţă axială și forţă tăietoare) s-au considerat următoarele încărcări: 

- greutatea proprie a structurii; 

- convoiul de calcul LM1. 

Geometria structurii s-a definit prin introducerea coordonatelor (x, y, z) 

ale nodurilor formate de intersecția elementelor geometrice. Pentru discretizarea 

elementelor structurii (grinzi prefabricate, stâlpi și antretoaze) s-au folosit doar 

elemente de tip bară. La secțiunea transversă a grinzilor prefabricate a fost luată 

în calcul și placa de suprabetonare cu o lățime egală cu λ/2, într-o parte, iar în 

partea cealaltă beff1. 

Podul a fost modelat ca o rețea de grinzi, iar discretizarea, în lungul 

podului, s-a făcut prin intermediul antretoazelor (s-au dispus doar pe reazeme și 

la nodurile formate de riglă și stălpi) și a unor fâșii ce au fost atribuite din metru 

în metru pe toată lungimea podului. Deoarece placa de suprabetonare s-a luat în 

calcul la atribuirea secțiunii grinzii prefabricate, constanta de torsiune a fășiilor a 

fost redusă la jumătate iar greutatea volumică a fost considerată zero. 
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Figura 9. Secțiune transversală prin suprastructură 

 

9. STAREA DE EFORTURI PE STRUCTURA INIȚIALĂ 

 

 
Figura 10. Secțiuni considerate 

 

 
Figura 11. Înfășurătoarea de momente încovoietoare (aliură) pe structura inițială 

importată din programul CSI Bridge 
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Figura 12. Înfășurătoarea de forțe tăietoare (aliură) pe structura inițială importată 

din programul CSI Bridge 

 

 
Figura 13. Înfășurătoarea de forțe axiale (aliură) pe structura inițială importată din 

programul CSI Bridge 

 

Tabelul 1. Tabel centralizator de momente încovoietoare pe structura inițială, 

penru secțiunile de la figura 9.1 

 
 

Tabelul 2. Tabel centralizator de forțe tăietoare pe structura inițială, penru 

secțiunile de la figura 9.1 

 
 

Forța axială produsă la nivelul stâlpilor este constantă si are valoarea  

N= -3271,75kN. 
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Figura 14. Înfășurătoarea de momente încovoietoare (minime si maxime) pe 

structura inițială, reprezentare grafică și valori pentru secțiunile prezentate 

 

 
Figura 15. Înfășurătoarea de forțe tăietoare (minime si maxime) pe structura 

inițială, reprezentare grafică și valori pentru secțiunile prezentate în figura 9.1 

 

10 STUDIU PARAMETRIC 

 

Acest studiu parametric a fost realizat variindu-se secțiunea transversală a 

stâlpilor cadrului, de la 60x80cm la 140x80cm în trepte de 20cm. Pentru aceste 

secțiuni trasnversale ale stâlpilor s-au calculat momente încovoietoare, forțe 

axiale și forțe tăietoare în secțiunile indicate în figura 9.1. 

Scopul acestui studiu parametric este analiza influenței variației rigidității 

stâlpilor asupra stării de eforturi pe structură. Comparaţia între rezultatele 

obţinute se face considerând valorile obţinute pentru secțiunea stâlpului de 

60x60cm ca valori de referinţă. 

Cele mai importante variații de momente încovoietoare s-au înregistrat pe 

stâlpi și anume în secțiunea ”Stâlpjos” și secțiunea ”Stâlpsus”. 
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Tabelul 3. Tabel centralizator de momente încovoietoare minime în 

secțiunea de jos a stâlpului 

 

 
Figura 16. Variația momentului încovoietor minim în secțiunea de jos a 

stâlpului funcție de înălțimea stâlpului 

 

Tabelul 4. Tabel centralizator de momente încovoietoare maxime în 

secțiunea de sus a stâlpului 
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Figura 17. Variația momentului încovoietor maxim în secțiunea de sus a 

stâlpului funcție de înălțimea stâlpului 

 

11. CONCLUZII 

 

Momentele încovoietoare pe tablier sunt puţin influenţate de variaţia secţiunii 

stâlpului, datorită faptului că elementele prefabricate care alcătuiesc rigla 

lucrează mult timp ca o grindă simplu rezemată. Astfel, momentele 

încovoietoare în secţiunea 5 scad odată cu creşterea secţiunii stâlpului cu 3% în 

cazul stâlpilor încastraţi, respectiv 4%, în cazul celor articulaţi. Momentele 

încovoietoare în secţiunea 15 scad odată cu creşterea secţiunii stâlpului cu 4% 

atât în cazul stâlpilor încastraţi, cât şi în cazul celor articulaţi. Variaţii mai mari 

se înregistrează pentru momentele încovoietoare în secţiunea 10 dreapta, care 

cresc odată cu mărirea secţiunii stâlpilor cu 7,62%, în cazul stâlpilor încastraţi, 

respectiv 6%, în cazul celor articulaţi. 

Forţele tăietoare pe tablier nu sunt influenţate practic de variaţia secţiunii 

stâlpilor, variaţia acestor eforturi secţionale fiind sub 2%. 

Odată cu mărirea secţiunii stâlpilor, cresc foarte mult momentele încovoietoare 

pe stâlpi, cu peste 400%, dar şi forţele axiale, în mai mică măsură, până la 8%. 

Rezultatele obţinute în studiul de caz, confirmă faptul că trebuie studiată foarte 

bine influenţa rigidităţii stâlpilor, pentru a alege situaţia cea mai eficientă pentru 

podurile pe cadre realizate din elemente prefabricate, îndeosebi în ceea ce 

priveşte solicitările în stâlpi. 
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Rezumat   

 

Articolul de față își propune să evidențieze influența de bun augur a materialelor reciclabile in 

domeniul lucrarilor de infrastructura rutiera. Agregatele naturale (pietriş, nisip şi piatră spartă) 

sunt resurse ne‐regenerabile esențiale care pot fi utilizate pentru infrastructuri şi inginerie 

civilă. In noile state membre ale Uniunii Europene, şi de asemenea în Europa de Sud‐Est, se 

estimează că industria construcțiilor va creşte cu 4.2% în anii următori. O astfel de creştere 

previzibilă va complica probabil dimensiunea managementului aprovizionării cu agregate, şi 

astfel activitățile de carieră, care, în prezent, sunt extrem de ne‐omogene şi sunt încă asociate 

cu fenomene locale de ilegalitate şi/sau puternice efecte de mediu. In plus față de aceasta, o 

problemă suplimentară importantă care poate fi asociată industriei de agregate este irosirea de 

resurse potențiale prin haldarea (uneori ilegală) deşeurilor inerte, în special cele provenite din 

activități de construcție şi demolare. Astfel de deşeuri inerte ar putea fi, de fapt, procesate în 

unități de reciclare disponibile tehnic, sustenabile economic şi oportune social, spre a deveni 

agregate reciclate, care ar putea fi utilizate ca o resursă complementară pentru aprovizionarea 

cu agregate. Agretatele reciclate se obtin prin concasarea betoanelor de ciment din demolarea 

cladirilor sau a structurilor rutiere existente si utilizarea lor poate conduce la economii 

semnificative. Astefel, agregatele reciclate pot reprezenta o alternative viabila la agregatele 

naturale in realizarea structurilor rutiere considerate ca avand totodata si un impact ecologic 

redus, datorita atat reducerii semnificative a volumului de deseuri rezultate din demolarea 

constructiilor existente cat si datorita diminuarii exploatarii de agregate natural. Pe de alta 

parte pentru producerea betoanelor cu proprietati fizico-mecanice imbunatatite si pentru a 

reduce pretul de cost se pot folosi pentru armarea dispersa deseuri din fibre de otel, fibre de 

sticla, fibre poliesterice. Facand referire la structurile rutiere flexibile se aplica cu succes in 

intreaga lumea tehnologia de recilare  “in situ” utilizant bitumul spumat 

 

Cuvinte cheie: irosirea de resurse, deşeuri inerte, sustenabile economic şi oportune 

social, agregatele reciclate, concasarea betoanelor de ciment, structurilor rutiere, 

proprietati fizico-mecanice, deseuri din fibre de otel, fibre de sticla, fibre poliesterice, 

“in situ” 
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1. INTRODUCERE 

 

În iunie 2008, prin emiterea noii Directive Cadru privind Deşeurile 

2008/98/EC (WFD), care a revizuit Directiva 2006/12/EC, s‐au statuat 

concluziile asupra deşeurilor, după o procedură îndelungată demarată, de către 

Comisia Europeană în mai 2003, cu Declarația COM(2003) “Spre o strategie 

tematică a prevenirii producerii de deşeuri şi de reciclare a acestora”. Atunci, 

Comisarul European pentru mediu, economistul grec Stavros Dimas, a declarat 

că noua Directivă ar trebui să schimbe mentalitatea referitoare la deşeuri – de la 

o povară nedorită, la o resursă prețioasă – şi să contribuie la transformarea 

Europei într‐o “societate a reciclării”. 

 

O analiză a fluxului de deşeuri, pe sectoare economice, sugerează 

clasificarea lor în trei tipuri principale, în funcție de originea lor: construcții, 

mine‐cariere şi industriile prelucrătoare. Ele reprezintă până la 74% din 

cantitatea totală de deşeuri produse în cele 27 State Membre ale Uniunii 

Europene. 

Referitor la acele state pentru care sunt disponibile date naționale, Fig. 1 

arată procentul de valorificare a deşeurilor din construcții şi demolări, pe țară, pe 

baza estimărilor efectuate de ANPAR, în funcție de datele oferite de Eurostat 

privind producția de C&DW în anul 2008 şi datele privind producția de agregate 

reciclate în acelaşi an, oferite de UEPG (UEPG, 2009‐2010). 
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Tabelul 1. Producția de deşeuri C&D în EU‐27,exprimată în tone,pentru 

anii 2006 şi 2008. 

 

 
                                                                

Traducerea preluată din: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 312/3, 

22.11.2008, Articolul 11 , alin (2) Reutilizarea si Reciclare dispune :  
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(2) Pentru respectarea obiectivelor prezentei directive și pentru a evolua în 

direcția unei societăți europene a reciclării cu un înalt nivel de eficiență a 

folosirii resurselor, statele membre adoptă măsurile necesare destinate realizării 

următoarelor obiective: 

(a) până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor, 

cum ar fi, cel puțin, hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din gospodării și, 

eventual, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri 

sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, se mărește la un nivel minim 

de 50 % din masa totală; 

(b) până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea și alte 

operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care 

utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, a deșeurilor nepericuloase 

provenind din activități de construcție și demolări, cu excepția materialelor 

geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din CED, se mărește la un nivel 

minim de 70 % din masă. 

 
Figura 1. Procentul de deseuri C&D reciclate in 2008 
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2. PRELUCRAREA DESEURILOR C&D PENTRU PRODUCEREA DE 

AGREGATE RECILATE FOLOSITE LA INFRASTRUCTURA 

RUTIERA 

 

În prezent, sunt disponibile diverse tehnologii de prelucrare a deşeurilor 

C&D pentru producerea de agregate reciclate de calitate superioară, utilizabile 

în industria construcțiilor ca produse recuperate sau materii prime, cu 

performanțe tehnice comparabile celor ale agregatelor naturale. Aceste 

tehnologii sunt aplicate, în mod obişnuit, atât în instalații staționare (Fig. 2) cât 

şi mobile (Fig. 3), pentru a face față unor diverse necesități. 

Indiferent de tehnologia aplicată, o instalație eficientă trebuie să fie totuşi 

capabilă să separe materialul brut în trei părți distincte: material mineral care 

poate fi re‐utilizat, fracțiune uşoară (hârtie, plastic, lemn, impurități, etc.) şi 

fracțiune metalică. 

 

 
Figura 2. Vedere generala a instalatiei stationare de la Montecatini 
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Figura 3. Unitate de recilare mobila 

 

 

2.1 MODALITATI DE UTILIZARE A AGREGATELOR RECICLABILE 

 

Modalitățile de utilizare a agregatelor pot fi divizate, în general, în două 

categorii principale: 

• utilizările sub formă ne‐legată, (construcții de drumuri, 

terasamente, etc.) care necesită materiale grosiere; 

• utilizările sub formă legată, în care mixtura conține un agent de 

legătură, cum ar fi cimentul, bitumenul sau o substanță cu proprietăți de 

cimentare în contact cu apa (liant, mortar, etc.). 

 

Lucrările pentru drumuri sunt, în mod clar, un domeniu în care utilizarea 

agregatelor reciclate poate fi aplicată pe scară largă, pentru înlocuirea celor 

primare. În Fig. 4 sunt arătate straturile care formează structura învelişului rutier 

elastic. Construcția unei suprastructuri rutiere de acest fel este asigurată prin 

suprapunerea diferitelor straturi de amestecuri, unele ne‐legate, altele legate, în 

care agentul de legătură este aproape întotdeauna bitumenul. 
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Agregatele reciclate pot fi utilizate pentru construcția straturilor de 

fundație şi a rambleurilor pentru drumuri, sub formă de amestecuri nelegate cu 

granulometrie omogenă. 

 

 
Figura 3. Sistem rutier flexibil (suplu) 

 

 

2.2 MODALITATI DE UTILIZARE A ZGURII METALURGICE SI 

FULGI DE CAUCIUC 

 

Zgurile metalurgice sunt silicaţi tehnici, rezultaţi din procese termice, ca 

topituri la extragerea metalelor din minereuri, cât şi din topirea metalelor. 

Zgurile astfel obţinute pot fi: 

● zgură de furnal: zgură granulată (GBS) şi zgură răcită-brută (ABS); 

● zgură de oţelărie: zgură pe bază de oxigen (BOF), zgură de oţelărie 

electrică (EAF, EAF-S) şi zgură secundară (SECS); 

● alte tipuri de zgură: zgură desulfurată. 
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Tabelul 2. Compozitia chimica a zgurilor metalurgice 

 
 

În ultimele decenii în compoziţia betonului s-au folosit diverse materiale, 

în vederea utilizării unor deşeuri industriale sau a reutilizării agregatelor din 

structurile demolate. În cercetările efectuate s-au analizat proprietăţilor 

betonului de ciment realizat cu agregate din zgură de furnal şi agregate provenite 

din construcţii, atent selectate, în special din beton (este un amestec de ciment şi 

agregate, de fapt ele fiind cele mai utilizate materiale de construcţie ce pot fi 

reciclate ulterior). În faza experimentărilor s-au realizat trei tipuri de compoziţii 

pentru beton de ciment rutier – Clasa betonului rutier a fost BcR5, conform tabel 

4. Probele turnate au fost decofrate după 24 ore şi păstrate în condiţii standard 

timp de 28 zile. S-a determinat rezistenţa caracteristică la încovoiere la vârsta de 

28 zile. S-au obţinut următoarele rezultate (tabelul 5) pentru cele trei compziţii 

de beton. La toate tipurile de beton rutier, rezistenţa caracteristică minimă la 28 

de zile trebuie să fie 5MPa. 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 106 

Tabelul 3. Caracteristici fizico-mecanice 

 
 

Tabelul 4. Compozitia betonului rutier 

 
 

Valoarea cea mai mare s-a obţinut pentru betonul cu agregate din zgură de 

furnal dar şi amestecul cu agregate provenite din demolări satisface condiţiile 

impuse de standard pentru betonul rutier. Conform cu datele obţinute până 

acum, agregatele din zgură de furnal pot înlocui agregatele naturale în cazul 

betonului rutier pentru îmbrăcăminţi de beton. 
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Tabelul 5. Caracteristicile betonului rutier studiat 

 
 

De asemenea din pudra (sau fulgi) de cauciuc – obţinută(ţi) prin 

prelucrarea (reciclarea) anvelopelor uzate (cod 16 01 03) împreună cu agregatele 

din zgură metalurgică pot da un asfalt elastic şi silenţios. Noile studii transformă 

cauciucul care se aruncă la groapa de gunoi (sau se arde) într-un asfalt cu 

proprietăţi superioare celui obişnuit. Prin reciclarea anvelopelor uzate se poate 

obţine un asfalt cu un grad mare de elasticitate şi mai puţin zgomotos. Datorită 

elasticităţii sale sporite, acest asfalt se deteriorează mai greu comparativ cu 

asfaltul obişnuit, îi creşte durabilitatea şi siguranţa rutieră, precum şi reducerea 

riscului de acvaplanare ca urmare a faptului că nu permite crearea de făgaşe . 

 

2.3 ARMAREA CU FIBRE A STRUCTURILOR RUTIERE  

 

Armarea dispersă a structurilor rutiere reciclate la rece are ca scop 

îmbunătăţirea proprietăţilor fizico-mecanice ale acestora. Materialele de armare 

(fibrele de sticlă sau deşeurile din fibre de sticlă peliculizate cu răşini 

poliesterice) pot contribui la ridicarea parametrilor fizicomecanici ai structurilor 

rutiere reciclate la rece prin modul de dispersie al acestora, proporţia lor în masă 

şi de măsura în care acestea realizează o aderenţă bună cu scheletul mineral, 

liant şi alte materiale de adaos. Fibrele reprezintă componenta discontinuă în 

masă având atât un rol ranforsant cât şi rol de umplere a spaţiilor interstiţiale 

dintre fracţiunile granulare odată cu diminuarea porozităţii sistemului şi 

reducerea tensiunilor superficiale la interfaţa componenţilor şi reducerea riscului 

apariţiei microfisurilor. 

Funcţia de armare este îndeplinită dacă fibrele au rezistenţă la tracţiune şi 

elongaţia strâns corelate cu cele ale materialului reciclat şi dacă se asigură atât 

transferul solicitărilor exterioare de la ranforsant la fibre, cât şi protecţia fibrelor 

împotriva degradărilor mecanice sau prin coroziune. 

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 108 

 
Figura 4. Fibra de sticla recilata in amestec cu rasini poliesterice 

 

 
Figura 5. Maşina de frezat/reciclat Wirtgen 200i [90] 

 

Conținutul de bitum spumat trebuie să asigure anrobarea agregatelor și a 

fibrelor în vederea obținerii unor valori maxime pentru stabilitatea Marshall, 

densitatea aparentă și fluaj. 

 Cantitatea de bitum necesară anrobării complete a componenților după 

observații experimentale este de circa 3,5%.  

Depășirea acestei valori duce la diminuarea calității anrobatului obținut 

prin reciclare după cum se poate observa din graficul de la Fig. 6. 

 

 
 

Figura 6. Reprezentarea variatiei rezistentei la compresiune in functie de 

continutul de bitum spumat. 
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3. CONCLUZII  

 

În general ciclul de viaţă al produsului cuprinde mai multe etape. La 

ultima etapă, dintre cele 3 alternative: depozitare, distrugere sau reciclare, numai 

reciclarea asigură închiderea cercului, un ciclu de viaţă complet. 

Dar în majoritatea cazurilor reciclarea este varianta care este 

aleasă cel mai rar. Utilizarea agregatelor reciclate, obţinute prin „tehnologii 

curate”, poate reduce impactul asupra mediului înconjurător şi poate încetini 

consumul uriaş de resurse naturale folosite în industria construcţiilor civile şi 

industriale, în mod deosebit în domeniul construcţiilor de drumuri în structura 

straturilor rutiere. 
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Rezumat  

 

 Modernizarea căilor ferate europene se bazează, din punct de vedere tehnic pe 

prevederile Acordului AGC. Necesitatea de a facilita și dezvolta traficul feroviar internațional 

în Europa, a condus la elaborarea unui plan coordonat de amenajare și construcție a liniilor de 

cale ferată adaptate la cerințele viitoare ale traficului internațional. Modernizarea reţelei de 

infrastructuri identificate de România împreună cu Uniunea Europeană ca prioritară pentru 

realizarea racordării reţelei româneşti la reţeaua de transport europeană, a angajamentelor 

privind aderarea asumate de România şi a prevederilor Cărţii Albe privind infrastructurile de 

transport cuprinde modernizarea a 3208 km infrastructuri feroviare convenţionale, obiective 

prevăzute în MPGT al României. Sectorul de cale ferată Blandiana - Vințu de Jos este aferent 

secțiunii Simeria - Vințu de Jos. In cadrul lucrarii de disertatie, in capitolul 2 sunt prezentate 

cateva dintre cele mai importante reguli de intretinere, reparatie si modernizare a liniilor de 

cale ferata cu ecartament normal. Sunt prezentate pe scurt criteriile privind alcatuirea caii și 

criteriile privind traseul caii. Avand in vedere ca subiectul principal al lucrarii este reparatia si 

modernizarea unei linii de cale ferata pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 

160km/h sunt prezentate si criteriile de confort si criteriile economice care influenteaza 

criteriile de constructie. În Capitolul 3 este tratată metodologia de lucru pentru suprastructura 

a liniei de cale ferata de pe tronsonul Vintu de Jos - Blandiana. In cadrul capitolului sunt 

prezentate tehnologiile de lucru atat in cele doua statii cat si pe interval. Acestea au fost 

executate mecanizat cu utilaje de cale care sunt prezentate in cadrul lucrarii. In capitolul 4 

sunt descrise lucrarile executate in fiecare statie si pe interval conform metodologiei de lucru 

prezentate in capitolul anterior. Una dintre concluziile lucrării este că lucrarea de reabilitare a 

caii ferate de pe tronsonul Vintu de Jos-Blandiana, a fost realizata cu utilaje de înalta 

performanta si finalizata conform graficului de lucrări. 

 

Cuvinte cheie: modernizare c.f., reabilitare c.f., rețeaua TEN-T, execuție mecanizată, aparat 

de cale, cale fără joante 

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 111 

 

1. CONTEXT EUROPEAN ȘI NAȚIONAL 

 

 Europa are nevoie de conexiuni de transport fiabile pentru a impulsiona 

comerțul și creșterea economică și pentru a crea locuri de muncă și prosperitate. 

Rețelele de transport sunt esențiale pentru lanțul de aprovizionare și constituie 

baza economiei unei țări. Ele facilitează distribuirea eficientă a produselor și ne 

permit să călătorim, să avem acces la anumite destinații, să ne apropiem unii de 

alții și să ne bucurăm de o calitate a vieții ridicată. 

 Transporturile reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale 

procesului de integrare europeană, fiind strâns legate de crearea și finalizarea 

pieței interne, care promovează ocuparea forței de muncă și creșterea 

economică. Transporturile se numără printre primele domenii de politică 

comună ale Uniunii Europene de astăzi și sunt esențiale pentru realizarea 

libertăților pieței comune, prevăzute de Tratatul de la Roma din 1957: libera 

circulație a persoanelor, serviciilor și mărfurilor. 

 Fără legături și rețele de transport, libera circulație nu ar fi posibilă. Iată 

de ce politica UE în domeniu a fost întotdeauna orientată către suprimarea 

obstacolelor dintre statele membre și crearea unui spațiu european unic al 

transporturilor, cu condiții concurențiale echitabile pentru și între diferitele tipuri 

de transport: rutier, feroviar, aerian și naval. 

 Extinderea, modernizarea și raționalizarea infrastructurii la nivelul UE 

sunt, de asemenea, esențiale pentru crearea unor rețele transfrontaliere care să 

prezinte continuitate între diferitele tipuri de transport. Este motivul pentru care 

politica în materie de rețele transeuropene a fost înscrisă în Tratatul de la 

Maastricht din 1992. Pentru a contribui la finalizarea pieței interne, acesta a 

inclus, de asemenea, cerințe în materie de protecție a mediului pentru politica 

din domeniul transporturilor.3 

 Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), un proiect ambițios și pe 

termen lung, vizând modernizarea și conectarea rețelelor naționale pentru a crea 

o rețea interconectată care să lege toate regiunile europene, prin utilizarea cât 

mai eficientă a diferite mijloace de transport.4 

 În sectorul feroviar, interesele naționale au fost întotdeauna mai 

importante decât cele internaționale. Sistemul feroviar este astfel unul 

fragmentat, deoarece țările aplică norme tehnice, sisteme de semnalizare, 

                                                 
3 Comisia Europeană, Conectarea cetăţenilor şi a întreprinderilor din Europa. Transporturi, Luxemburg, 

2014, p. 3 
4 Comisia Europeană, Conectarea cetăţenilor şi a întreprinderilor din Europa. Transporturi, Luxemburg, 

2014, p. 6 
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circuite de alimentare și ecartamente diferite. Toate aceste obstacole împiedică 

buna desfășurare a operațiunilor feroviare transfrontaliere și fabricarea de trenuri 

care să poată fi utilizate în toată Europa. 

 După mulți ani de stagnare și declin, începând cu anul 2001 sectorul 

feroviar european a reușit să determine o creștere a numărului de pasageri și a 

volumului de mărfuri și să își stabilizeze cota de piață, printre alte modalități de 

transport. 

 Creșterea însă nu s-a ridicat la nivelul așteptat, în special din cauza 

declinului constant înregistrat în multe state membre din sudul și estul Europei 

(contrabalansat de creșterea înregistrată în nordul și vestul Europei) și din cauza 

problemelor nerezolvate legate de interoperabilitatea rețelei și de raporturile cu 

clienții, în ceea ce privește prețurile, încrederea și punctualitatea. 

 Căile ferate europene sunt printre cele mai sigure din lume. UE 

intenționează să mențină standarde ridicate de siguranță și să alinieze cerințele 

în toată Europa.  

 

 
Figura 1. Rețeaua feroviară european centrală (Reg. 3015/2013) 

 

 Un al patrulea pachet feroviar are în vedere creșterea vizibilității, a 

eficienței și a cotei de piață a transportului feroviar în cadrul transporturilor 
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europene, precum și deschiderea sectorului către o concurență mai mare, prin 

furnizarea de servicii transfrontaliere eficiente și de calitate.5 

 Modernizarea căilor ferate europene se bazează, din punct de vedere 

tehnic pe prevederile Acordului AGC (ONU, 1985 și adoptat de România în 

1996). Necesitatea de a facilita și dezvolta traficul feroviar internațional în 

Europa, a condus la elaborarea unui plan coordonat de amenajare și construcție a 

liniilor de cale ferată adaptate la cerințele viitoare ale traficului internațional.  

Pe teritoriul României, în acordul AGC a fost inclusă, între altele Linia E 54 

Arad - Deva - Teiuş - Vânători - Braşov - Bucureşti, linie care în baza Acordului 

de la Helsinki (1998) va fi inclusă în traseul Coridorului IV Pan-European. În 

vederea prioritizării investițiilor pe rețeau TEN-T, Uniunea Europeană a 

pregătit, în contextului Cadrului Financiar Multianual 2007-2013 și 2014-2020 o 

listă de priorități de investiții, linia respectivă fiind inclusă inițial sub denumirea 

de Axa Prioritară 22 și, ulterior, sub cea de Coridorul Rin-Dunăre. 

 Linii existente, între care se regăsește și linia E54, trebuie, conform 

Acordului AGC să fie modernizată în parametrii de infrastructură prevăzuți în 

tabelul 1. 

 

Tabelul 1 - Parametrii de infrastructură ai marilor linii internaționale de cale 

ferată   
Linii existente care corespund condițiilor 

de infrastructură și liniilor ce urmează a se 

ameliora sau reconstrui 

 

 
1. Număr de linii -  
2. Gabaritul vehiculelor U.I.C. B  
3. Distanța minimă între axele căii 4,00 m  
4. Viteza minimă de definiție 160 km/h  
5. Sarcina autorizată pe osie: 

 

 
Locomotivă (200 km/h) 22,5 t  
Automotoare și rame 

 

 
Automotoare (300 km/h) 17 t  
Vagoane de călători 16 t  
Vagoane: 100 km/h 20 t  
120 km/h 20 t  
140 km/h 18 t 

                                                 
5 Comisia Europeană, Conectarea cetăţenilor şi a întreprinderilor din Europa. Transporturi, Luxemburg, 

2014, p. 10 
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6. Sarcină autorizată pe metru liniar 8 t  
7. Tren tip pentru calculul podurilor U.I.C. 71  
8. Declivitate maximă - 
 
9. Lungimea utilă a peroanelor în 

marile gări 

400 m 

 
10. Lungimea utilă a liniilor de 

evitare 

750 m 

 
11. Pasaje de nivel NU 

 

 Rețeaua transeuropeană de transport consolidează coeziunea socială, 

economică și teritorială a Uniunii și contribuie la crearea unui spațiu european 

unic al transporturilor care să fie eficient și durabil, care să sporească beneficiile 

utilizatorilor săi și care să sprijine creșterea favorabilă incluziunii. Aceasta 

demonstrează o valoare adăugată europeană prin contribuția la realizarea 

obiectivelor prezentate în următoarele patru categorii: (a) coeziune, (b) eficiență, 

(c) durabilitate, (d) creșterea beneficiilor pentru toți utilizatorii săi. 

 Dezvoltarea treptată a rețelei transeuropene de transport se realizează în 

special prin implementarea unei structuri pe două niveluri pentru această rețea, 

bazată pe o abordare metodologică coerentă și transparentă, constând într-o rețea 

globală și într-o rețea centrală. 

 Rețeaua globală cuprinde toate infrastructurile de transport existente și 

planificate ale rețelei transeuropene de transport, precum și măsuri de 

promovare a utilizării eficiente și durabile din punct de vedere social și ecologic 

a acestei infrastructuri.  

 Rețeaua centrală cuprinde acele părți ale rețelei globale cu cea mai mare 

importanță strategică pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a rețelei 

transeuropene de transport.  

 Guvernul României consideră că modernizarea şi dezvoltarea reţelei de 

transport de interes european şi naţional va conduce la creşterea fluxurilor de 

transport intern şi internaţional a deplasărilor la mare distanţă ale călătorilor şi 

mărfurilor şi respectiv a gradului de utilizare a infrastructurilor şi mijloacelor de 

transport. Creşterea gradului de utilizare a infrastructurilor va conduce implicit 

la generarea de venituri atât la nivelul administratorilor de infrastructuri şi ai 

operatorilor de transport, cât şi al societăţii.  

 Modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes european şi 

naţional se va realiza gradual în concordanţă atât cu posibilităţile financiare şi 

tehnice de realizare a proiectelor privind modernizarea/dezvoltarea 
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infrastructurilor, cât şi cu obiectivele U.E. privind distribuţia modală a 

călătorilor şi mărfurilor.   

 Obiectivul final este transformarea, în mod progresiv, a sistemului 

feroviar în pilonul central pentru organizarea serviciilor intermodale de 

transport, atât de călători, cât şi de mărfuri. Acest obiectiv obligă concentrarea 

acţiunilor pe reabilitarea infrastructurilor feroviare convenţionale situate pe 

coridoarele cu cerere şi cu potenţial mare aparţinând Reţelei Interoperabile 

TEN-T, asigurarea interoperabilităţii reţelei convenţionale (cuprinsă în reţeaua 

TEN-T, Coridoarele Paneuropene IV şi IX, TER) şi a cerinţelor de 

intermodalitate a serviciilor feroviare regionale şi de autobuz, îmbunătăţirea 

accesibilităţii la întreg teritoriul ţării.  

 Modernizarea reţelei de infrastructuri identificate de România împreună 

cu Uniunea Europeană ca prioritară pentru realizarea racordării reţelei româneşti 

la reţeaua de transport europeană, a angajamentelor privind aderarea asumate de 

România şi a prevederilor Cărţii Albe privind infrastructurile de transport 

cuprinde modernizarea a 3208 km infrastructuri feroviare convenţionale, 

obiective prevăzute în Master Planul General de Transport al României. 

 

 
Figura 2. România - Rețeaua feroviară TEN-T centrală și globală (Reg. UE 

1315/2013) 
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Între proiectele de dezvoltare ale căii ferate din România se regăsește 

CORIDORUL RIN-DUNĂRE (FRONTIERĂ – CURTICI – ARAD– 

BRAŞOV/CRAIOVA – BUCUREŞTI – CONSTANŢA). Finanțarea lucrărilor 

este asigurată prin fonduri europene nerambursabile în baza strategiilor 

europene aprobate prin Regulamentul 1315/203. Proiectele de modernizare, în 

execuție, aferente acestui Coridor sunt: 

1. Tronsonul Frontieră-Curtici-Arad-km.614: reabilitare a 41,185 km 

2. Secţiunea Simeria - Vinţu de Jos: reabilitare 29,137 km 

3. Secţiunea Vinţu de Jos - Coşlariu: reabilitare 28 km 

4. Secţiunea Coşlariu - Micăsasa: reabilitare a 36,6 km  

5. Secţiunea Micăsasa – Aţel: reabilitare 29,81 km 

6. Secţiunea Aţel - Sighişoara: reabilitare 28,22 km 

7. Reabilitarea podurilor feroviare situate la km 152+149 şi km 165+817 pe 

secţiunea feroviară Bucureşti–Constanţa  

Sectorul de cale ferată Blandiana - Vințu de Jos este aferent secțiunii Simeria - 

Vințu de Jos. 

 

2. EXTRASE DIN REGULILE DE INTRETINERE SI REPARATIVE A 

LINIILOR DE CALE FERATA 

 

 In cadrul lucrarii de disertatie, in acest capitol sunt prezentate cateva 

dintre cele mai importante reguli de intretinere, reparatie si modernizare a 

liniilor de cale ferata cu ecartament normal. 

 Capitolul incepe cu o prezentare a unor termeni si definitii. De exemplu: 

- Ecartament = distanta nominala, pentru calea situata in aliniament, 

masurata intre cele doua fire ale caii de rulare, în planul situat la 14 

mm (± 0,5 mm) sub nivelul suprafeţelor de rulare. 

- Geometria căii - totalitatea elementelor geometrice care stabilesc 

poziţia axei căii în spaţiu şi poziţia relativă a elementelor componente 

ale căii;  

- Interoperabilitate - capacitatea sistemului de transport feroviar 

convenţional, dintr-un stat membru sau candidat la Uniunea 

Europeană, ca prin conectarea la sistemul de transport feroviar 

convenţional transeuropean, să permită circulaţia, sigură şi fără 

întreruperi, a trenurilor, cu atingerea performanţelor cerute de aceste 

linii. Această capacitate se bazează pe ansamblul reglementărilor 

specifice privind constituenţii de interoperabilitate, interfeţele şi 

procedurile specifice fiecărui subsistem şi condiţiile tehnice şi 
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operaţionale care trebuie să fie îndeplinite pentru a satisface cerinţele 

esenţiale; 

 Sunt prezentate pe scurt criteriile privind alcatuirea caii:  

- tipuri de sine de cale ferata si utilizarea lor (de exemplu: pe linii 

curente şi directe din staţii de pe coridoarele transeuropene cu viteză 

maximă de circulaţie de până la 200 km/h - şine noi tip UIC 60 sau 

R65 netratate/sau tratate termic care se sudează pentru realizarea căii 

fără joante); 

- tipuri de traverse si utilizarea lor (traverse de beton si traverse de 

lemn); 

- tipuri de prinderi si utilizarea lor (in functie de tipul traversei – de 

beton sau de lemn si de traseul caii); 

- prisma caii (dimensiunile acesteia si materialele din care se realizeaza 

sunt in functie de intensitatea traficului, destinatia liniilor si felul 

traverselor); 

- aparatele de cale (pe linia directa din statie trebuie sa admita viteza 

maxima a liniei curente adiacente). In lucrare sunt prezentate si 

tipurile de aparate de cale care sunt utilizate pe Coridorul IV (aparate 

de cale cu inima fixa (sudata sau turnata) sau mobila, cu raza de 

300,760 sau 1200,  echiparea acestora ,etc); 

- aparatele de dilatatie (se utilizeaza pe linia de racord intre linia de 

abatere a unui aparat de cale incorporat in CFJ şi o cale cu joante, 

pentru realizarea de zone de respiraţie controlate) 

- trecerile la nivel  

- realizarea caii fara joante (in aliniamente si curbe, in palier si 

declivitati, incorporarea aparatelor de cale in calea fara joante). 

 De asemenea, sunt prezentate criteriile privind traseul caii:  

- Supralargire; 

- Suprainaltarea, insuficienta si excesul de suprainaltare; 

- Curbe progresive si curbe pentru racordarea declivitatilor; 

- Abateri admise privind geometria curbelor; 

- Distanta intre traverse (de exemplu: pe linii curente si directe din 

statie, la linii in aliniament si curbe cu R>500m este 58 cm – 1734 

buc/km iar la liniile in curbe cu R<500m este de 55cm – 1800 buc/km, 

etc); 

- Amplasarea aparatelor de cale de pe liniile curente si directe din statii, 

pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h (de 

exemplu: amplasarea a doua aparate de cale successive de pe liniile 
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directe, pozitionate “varf la varf”, “calcai la calcai” sau “varf la 

calcai” se poate face numai cu introducerea unui aliniament 

intermediar “a” dat de relatia: a≥V/2 (m), unde: V = viteza maxima de 

circulatie pe linia directa in km/h, etc) 

 Avand in vedere ca subiectul principal al lucrarii este reparatia si 

modernizarea unei linii de cale ferata pentru circulatia trenurilor cu viteza 

maxima de 160km/h sunt prezentate si criteriile de confort si criteriile 

economice care influenteaza criteriile de constructie. 

 Aceste extrase de teorie sunt conform normativelor, reglementarilor si 

instructiilor in vigoare care au fost enumerate in bibliografia generala din cadrul 

lucrarii.  

 Tot in cadrul acestui capitol sunt prezentate cateva din conditiile 

obligatorii de care se tine cont la realizarea unei lucrari de reabilitare si 

modernizare a caii ferate. Astfel, conform prevederilor in vigoare se vor 

respecta: 

- Conditiile de siguranta circulatiei; 

- Conditii de Securitate si sanatate in munca; 

- Conditii de protectie P.S.I. (prevenire si stingere a incendiilor); 

- Conditii de protectia mediului 

 

3. METODOLOGIA DE LUCRU PENTRU SUPRASTRUCTURA A 

LINIEI DE CALE FERATA BRASOV – SIMERIA, COMPONENTA A 

CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULATIA 

TRENURILOR CU VITEZA DE 160 KM/H, TRONSONUL COSLARIU – 

SIMERIA, LOT 1: VINTU DE JOS – SIMERIA, TRONSON: VINTU DE 

JOS - BLANDIANA 

 

3.1. Generalitati 

 

 Tronsonul de cale ferata Vintu de Jos – Blandiana este cuprins intre 

capatul X al statiei Vintu de Jos si capatul Y al statiei Blandiana, intre pozitiile 

kilometrice: 

Km 427+391,78 ex. / Km 421+050 pr. – Km 435+318,41 ex. / Km 428+971.39 

pr. 

Lungimea traseului existent este de 7,927 km, iar lungimea traseului proiectat 

este de 7,922 km si cuprinde urmatoarele: 

- Statii de cale ferata: 

o Statia Vintu de Jos (Viteza proiectata de 160 km/h); 
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o Statia Blandiana (Viteza proiectata de 160 km/h); 

- Intervale de cale ferata: 

o Vintu de Jos – Blandiana (Viteza proiectata de 160 km/h). 

 

3.2. Principalele lucrari de suprastructura: 

 

- lucrari pregatitoare; 

- inlocuirea materialului marunt de cale existent pe liniile curente si directe 

din statii cu material nou; 

- inlocuirea materialului marunt de cale existent pe liniile de primire 

expediere trenuri de calatori din statii cu material nou; 

- treceri la nivel. 

 

3.3. Circulatia trenurilor 

 

 Realizarea lucrarilor de reabilitare a liniei de cale ferata se organizeaza in 

timp ce se mentine cel putin o linie principala in circulatie. Inchiderile de linii si 

restrictiile d viteza pentru circulatia trenurilor se asigura conform instructiilor in 

vigoare. 

 

3.4. Materiale de constructie 

 

 Toate materialele se aprovizioneaza, manipuleaza, transporta si 

depoziteaza conform prescriptiilor din caietele de sarcini si a reglementarilor in 

vigoare. Acestea vor respecta prevederile ordinului Ministrului Transporturilor 

nr. 290/2000, Anexa 2. 

 

3.5. Tehnologia de lucru 

 

 Lucrarile se executa in sistem mecanizat. Prioritate primordiala in 

realizarea lucrarilor au regulamentele si normele CFR in vigoare, cele mai 

importante fiind: 

- pastrarea sigurantei pentru traficul operational al trenurilor pe intreaga 

perioada de reabilitare a caii ferate, 

- asigurarea vitezei maxime pentru trenurile de pe linia adiacenta care 

traverseaza zona santierului; 
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- utilajele mobilizate pentru constructia caii ferate demonstreaza o inalta 

calitate si randament in vederea finalizarii proiectului in intervalul de timp 

prevazut; 

- se iau masuri de siguranta adecvate in vederea evitarii incidentelor. 

 

 In cadrul lucrarii de disertatie sunt prezentate tehnologiile de lucru atat in 

cele doua statii cat si pe interval.  

 Acestea au fost executate mecanizat cu utilaje de cale care sunt prezentate 

in cadrul lucrarii.  

 

Figura 3. Vagoane dozatoare pentru descarcare piatra sparta 

 

 
Figura 4. Utilaj de burat si ripat calea cu stabilizator dinamic inclus 

Stopfexpress 09-4X Dinamic 
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Figura 5. Utilaj de burat si ripat calea si aparatele de cale  cu stabilizator 

dinamic incorporat – Unimat 09-32/4S Dynamic 
 

 
Figura 6. Masina de sudare a sinei cap la cap cu presiune K355 APT 

 

  
Figura 7. Macara feroviara pentru demontarea si montarea aparatelor de 

cale KRC 1200 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 122 

 
Figura 8. Utilaj de distribuit piatra sparta cu profilator inclus – BDS 2000 

 

 
Figura 9. Utilaj cu dispozitiv de descarcare si incarcare a sinelor lungi – 

SILAD 40.61 

 

4. REALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE A TRONSONULUI 

VINTU DE JOS – SIMERIA 

 

In acest capitol sunt descrise lucrarile executate in fiecare statie si pe interval 

conform metodologiei de lucru prezentate in capitolul anterior. 

 

5. CONCLUZII 

 

Aceasta lucrare a prezentat realizarea unui tronson de lucrare de 

reabilitare a caii ferate de pe Coridorul IV PAN EUROPEAN, lucrare realizata 

cu utilaje de înalta performanta si finalizata conform graficului de lucrări. 
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Rezumat 

 

Evoluția structurilor compozite a fost influențată de progresul calității materialelor, 

dezvoltarea tehnicii de calcul, îmbunătățirea tehnologiei de prefabricare/montare și nu in 

ultimul rând creșterea cerințelor de performanta și siguranța impuse de norme. 

In prezent pentru realizarea podurilor de cale ferate cât și de șosea acest tip de 

structură reprezintă o soluție optimă pentru proiectanți deoarece oferă câteva avantaje 

importante: reducerea consumului de oțel în jur de 20% în concordanța cu reducerea înălțimii 

grinzilor, prin preîncovoierea grinzii de oțel sau prin precomprimarea structurii compuse 

consumul de oțel poată sa scadă pana la 50%, placa de beton constituie un dublu-rol atât in 

preluarea  încărcărilor din efectul de placă cât si acela de talpa a secțiunii compuse, realizarea 

structurilor cu o mai mare ușurință in timpul execuției, mai ales daca podul este in curbă sau 

are declivitate. [1] 

 Acest studiu urmărește să ofere o mai bună înțelegere a comportării 

suprastructurilor de pod cu secțiune compusă. Pentru atingerea acestui scop, s-au realizat, 

folosind programul de calcul cu elemente finite CSi BRIDGE, patru modele diferite ale unui 

pod de cale ferate cu secțiune compusă la care s-a propus evidențierea necesitații calcului pe 

etape de execuție la acest tip de suprastructuri, urmând ca ulterior să fie comparate 

rezultatele obținute. 

In România, realizarea suprastructurilor de pod cu sectiune mixta se face folosind de 

obicei o schema statica de grinda continua rezemand provizoriu pe palei sau o schema statica 

de grinda simplu rezemata cu capetele in consola. 

 În prima parte a lucrării s-au realizat doua modele de analiză,unul liniar si celalalt 

neliniar pentru realizarea grinzii folosind o metodă de execuție cu o schemă statică de grindă 

simplu rezemată. Diferențele rezultatelor obținute cu cele două cazuri au fost semnificative. 

 În cea de a doua parte a lucrării,  s-a realizat o analiză neliniară pe etape de execuție 

pentru cele două tehnologii de montare  folosite in România.  

In urma efectuării analizei atât liniare cât și neliniare,  s-au interpretat rezultatele și s-

au formulat concluziile finale ale lucrării. 

mailto:hazaparu.marius@gmail.com
mailto:ionut_racanel@yahoo.com
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Cuvinte cheie: secțiune compusă, comportării suprastructurilor, etape de execuție, 

comparate rezultatele, analiză, liniar, neliniar 

 

 

1. PREZENTAREA SUPRASTRUCTURII ALEASĂ PENTRU ACEST 

STUDIU DE CAZ. 

 

Structura aleasă este un Pod nou proiectat situat la km  454+718 în 

Intervalul Orăștie-Simeria, în localitatea Turdaș. Infrastructura este alcătuită din 

două culei cu fundații directe. Suprastructura este alcătuită din două tabliere 

independente pentru fiecare linie de cale ferată, simplu rezemate, cu deschiderea 

de 30,00m; structura acestora este de tip compusa și anume: casetă metalică în 

conlucrare cu dală din beton armat. 

 

 
Figura 1. Dispoziție generala pod km 454+718 
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Figura 2. Secțiune transversala pod km 454+718 

 

 2.MODELUL CU ELEMENTE FINITE FOLOSIT PENTRU 

MODELAREA COMPORTĂRII TABLIERULUI [3] 
 

 
Figura 3. Vedere izometrică model de analiza 
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Figura 4. Secțiune transversala model de analiza 

 

Secțiunea casetată este modelată cu elemente de tip “Shell -thin”, placa cu 

elemente de tip “Shell-thick “iar rigidizările transersale ale inimii, diafragmele și 

lonjeronii sunt modelate cu elemente de tip ”frame”. 

Caracteristicile elementului de tip shell: se folosește atunci când  una 

dintre dimensiuni, grosimea, este mică în raport cu celelalte două dimensiuni și 

este de asemenea modelat ca planul median al suprafeței. 
Elementul Shell se poate utiliza atât pe modele bidimensionale cât și 

tridimensionale. Avantajul constă în faptul că rezultatele obținute includ 

momentele încovoietoare, forțe tăietoare și eforturi axiale ale elementului care 

pot fi folosite direct în proiectarea tablierului. [2] 

In toate cele patru cazuri de analiză s-a folosit același model prezentat mai 

sus. 
 

2.1 Modelul 1 – Grindă simplu rezemată - analiză liniară 
 

In acest caz nu au fost considerate etapele de execuție. Practic vom 

considera tablierul rezemat pe culee având  o secțiune in care grinda și placa 

conlucrează si preiau greutatea proprie. Aceasta abordare nu este una realista. 

 

 
Figura 5. Deformata structurii 
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Figura 6. Deplasarea maxima secțiune compusa = 19.54 mm 

 

 
Figura 7. Starea de eforturi- F11=2030 N/mm in talpa inferioara la mijlocul 

deschiderii (secțiune compusă) 

 

 
Figura 8. Starea de eforturi F11max = - 620 N/mm in placă la mijlocul deschiderii, 

iar pe capete F11max = -125 N/mm (secțiune compusă) 

 

2.2 Modelul 2 – Grinda simplu rezemată – analiza neliniară pe etape de 

execuție.  

 

In realitate, până când betonul din placă nu își atinge clasa nu putem vorbi 

de secțiune compusă, astfel grinda trebuie să susțină atât greutatea sa cât și a 

plăcii de suprabetonare. 

 

Etapele tehnologice de execuție: 

1- Așezarea tablierului metalic pe culee  
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Figura 9. Deformata structurii 

 

 
Figura 10. Deplasarea maximă din greutate proprie a grinzii - 9.1mm 

 

Figura 11. Starea de eforturi F11 max = 526 N/mm in talpa inferioara la mijlocul  

Deschiderii 

 

2- Turnarea plăcii 

 

 
Figura 12. Deplasarea structurii din greutate proprie (sectiune compusă) 

54.37mm 

 

 
Figura 13. Starea de eforturi F11 max = 3642 N/mm in talpa inferioara la 

mijlocul deschiderii (secțiune compusă) 
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Figura 14. Starea de eforturi F11max =0 N/mm in placa (secțiune compusă) 

 

2.3 Modelul 3 – Grindă simplu rezemată cu capetele in consolă– analiză 

neliniară pe etape de execuție.  

 

Etapele tehnologice de execuție 

1.Montare grinzi pe palei provizorii  

 

 
Figura 15. Deplasarea maximă in consola din greutate proprie a grinzilor 

0.9 mm 
 

 
Figura 16. Starea de eforturi F11 max=128 N/mm talpă superioara, F11 min       

-138N/mm talpă inferioară  

 

2. Turnarea plăcii cu capetele grinzii in consolă pentru a introduce eforturile 

inițiale in dală 
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Figura 17. Deplasarea maximă in consola din greutatea proprie a grinzilor –5.37mm 

 

 
Figura 18. Starea de eforturi F11 max=906 N/mm-talpă superioară, 

F11min - 938N/mm – talpă inferioară în dreptul reazemelor provizorii 

 

3. Demontarea paleelor provizorii 

 
Figura 19. Deplasarea maximă din greutate proprie a grinzilor (secțiune 

compusă) 20.77 mm 

 

 
Figura 20. Starea de eforturi F11 max=1971 N/mm in talpa inferioara la mijlocul 

deschiderii (secțiune compusă) 

 

 
Figura 21. Starea de eforturi F11max =-650 N/mm in placă la mijlocul deschiderii, 

iar pe capete F11max = -19 N/mm (secțiune compusă) 
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2.4 Modelul 4 – Grinda continuă– analiză neliniară pe etape de execuție.  

 

Tehnologie de execuție:  

1.Asezarea tablierului pe culei si reazeme intermediare. 

 

 
Figura 22. Deplasarea maximă din greutate proprie 1.74 mm 

 

 
Figura 23. Starea de eforturi F11 max=59 N/mm in talpa inferioara la mijlocul 

deschiderii 

 

2. Turnarea dalei 

 
Figura 24. Deplasarea maximă din greutate proprie 1.74 mm 

 

 
Figura 25. Starea de eforturi F11 max=372 N/mm in talpa inferioara la mijlocul 

deschiderii 

 

3. Demontare reazeme provizorii 
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Figura 26. Deplasarea maximă din greutate proprie a grinzilor (secțiune 

compusă) 20.19 mm 

 

 
Figura 27. Starea de eforturi F11 max=2136 N/mm in talpa inferioara la mijlocul 

deschiderii 

 
Figura 28. Starea de eforturi F11max =-575 N/mm in placă la mijlocul deschiderii, 

iar pe capete F11max = -18 N/mm (secțiune compusă) 

 

3. Centralizarea rezultatelor 
 

Tabelul 1. Centralizator cu valorile maxime obținute pentru modelele analizate 

Nr. Caracteristici studiate 
POD CU SECȚIUNE COMPUSĂ L =30.00 m 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

1 

Deplasări maxime 

L=15.00 m (mijlocul 

deschiderii) 

19,54 mm 54,37 mm 20,77 mm 20,19 mm 

2 

Forțe interne F11MAX 

planul median al tălpii 

inferioare - L=15.00 m 

2030 N/mm 3642 N/mm 1971 N/mm 2136 N/mm 
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3 

Forțe interne F11MAX 

planul median al plăcii - 

L=15.00 m 

-620 N/mm 0 N/mm 
-650,19 

N/mm 
-575 N/mm 

4 

Forțe interne F11MAX 

planul median al plăcii - 

L=0,00 m 

-125 N/mm 0 N/mm -19 N/mm -18 N/mm 

 

4. CONCLUZII 

 

4.1 Analiza primelor doua modele. Analiză liniară – analiză neliniară 
 

Analizând primele două modele au rezultat urmatoarele concluzii: 

- Calculul liniar nu reflectă realitatea din teren. 

- Deplasarea rezultată din calculul liniar este de 2.5 ori mai mică decat cea 

calculată folosind etapele de execuție. Acest lucru este și normal in calcul 

liniar structura lucrează ca o secțiune mixtă în preluarea greutatilor, iar în 

realitate greutatea este preluată doar de grinda metalica. 

- Analiza liniară ne arată faptul că in placă avem un efort de compresiune, 

fenomen care în realitate nu există deoarece placa este turnată peste forma 

deformată a grinzilor si automat odată cu atingerea clasei in placă nu 

trebuie sa apară eforturi. 

- Efortul de intindere din talpa inferioară este de 1.8 ori mai mic in cazul 

analizei liniare 

Prin urmare analiza neliniară care ține cont de etapele de execuție va arată o 

distribuție a forțelor în grindă și placă aproape de realitate. 
 

4.2  Influența alegerii tehnologiei de execuție asupra stării de eforturi și 

deformații in elementele principale de rezistența . Modelul 3- Modelul 4 

 

Diferențele dintre cele două metode de execuție, grindă simplu rezemată cu 

capetele în consolă și grindă continuă sunt următoarele: 

- Deplasarea pe direcție verticală la mijlocul deschiderii  este cu 3% mai 

mare pentru modelul 3. 

- Efortul de întindere din talpa inferioară la mijlocul deschiderii este cu 8% 

mai mic pentru modelul 3. 

- Forța internă din planul median al plăcii este cu 13% mai mare în cazul 

grinzii simplu rezemate cu capetele în consolă. 

Putem spune că oricare din cele două metode de execuție pot fi folosite, 

deoarece diferențele sunt de ordin mic. 
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STUDII PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE DEGRADARE A 

ÎMBRĂCĂMINŢII BITUMINOASE PENTRU DRUMURI CU 

STRUCTURI RUTIERE FLEXIBILE 
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Îndrumător: Lazăr Ştefan, Şef lucrări doctor inginer, Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi 

Poduri, e-mail: lazar@cfdp.utcb.ro 

 

Rezumat  

 

Prezenta lucrare are scopul de a analiza şi compara trei metode diferite pentru 

evaluarea stării de degradare. Prima metodă, cea folosită în prezent in ţara noastră, se bazează 

pe evaluarea cantitativă a degradărilor cu ajutorul indicelui de evaluare structurală (IEST), de 

evaluare a suprafeţei (IESU) şi al indicelui de evaluare global (IG). Această metodă este 

prezentată în AND 540/2003 – Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţii 

bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple şi semirigide. În urma mai multor studii 

cu privire la starea de degradare, a fost propusă o nouă variantă a normativului mai sus 

menţionat, în care se prezintă două alte metode de evaluare a stării de degradare. O metodă 

este bazată tot pe evaluarea cantitativă a degradărilor, folosind însă indicele de degradare ID. 

Ultima metodă prezentată este cea ce foloseşte Indicele de Stare al Îmbrăcăminţii (PCI), 

metodă realizată de corpul de ingineri al armatei U.S.  

În continuare, vor fi prezentate cele trei metode şi analizate rezultatele obţinute, cu 

scopul de a observa diferenţele existente.  

 

Cuvinte cheie: stare de degradare, indice de evaluare global, indice de degradare, 

indicele de stare al îmbrăcăminţii. 

 

 

1.  INTRODUCERE 
 

Menţinerea reţelei de drumuri la un nivel tehnic corespunzător la care 

exploatarea să se facă în cadrul normelor de siguranţă a circulaţiei, necesită o 

urmărire continuă a stării tehnice a carosabilului. Acest lucru presupune 

cunoaşterea principalilor factori de agresivitate la drumuri şi a cauzelor apariţiei 

degradărilor, precum şi programarea corespunzătoare a lucrărilor de întreţinere, 

în concordanţă cu aplicarea unor metode specifice de reparare  a degradărilor.  

Starea de degradare este o caracteristică structurală a drumului şi este 

caracterizată de indicele global de degradare (IG) determinat conform 

mailto:ionescucristina.ci@gmail.com
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„Normativului pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţii rutiere 

pentru structuri rutiere suple şi semirigide – AND 540“ sau indicele de 

degradare (ID), determinat conform „Instrucţiunilor tehnice privind 

determinarea stării tehnice a drumurilor moderne – CD 155”. Metodologia de 

determinare a stării de degradare constă în examinarea vizuală a suprafeţei 

îmbrăcăminţii. 

Acţiunea repetată a încărcărilor date de vehicule precum şi variaţia diurnă 

şi sezonieră a factorilor de mediu, respectiv temperatura şi umiditatea, modifică 

comportarea în timp a complexului rutier. Astfel, succesiunea ciclică a factorilor 

menţionaţi conduc la slăbirea legăturilor structurale ale materialelor din care 

sunt executate straturile rutiere, diminuând rigiditatea acestora în timp şi implicit 

diminuează capacitatea portantă a sistemului rutier. 

 Degradarea unui sistem rutier poate fi amplificată sau grăbită cu o serie de 

factori auxiliari, dar importanţi prin poziţia lor, din care se pot enumera cauze 

generate de o concepţie greşită a complexului rutier, calitatea inferioară a 

materialelor puse în operă, execuţia necorespunzătoare, nivelul scăzut al 

lucrărilor de întreţinere şi reparaţii etc. 

 

2. EVALUAREA STĂRII DE DEGRADARE CU AJUTORUL 

INDICELUI DE EVALUARE GLOBAL 

 

Pentru evaluarea stării de degradare este necesară stabilirea unor 

eşantioane de drum cu lungime redusă, pe care se va efectua o vizualizare 

cantitativă a degradărilor. Eşantioanele sunt stabilite în cadrul unor secţiuni 

omogene din punct de vedere al traficului, al tipului de structură, al tipului de 

profil transversal şi al anului ultimei intervenţii.  

 Secţiunile omogene sunt împărţite în subsecţiuni omogene, acest lucru 

relizându-se prin vizualizarea traseelor drumurilor la viteza de 60-70 km/h şi 

calificarea stării îmbrăcăminţii pe fiecare kilometru prin atribuirea 

calificativului: bun (B), mediu (M) sau rău (R). Lungimea unei subsecţiuni nu 

poate fi mai mică de 200 m.  

 Lungimea unui eşantion este de 30 m. Acestea sunt stabilite în cadrul 

subsecţiunilor, asigurându-se o frecvenţă de 1,5 eşantioane/km pentru drumurile 

europene şi un eşantion la 2 km pentru drumurile principale şi secundare.  

 Pentru evaluarea stării de degradare sunt luate în calcul următoarele 

degradări, diferenţiate în degradări de tip structural şi degradări de suprafaţă, 

după cum urmează:  
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➢ Degradări de tip structural : degradări datorate oboselii structurii rutiere, 

faianţări, fisuri şi crăpături longitudinale, plombări, făgaşe, gropi care 

afectează structura rutieră 

➢ Degradări de suprafaţă : degradări de margine, fisuri transmise la rosturile 

de lucru, fisuri şi crăpături transversale, gropi care afectează stratul de 

suprafaţă, văluriri, suprafaţă exudată, suprafaţă şlefuită, suprafaţă cu 

ciupituri, cedări acostamente 

Pentru evaluarea cantitativă a stării de degradare se utilizează indicele de 

degradare global (IG), indice compus din indicele de evaluare strcuturală (IEST) 

şi indicele de evaluare a suprafeţei (IESU). În  calculul indicilor intră următorii 

parametri: tipurile de degradări, ponderea procentuală a fiecărui tip de 

degradare, coeficienţii de importanţă (în funcţie de nivelul de severitate), 

coeficienţii de importanţă a frecvenţei de apariţie si puncte de scădere 

(negative). 

În calcul se iau în considerare următoarele: 

-lăţimea eşantionului, w; 

-suprafaţa eşantionului, A; 

-Suprafaţa urmei roţilor, Au. 

Relaţiile de calcul:  

IEST = 100 – NST        (1) 

IESU = 100 – NSU       (2) 

unde,  

100 -> numărul de puncte corespunzător lipsei oricărei degradări 

NST, NSU -> numărul de puncte de scădere (negative) corespunzător fiecărei 

degradări 


=

=
n

i

iNStNSt
1

        (3) 


=

=
n

i

iNSUNSU
1

        (4) 

IESUIESTIG =         (5) 

Pentru a se putea calcula indicii de degradare este necesar a se atribui 

fiecărui tip de degradare şi ficărui nivel de severitate coeficienţi de importanţă, 

si, şi o extindere (frecvenţă de apariţie), Ei. Fiecărui tip de degradare şi celor trei 

calificative de extindere li se atribuie coeficienţi de extindere, fi.  

Numărul punctelor de scădere se calculează cu relaţia :  

Ni = pi * si * fi       (6) 

Cu cât numărul punctelor de scădere este mai mare, cu atât starea de 

degradare este mai avansată (suprafaţa este mai afectată). 
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 În cazul făgaşelor, numărul punctelor de scădere se calculează în funcţie 

de nivelele de severitate aplicate valorii medii a adâncimii făgaşelor. Şi în cazul 

cedărilor de acostamente există un mod diferit de calcul, numărul punctelor de 

scădere calculându-se în funcţie de nivelele de severitate aplicate valorii medii a 

deferenţei existente între suprafaţa îmbrăcăminţii şi acostament.  

Pentru fiecare secţiune omogenă se va calcula o valoare medie a indicelui 

global, pe baza valorilor aferente fiecărui eşantion. Cu ajutorul valorilor 

indicelul global de degradare se atribuie stării de degradare un calificativ, in 

conformitate cu prevederile instrucţiunilor CD 155 – Normativ privind 

determinarea stării tehnice a drumurilor moderne.  

 

Tabelul 1. Calificativele stării de degradare 

Calificativ Indice de degradare 

IG ID 

REA IG <77 ID > 13 

MEDIOCRĂ 77 ≤ IG < 90 7,5 < ID ≤ 13 

BUNĂ 90 ≤ IG < 95 5 < ID ≤ 7,5 

FOARTE BUNĂ IG ≥ 95 ID ≤ 5 

 

3. EVALUAREA STĂRII DE DEGRADARE CU AJUTORUL 

INDICELUI DE DEGRADARE  

 

Evaluarea cantitativă e degradărilor, pentru determinarea ID se face prin 

vizualizarea întregii secţiuni de drum supusă analizei, pe secţiuni omogene de 

minimum 100 m lungime şi maximum 10 km.  

Pentru determinarea indicelui de degradare ID, se înregistrează şi se evaluează 

următoarele tipuri de degradări : gropi (G), plombe (Pb), faianţări în plăci (FP), 

faianţări în pânză de păianjen (FPP), fisuri şi crăpături transversale (FT), fisuri şi 

crăpături longitudinale (FL), făgaşe longitudinale (F).  Tasările locale ce vor fi 

identificate pe teren, se înscriu pe fişele de evaluare vizuală, în coloana de 

observaţii.  

Degradările de suprafaţă (suprafaţă şlefuită, suprafaţă exsudată, şiroită, 

peladă, suprafaţă poroasă, suprafaţă cu ciupituri, suprafaţă încreţită, văluriri şi 

refulări la marginea părţii carosabile) nu se analizează în cadrul acestei formule, 

ele regăsindu-se în măsurătorile de planeitate şi rugozitate.  

Pentru calculul indicelui de degradare, defectele înregistrate se grupează 

pe tipuri reprezentative şi se evaluează, după cum urmează: 
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D1 – procent de suprafaţă cu gropi şi suprafaţă plombată raportată la suprafaţa 

totală a benzii ce circulaţie ce se examinează; pentru suprafeţele plombate, în 

calcul se consideră o pondere de 70%. 

D1 = [(supraf.totală G + 0,7*supraf.totală Pb) / supraf.benzii investigate]*100 

D2 – procent de suprafaţă afectată de faianţări în pânză de păianjen şi suprafaţă 

afectată de faianţări în plăci raportată la suprafaţa totală a benzii ce circulaţie ce 

se examinează. 

D2=[(supraf.totală FPP + supraf.totală FP) / supraf.benzii investigate]*100 

D3 - procent de suprafaţă afectată de fisuri şi crăpături transversale şi 

longitudinale raportată la suprafaţa totală a benzii ce circulaţie ce se 

examinează; zona afectată de fisuri sau de crăpături este considerată având o 

lăţime de 0,50 m. 

D3 = [0,5*(lungime totală FT + lungime totală FL) / supraf benzii 

investigate]*100 

D5 - procent de suprafaţă afectată de făgaşe  raportată la suprafaţa totală a benzii 

ce circulaţie ce se examinează. 

D5 = [(supraf.totală F) / supraf.benzii investigate]*100 

ID = S degr / S benzii de circulaţie (%)   (7) 

S degr = D1 + 0,7*D2 + 0,7*0,5*D3 + D5    (8) 

Starea de gradare pe întregul sector este caracterizată de valoarea medie a  

indicele de degradare, determinat pentru fiecare secţiune. 

Calificativul stării de degradare se stabileşte conform tabelului :  

 

Tabelul 2. Calificativele stării de degradare 

Calificativ stare de degradare Valoare ID 

REA >13 

MEDIOCRĂ 7,5...13 

BUNĂ 5...7,5 

FOARTE BUNĂ <5 

 

4. EVALUAREA STĂRII DE DEGRADARE CU AJUTORUL 

INDICELUI DE STARE A ÎMBRĂCĂMINŢII 

 

Evaluarea cantitativă a degradărilor, pentru determinarea PCI, se face prin 

vizualizare pe eşantioane unitare de drum de minimum 30 m si maximum 50 m.  

Evaluarea se face pe toate eşantioanele unitare stabilite sau pe un număr 

de eşantioane care să asigure un grad de credibilitate de 95% sau pe un număr 

mai mic de eşantioane.  
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Numărul minim de eşantioane unitare (n) ce trebuie investigate pentru 

obţinerea unui grad de credibilitate de 95% se determină cu relaţia : 

n= N*s^2 / [( e^2 /4) * (N-1) + s^2]     (9) 

unde,  

n – numărul minim de eşantioane 

N – numărul total de eşantioane 

e- ± 5 (eroare acceptabilă în estimarea PCI) 

s – 10 (abaterea standard a indicelui PCI) 

În fişa de evaluare vizuală, se adună cantitatea totală a fiecărui tip de 

degradare, pe fiecare nivel de severitate şi se înregistrează la secţiunea “total 

severitate”. Cantitatea totală a fiecărui tip de degradare se împarte la suprafaţa 

totală a eşantionului unitar şi se înmulţeşte cu 100 pentru a se determina 

densitatea procentuală a fiecărui tip de degradare si de severitate. Se determină 

valoarea dedusă (VD) pentru fiecare tip de degradare, din curbele valorilor 

deduse. Pentru calculul indicelui PCI este nevoie să se calculeze valoarea dedusă 

maximă corectată (VDC).  

Indicele PCI se calculează cu formula: 

PCI = 100 – VDCmax       (10) 

Evaluarea stării suprafeţei îmbrăcăminţii asfaltice a sectorului unitar se 

stabileşte în funcţie de valoarea PCI.  

 

      
Figura 1. Scara de valori comparative – PCI 
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5. STUDIU DE CAZ 

 

În continuare vor fi prezentate exemplele de calcul pentru fiecare metodă. 

Calculul a fost efectuat pe un sector de 8 km din Drumul Naţional DN7, km 

251+200-259+200. 

 

5.1. Calculul indicelui de evaluare global IG 

 

L= 30 m, lungimea eşantionului 

W= 3,5 m, lăţimea eşantionului 

A= 105 mp, suprafaţa eşantionului 

Pentru primul eşantion, poziţie km 251+200, întâlnim ca degradări 

faianţare, cu grad de severitate mediu, în suprafaţă de 3.85 mp. Extinderea 

acestei degradări este de 3.67 %, însemnând o frecvenţă de apariţie ocazională. 

Numărul punctelor de scădere este de 8.4, rezultând că indicele de stare este tot 

de 8.4. Neavând degradări de suprafaţa, IESU este egal cu 100, iar IEST este 

91.6. Indicele global rezultă 95.71, calificativul stării de degradare : Foarte 

Bună. 

Eşantionul numărul 2, km 252+000, are ca degradări: faianţare cu grad de 

severitate mediu (6.6 mp) şi trei fisuri transversale cu grad de severitate mediu, 

însumând o lungime de 5 m. Ambele tipuri de degradare au o frecvenţă de 

apriţie ocazională, numărul punctelor de scădere fiind de 8.4 pentru faianţare, 

respectiv 2.8 pentru fisuri. Indicele IEST = 91.6 şi IESU = 97.2, rezultând 

indicele global IG= 94.36, calificativ Bună.  

Pentru eşantionul 3, km 253+500, avem faianţare cu grad mediu de 

severitate (5.8 mp), fisuri şi crăpături pe urma roţii (20 ml) şi fisuri 

transversale(9.5 ml). În urma calculelor rezultă că IG= 93,74, stare de degradare 

având calificativul Bună.  

Eşantionul 4, km 254+300, prezintă fisuri şi crăpături pe urma roţii (7.4 

ml), fisuri şi crăpături în afara urmei roţii (2.7 ml), ambele cu grad de severitate 

redus şi fisuri transversale (16.20 ml), cu grad mediu de severitate. Indicele 

global are valoarea 97.62, stare de degradare Foarte Bună.  

Eşantionul 5, km 255+000, are următoarele degradări: faianţare (1.35 mp) 

cu grad mediu, fisuri transversale cu grad mediu (4.70 ml) şi făgaşe, spre axul 

drumului şi spre marginea părţii carosabile, având grad de severitate redus. În 

ruma calculelor obţinem IG=95.99, calificativul stării de degradare Foarte Bună. 

Eşantionul 6, km 255,700, prezintă doar făgaşe cu grad de severitate 

redus. Calificativul obţinut este: Foarte Bună, IG= 97.98. 
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Pentru eşantionul 7, km 258+500, avem ca degradări fisuri transversale la 

rost, cu o lungime de 14.5 m şi grad de severitate mediu. Acestea nu afectează 

prea mult starea de degradare, având IG = 98.23 şi calificativul Foarte Bună.  

Pe ultimul eşantion avem o suprafaţă vălurită, de 8 mp şi un făgaş spre 

marginea părţii carosabile. Aceste degradări conduc la o valoare a IG=96, 

calificativ Foarte Bună. 

Pentru sectorul analizat, de la km 251+200 pâna la km 259+200, starea de 

degradare are calificativul Foarte Bună, calculat pe baza indicelui de evaluare 

global.  

 

5.2. Calculul indicelui de degradare ID 

 

În calculul indicelui de degradare ID, lungimea eşantionului este de 100 

m, lăţimea 7 m. Nu sunt luate in calcul toate degradările, ca în cazul celorlalţi 

indici, ci doar cele de structură şi toate tipurile de fisuri. Degradările nu mai au 

grade se severitate şi nu sunt afectate cu coeficienţi de apariţie. 

Pe primul eşantion, km 251+200 avem ca degradare faianţarea în plăci.  

Pe eşantionul doi, km 252+000, inâlnim faianţare în plăci şi fisuri 

transversale. 

Pentru eşantionul 3, km 253+500, am avut degradările următoare: 

faianţare în plăci, fisuri transversale, fisuri longitudinale.  

În cadrul eşantionului 4, km 254+300, găsim fisuri longitudinale şi fisuri 

transversale. 

Eşantionul 5, km 255+000, cuprinde ca degradări: faianţare în plăci, fisuri 

transversale şi făgaşe longitudinale.  

Pe eşantionul 6, km 255+700, avem doar făgaşe longitudinale. 

Eşantionul numărul 7, km 258+500, prezintă fisuri transversale. 

Eşantionul 8, km 259+200, prezintă făgaşe longitudinale. 

În urma calculului indicelui de degradare ID pe întregul sector analizat, 

am obţinut ID=0,30, ceea ce înseamnă calificativul stării de degradare: Foarte 

Bună. 
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Tabelul 3. Fişă de calcul indice de degradare ID 

KM M L l  

DEFECŢIUNI CARE SE 

EVALUEAZĂ D1 D2 D3 D5 ID 

(m) (m) G Pb FP FPP FT FL F 

251 200 100 7,0     3,85         0,00 0,55 0,00 0,00 0,055 

252 0 100 7,0     6,6   5     0,00 0,94 0,36 0,00 0,112 

253 500 100 7,0     5,8   9,5 20   0,00 0,83 2,11 0,00 0,188 

254 300 100 7,0         16,2 10,1   0,00 0,00 1,88 0,00 0,094 

255 0 100 7,0     1,35   4,7   30 0,00 0,19 0,34 4,29 0,648 

255 700 100 7,0             30 0,00 0,00 0,00 4,29 0,612 

258 500 100 7,0         14,5     0,00 0,00 1,04 0,00 0,052 

259 200 100 7,0             30 0,00 0,00 0,00 4,29 0,612 

 

5.3. Calculul indicelui de stare al îmbrăcăminţii PCI 

 

Se determină starea de degradare pe sectorul cuprins între km 251+200-

259+200, DN7. Lungimea sectorului investigat este de 8000 m, iar lăţimea 

sectorului este de 7 m. Lungimea eşantionului este de 30 m, lăţimea acestuia de 

7 m.  

Se determină numărul de eşantioane unitare şi numărul de eşantioane unitare 

minime. Din calcul au rezultat 16 eşantioane, in cadrul studiului sunt doar 8 

eşantioane utilizate.  

Se determină Valoarea Dedusă (VD)pentru fiecare tip de degradare si 

nivel de severitate, utilizând diagramele specifice. Se determină valoarea dedusă 

corectată maximă (VDCmax) pentru fiecare eşantion.  

 

Tabelul 7. Tabel centralizator valori deduse 
Nr. 

Eşantion 
Valori Deduse 

Total q VDC 

1 4     4 1 3 

2 11 8   19 2 12 

3 29 16 7 52 3 31 

4 24 8   32 2 21 

5 28 11 1 40 3 22 

6 28     28 1 27 

7 10     10 1 7 

8 28 3   31 3 16 

                  



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 146 

Din calcul rezultă ca PCI=69, ceea ce înseamnă ca starea de degradare pe 

întrgul sector are calificativul Bună.   

    

6. CONCLUZII 

 

Metodele de calcul analizate sunt diferite, deşi toate trei se bazează pe 

evaluarea cantitativă a degradărilor. Diferă degradările luate în calcul în fiecare 

metodă şi modul de calcul al acestora. Cu toate astea, rezultatele obţinute sunt la 

fel, în ceea ce priveşte calificativul stării de degradare. În cazul metodelor ce 

utilizează indicele de evaluare global (IG) şi indicele de degradare (ID), 

calificativul stării de degradare a rezultat “Foarte bună”,  în ambele cazuri. 

Pentru metoda ce utilizează indicele de stare al îmbrăcăminţii a rezultat 

calificativul “Bună”.   

Din punctul meu de vedere, cea mai simplă metodă este cea în care 

calculăm indicele de degradare ID. Degradările luate în calcul sunt mai puţine ca 

număr şi nu mai sunt afectate cu alţi coeficienţi ce pot îngreuna calculul.  

În cazul calcului indicelui de stare al îmbăcăminţii, pot apărea probleme 

în momentul obţinerii valorilor deduse, fiind nevoie să se utilizeze acele 

diagrame specifice fiecarui tip de degradare.   

Este de dorit o metodă de calcul ce poate fi automatizată uşor, având în 

vedere că în prezent există softuri pentru PMS (Pavement Management System), 

formule ce pot fi uşor introduse în cadrul unui soft.  
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Rezumat  

 

Creșterea mare a traficului din ultimul timp a dus la stabilirea unor noi metode care să 

determine proprietățile fundamentale ale mixturilor asfaltice și să le coreleze cu performanțele 

în exploatare ale acestora. 

În cadrul acestui studiu de laborator este analizată influența îmbătrânirii mixturilor 

asfaltice în diferite grade. Îmbătrânirea este, în general, împărțită în două faze distincte; pe 

termen scurt și pe termen lung. Este foarte important să se asigure că îmbătrânirea care se 

dezvoltă în cadrul laboratorului simulează ceea ce se întâmplă de obicei la scară largă, astfel 

încât proprietățile mecanice obținute din testele de laborator să fie reprezentative pentru 

anumite condiții. Astfel, tema lucrării de față se înscrie în interesul major al studiilor și 

cercetărilor efectuate în special pe plan internațional. 

 

Cuvinte cheie: mixturi asfaltice stabilizate, îmbătânire pe termen scurt, îmbătânire pe 

termen lung 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

Mixturile asfaltice sunt materiale de construcții realizate din amestecuri 

obținute pe baza unor dozaje atent stabilite, din agregate naturale sau artificiale 

și filer, aglomerate cu bitum printr-o tehnologie adecvată. Acestea au multiple 

întrebuințări, fiind folosite mai ales pentru realizarea îmbrăcăminților rutiere 

bituminoase și a straturilor de bază. 

Au existat preocupări timpurii în vederea alegerii unei mixturi asfaltice 

care să satisfacă cerințele legate de comportarea amestecurilor la deformații 

mailto:george.istrate@ymail.com
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permanente, la oboseală și la fisurarea din temperaturi scăzute. Obiectivul a 

constat în amestecarea, compactarea și testarea mixturii asfaltice în laborator 

pentru a determina performanțele sale viitoare din timpul duratei de serviciu a 

drumului. 

Ideal, o structură rutieră trebuie să fie capabilă să reziste forțelor de 

forfecare și a celor verticale ce provin din trafic. Aceasta constituie baza 

criteriilor de proiectare de astăzi. Factori precum mărimea, forma, orientarea, 

granulometria agregatului și conținutul și tipul de liant, pot cauza modificări 

permanente în structura sistemului rutier. 

Creșterea mare a traficului din ultimul timp a dus la stabilirea unor noi 

metode care să determine proprietățile fundamentale ale mixturilor asfaltice și să 

le coreleze cu performanțele în exploatare ale acestora. 

Cele mai importante caracteristici specifice mixturilor asfaltice stabilizate 

sunt: volumul de goluri pe cilindri Marshall, volumul de goluri umplut cu bitum, 

scurgerea liantului, sensibilitatea la apă, rezistența la deformații permanente 

(fluaj dinamic și ornieraj), rigiditatea mixturii asfaltice. 

 

2. SCOPUL LUCRĂRII 

 

În cadrul acestui studiu de laborator este analizată influența îmbătrânirii 

mixturilor asfaltice în diferite grade. Îmbătrânirea este, în general, împărțită în 

două faze distincte; pe termen scurt și pe termen lung. Este foarte important să 

se asigure că îmbătrânirea care se dezvoltă în cadrul laboratorului simulează 

ceea ce se întâmplă de obicei la scară largă, astfel încât proprietățile mecanice 

obținute din testele de laborator să fie reprezentative pentru anumite condiții. 

Astfel, tema lucrării de față se înscrie în interesul major al studiilor și 

cercetărilor efectuate în special pe plan internațional. 

 

3. ISTORIC 

 

Îmbătrânirea pe termen scurt din teren se simulează în laborator utilizând 

procedura STOA (Aging Short Term Cup), care presupune încălzirea 

amestecului într-o etuvă timp de 4 ore la o temperatură de 135 ° C (275 ° F) și 
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această metodă a fost validată în diferite studii din trecut, cum ar fi Bell, CA, 

Weider, AJ, Fellin, MJ raportate în SHRP-A-390 (1994). 

Cercetarea efectuată de Universitatea California din Berkeley în 

colaborare cu Universitatea de Stat din Oregon și Austin Research Engineers a 

evaluat influența îmbătrânirii asupra performanțelor mixturilor asfaltice. Ei au 

concluzionat că îmbătrânirea pe termen scurt de 4 ore simulează efectul 

îmbătrânirii amestecurilor în timpul procesului de producție și al etapelor de 

construcție (HRP-A-417, 1994). 

Azari (2011) a efectuat cercetări pentru a analiza efectul îmbătrânirii pe 

termen scurt în laborator asupra proprietăților mecanice ale amestecurilor de 

asfalt. Ea a condiționat probele de mixtură la 145 ° C la intervale de jumătate de 

oră de la zero la șase ore și a măsurat modulele dinamice la 4 ° C, 20 ° C, 40 ° C 

și 45 ° C. Azari a construit curbele directoare pentru toate orele de amestecare 

de la 0 la 6 ore la intervale de 30 de minute și a comparat rezultatele, 

concluzionând că există o corelare pozitivă între timpul de condiționare și 

modulul dinamic al eșantioanelor.  

În urma unui studiu realizat de cercetătorii americani a rezultat că 

protocolul de îmbătrânire pe termen lung este eficient în producerea 

modificărilor în amestecurile bituminoase, ceea ce conduce la o creștere a 

modulului de rigiditate. Deși metoda nu a fost încă validată în cazul 

amestecurilor obișnuite din Marea Britanie, Bell și alții au constatat că, pentru 

amestecurile americane tipice, 4 zile de îmbătrânire în etuvă la 85 ° C au fost 

reprezentative pentru aproximativ 15 ani de îmbătrânire în teren, într-o climă 

care nu se deosebește de cea din Marea Britanie. 

 

4. MATERIALE UTILIZATE  

 

 Pentru confecționarea probelor de laborator în vederea proiectării mixturii 

asfaltice tip MAS 16 s-au folosit următoarele materiale: 

- criblură sort 8-16; 

- criblură sort 4-8; 

- nisip de concasaj; 

- filer; 

- fibră ITERFIBRA C PLUS; 

- bitum MOL 50/70 aditivat cu SUPERPLAST. 

Dozajele proiectate pentru acest tip de mixtură trebuie să se încadreze în 

prevederile Normativului AND 605/2016.  

Agregatele folosite în cadrul acestui studiu provin de la Cariera Poieni, iar 

filerul folosit la prepararea rețetei este filerul de Holcim. 
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Superplast este un produs granular alcătuit din polimeri flexibili 

semirigizi. Adăugat în mixturile asfaltice le conferă un plus de rezistență și 

elasticitate. Efectul lui constă în creșterea modului complex, rezistenței la 

oboseală și la deformații permanente. 

Iterfibra C Plus este o fibră granulată din celuloză pură cu putere mare de 

absorbţie şi se foloseşte pentru straturile de uzură tip MAS.  Aceasta se 

introduce împreună cu agregatele direct în malaxorul staţiei de preparare a 

mixturilor asfaltice prin intermediul dozatoarelor. 

 
Figura 1.  Curba granulometrică 

 

5. ÎNCERCĂRI REALIZATE 

 

În cadrul programului de încercări de laborator au fost confecţionate 

probe de mixtură asfaltică tip MAS 16, care ulterior au fost supuse la teste în 

vederea determinării următoarelor caracteristici: 

✓ densitate aparentă, conform SR EN 12697-6; 

✓ densitate maximă prin metoda hidrostatică, în conformitate cu SR 

EN 12697-5; 

✓ volum de goluri, conform SR EN 12697-8; 

✓ scurgerea liantului, conform SR EN 12697-18; 

✓ modul de rigiditate la 20°C, conform SR EN 12697-26; 

✓ sensibilitate la apă, conform SR EN 12697-12, Metoda A, prin 

stabilirea rezistenței la tracțiune indirectă pe epruvetele uscate și 

umede, conform SR EN 12697-23 ; 

✓ ornieraj, conform SR EN 12697-22 ; 
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✓ fluaj dinamic, conform SR EN 12697-25. 

 

6. REZULTATE EXPERIMENTALE 

 

Conform programului de încercări rezultatele încercărilor efectuate pe 

mixturi sunt cuprinse în figurile 1-5. 

  
Figura 2: Densitatea aparentă  Figura 3: Densitatea maximă 

 

În Figura 2 este reprezentată densitatea aparentă funcție de procentul de 

bitum utilizat la prepararea mixturii asfaltice. Se observă că pe măsură ce 

cantitatea de bitum este mai mare, densitatea aparentă scade.  

Așa cum se observă în Figura 3, și densitatea maximă variază invers 

proporțional cu procentul de bitum din amestec. Astfel, pentru un procent de 

bitum de 5.8%, densitatea maximă este de 2.455 Mg/cm3, în timp ce pentru un 

conținut de bitum de 6.5%, densitatea maximă este de 2.430 Mg/cm3. 

  
Figura 4: Volumul de goluri Figura 5: Volumul de goluri umplut 

cu bitum 

 

Figura 4 arată că volumul de goluri scade pe măsură ce cantitatea de 

bitum din mixtură crește. Pentru un conținut de bitum de 5.8% volumul de 

goluri are valoarea de 3.9%, iar pentru o creștere cu 0.7% a conținutului de 

bitum, volumul de goluri scade cu 9.6%. 
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 În conformitate cu AND 605, care prevede ca volumul de goluri umplut 

cu bitum să fie între  77…83%, toate valorile obținute respectă condiția impusă. 

Se observă cu ușurință tendința de creștere a volumului de goluri umplut cu 

bitum pe măsură ce cantitatea de bitum este mai mare. 

 
Figura 6: Scurgerea liantului 

 

 În ceea ce privește scurgerea liantului, Figura 6 arată că pentru o creștere 

a conținutului de bitum cu 0.7%, valoarea obținută în urma acestui test se 

majorează cu aproximativ 150%. Normativul AND 605 prevede ca scurgerea 

liantului să fie de max. 0.2%, condiție îndeplinită de toate rețetele analizate. 

 A fost aleasă ca rețetă optimă rețeta cu un conținut de bitum de 5.9%. 

Pentru aceasta au fost realizate și încercările dinamice. 

În urma încercărilor dinamice efectuate pe mixtura de tip MAS 16 

analizată, s-a constatat că toate rezultatele obținute respectă condițiile impuse de 

normativul AND 605. 

 După această etapă a studiului de laborator, mixtura a fost supusă 

îmbătrânirii pe termen scurt și pe termen lung și au fost evaluate performanțele 

mixturiii asftel obținute.  

 Procedura standard pentru îmbătrânirea mixturilor asfaltice în laborator 

este efectuată în conformitate cu AASHTO R30 - Condiționarea mixturilor 

asfaltice preparate la cald. Această procedură este menită să reprezinte 

îmbătrânirea care apare în amestecul cauzată de activitatea de construcție. În 

timpul îmbătrânirii pe termen scurt, mixtura se plasează într-o tavă și se întinde 

la o grosime uniformă cuprinsă între 25 și 50 mm. Amestecul și tava sunt apoi 

plasate într-o etuvă timp de 4 ore minute la o temperatură de 135 °C. Mixtura 

este amestecată la intervale de 60 minute, astfel încât să se mențină 

condiționarea uniformă pe întregul eșantion. 

 Pentru îmbătrânirea de lungă durată, probele ce au fost deja supuse 

îmbătrânirii de scurtă durată sunt ținute într-o etuvă la temperatura de 85 °C 
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pentru 5 zile. Acest nivel de îmbătrânire simulează îmbătrânirea mixturii din 

teren, după 6-15 ani de la punerea în operă. 

 

  
Figura 7: Densitatea aparentă  Figura 8: Densitatea maximă 

 

În Figurile 7 și 8 este reprezentată variația densității aparente și a 

densității maxime funcție de gradul de îmbătrânire al mixturii asfaltice. Se 

observă că rezultatele obținute pentru cele două caracteristici scad pe măsură ce 

perioada în care mixtura a fost supusă îmbătrânirii crește. 

    
Figura 9: Volumul de goluri Figura 10: Volumul de goluri 

umplut cu bitum 

 

Evoluția volumului de goluri este reprezentată în Figura 8. Se costată o 

creștere de aproximativ 10...11% a volumului de goluri pentru mixturile 

asfaltice îmbătrânite față de amestecul inițial, neîmbătrânit. 
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 Conform Figurii 10, volumul de goluri umplut cu bitum descrește pentru 

mixturile îmbătrânite. După îmbătrânirea pe termen lung, valoarea obținută este 

de 76.86%, puțin sub limita inferioară de 77% prevăzută în AND 605. 

 

  
Figura 11: Scurgerea liantului    Figura 12: Sensibilitatea la apă 

 

În ceea ce privește scurgerea liantului (Figura 11), valoarea obținută scade 

datorită creșterii vâscozității bitumului odată ce mixtura este supusă îmbătrănirii.  

Așa cum se poate observa în Figura 12, toate cele trei mixturi supuse 

încercării îndeplinesc condiția de minim 80% din normativul AND 605 pentru 

sensibilitatea la apă. 

 

  
Figura 13: Fluaj dinamic 
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În Figura 13 sunt reprezentate rezultatele obținute în urma încercării la 

compresiune ciclică pentru determinarea fluajului dinamic. După îmbătrânire, 

atât deformația, cât și viteza de deformație sunt reduse față de valorile obținute 

pentru mixtura neîmbătrânită. 

 

 
Figura 14: Modul de rigiditate 

 

Evoluția modulului de rigiditate este ilustrată în Figura 14. După ce 

mixtura a fost supusă îmbătrânirii pe termen scurt, modulul de rigiditate crește 

cu aproximativ 20% față de mixtura inițială și cu aproximativ 30% după 

îmbătrânirea de lungă durată. Rezultatele sunt datorate creșterii rigidității 

bitumului. 

 

  
Figura 15: Ornieraj 
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În urma încercării de ornieraj s-a constatat că viteza de deformație și 

adâncimea făgașului sunt într-o ușoară scădere pe măsură ce crește perioada în 

care mixtura este supusă îmbătrânirii. 

 

7. CONCLUZII 

 

În cadrul acestui acestei lucrări s-a realizat un studiu de laborator pentru 

evaluarea influenței îmbătrânirii mixturilor asfaltice în diferite grade.  

După stabilirea conținutului optim de liant prin încercări clasice, au fost 

determinate și caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice cu ajutorul 

testelor dinamice.  După această etapă a studiului de laborator, mixtura a fost 

supusă îmbătrânirii pe termen scurt (4 ore minute la o temperatură de 135 °C) și 

pe termen lung (5 zile la temperatura de 85 °C) și au fost evaluate performanțele 

mixturiii asftel obținute.  

S-a constatat că după îmbătrânire, mixturile asfaltice tind să devină mai 

rigide și le este afectată performanța. Creșterea rigidității amestecului ar trebui 

să fie considerată un beneficiu datorită distribuției sporite a încărcării asupra 

îmbrăcăminții rigide, cu toate acestea rigidizarea conduce la creșterea 

sensibilității la apă.  

Ca direcții viitoare de cercetare, ținând cont de rezultatele obținute în 

laborator și de concluziile exprimate în partea documentară, se urmărește să se 

evalueze performanțele unor mixturi asfaltice fie cu un alt tip de bitum, fie cu un 

alt aditiv. De asemenea, trebuie studiată și comportarea unor altor tipuri de 

mixtură supuse îmbătrânirii pe termen scurt și pe termen lung. 
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Rezumat  

 

În lucrare sunt prezentate aspecte ale ingineriei traficului rutier si influența acestuia în 

mediul urban si influența asupra mediului. 

În lucrare s-a realizat un studiu de caz al influenței traficului din mediul urban în 

contextul unei dezvoltări accelerate si “haotice” a orașsului de azi și al posibilităților de 

reducere a poluării mediului prin implementarea și dezvoltarea unui alt tip de transport/ 

mijloace de deplasare print-o metodă matematică de prelucrare a datelor. 

Studiul s-a realizat pentru 3 zone din orașul Cluj-Napoca, având la bază date din 

mediul virtual și alte studii realizate in domeniu. 

 

Cuvinte cheie: trafic, modelare numerica, planuri de urbanism, mobilitate urbană. 

 

 

1.INTRODUCERE 

 

 Datorită dezvoltării continue a societății și a evoluției tehnologiei, traficul 

rutier a devenit tot mai important pentru dezvoltarea economică a statelor, mai 

ales în ultimele decenii, acordându-se un interes din ce în ce mai mare pentru 

acest mod de transport. 

Studiile și preocupările actuale se îndreaptă spre domeniul transportului 

inteligent, atât asupra dezvoltării infrastructurii rutiere, pentru crearea de 

condiții de sigurantă pe toate categoriile de drumuri, dar și la nivel de dotare și 

dezvoltare al vehiculelor cu sisteme “inteligente”.  

  “În vederea asigurării dezvoltării coerente şi durabile, corelării 

priorităţilor de dezvoltare şi eficientizării investiţiilor publice, valorificării 

resurselor naturale şi culturale, autorităţile administraţiei publice locale ale 

unităţilor admi-nistrativ-teritoriale din cadrul aglomerărilor urbane şi zonelor 

metropolitane definite conform legii elaborează strategia de dezvoltare 

mailto:elenalc7@yahoo.com
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teritorială zonală periurbană/metropolitană ca documentaţie de planificare 

teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale. 

Documentaţiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare 

urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia 

existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile, procesele şi măsurile de amenajare 

şi de dezvoltare durabilă a localităţilor.” [1] 

 

2.TRAFICUL RUTIER URBAN 

 

2.1. Generalități asupra conceptului de urbanism – forma orașelor 

 

Orașele s-au dezvoltat de-a lungul timpului după anumite forme 

planimetrice și a necesităților funțiilor urbane și a vieții cotidiene. 

“Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a 

localităţilor, prin elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare spaţială, 

durabilă şi integrată, pe termen scurt, mediu şi lung. 

Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a 

localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul economic, social, cultural şi 

teritorial al acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor.” [1] 

 Cele mai cunoscute și utilizate forme planimetrice ale orașelor sunt: 

- planul radiar-concentric este mai organizat (axele magistrale ce pleaca din 

centru sunt unite prin mai multe centuri circulare  

Ex: Bucuresti, Paris, Milano, Jupia (Brazilia), orasele vechi rusest  

- planul polinuclear – oraşe cu mai multe nuclee apărute iniţial, în timpul 

evoluţiei oraşului sau ca urmare a procesului de migraţie; dezvoltarea oraşului 

este haotică, străzi sinuoase, adesea înfundate ce dau un aspect de labirint.  

Ex: Timişoara, Baia Mare, Sighişoara, Satu Mare, Galaţi, Suceava;  

- planul rectangular (în tablă de șah). Indiferent de conturul orașului, străzile se 

intretaie în unghi drept.  

Ex: New York; Torino, Montreal, Koln, Kyoto, Drobeta Turnu Severin. 

- Planul liniar – sau oraş stradă. Aici activităţile economice sunt concentrate de-

a lungul unei străzi principale.  

Ex: Marsilia, Petroşani, Petrila, Gherghieni, Oraviţa, Câmpia Turzii, Tulcea.  

 

2.2. Evoluția urbană a orașelor și dezvoltarea rețelelor de comunicație 

 

“Oraşul viitorului este un oraş bazat pe cunoaştere, un oraş în care fiecare 

dintre caracteristicile care coexistă în cadrul lui este dublată de o bază de 

informaţii care transmite în timp real informaţii către rezidenţii oraşului, către 
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cei care lucrează în oraş şi cei care vizitează oraşul şi care îi va ajuta cu 

informaţii pentru deciziile lor zilnice. În acelaşi timp, aceleaşi informaţii, vor fi 

completate cu alte date pentru a-i ajuta pe liderii oraşului să planifice şi să 

realizeze o revitalizare urbană susţinută. Oraşul viitorului permite dezvoltarea 

afacerilor, în sensul accesibilităţii, a legăturilor bune privind transportul, 

existenţa organizaţiilor de susţinere şi ajutor şi a grupărilor industriale, 

disponibilitatea forţei de muncă calificate, precum şi o bună infrastructură 

tehnologică.” [2] 

 

Evoluția dezvoltării urbane și a traficului rutier 

Aglomerarea populaţiei şi a funcţiilor urbane generează – în timp, prin 

dimensiunile pe care le poate atinge – un adevărat nomadism motorizat cu 

caracter de masă, ale cărui fluxuri sunt orientate dinspre zonele de domiciliu 

spre zonele de muncă şi dinspre zonele de domiciliu spre zonele de recreere. 

Această mobilitate are un caracter pulsatoriu şi, datorită specificului ei, devine 

din ce în ce mai supusă disfuncţionalităţilor în condiţiile existenţei unei reţele 

neadaptate de artere de circulaţie (cum, din păcate, se poate observa la 

majoritatea localităţilor urbane de la noi). În consecinţă, urbanizarea spontană 

poate fi contraproductivă dacă nu este ţinută sub control, dacă nu este dirijată 

pentru a se asigura o creştere echilibrată a localităţilor urbane. 

 

Interdependență Transport Public-Dezvoltare Urbană 

Dezvoltarea urbană este durabilă dacă prin transportul public: 

-este asigurată accesibilitatea populației/evitarea segregării sociale 

-este limitată utilizarea autoturismelor personale/evitarea congestionării 

traficului și evitarea creșterii gradului de poluare 

-circulaţia urbană produce 40% din emisiile de CO2 

-economia europeană pierde anual aproape 100 miliarde de euro ca urmare a 

întârzierilor provocate în trafic 

-un accident mortal din trei are loc în zonele urbane 

Dezvoltarea urbană poate fi reglementată în funcție de infratsructura de 

transport public. 

 

Probleme principale 

-infrastructura ecologică de transport public a fost diminuată (tramvai, metrou, 

troleibuz) 

-traseele mijloacelor de transport care au fost proiectate în perioada comunistă 

pentru conectarea marilor ansambluri industriale cu cartierele dormitor nu au 

fost modificate la noile cerințe de transport 
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-infrastructura de transport public a fost reabilitată (material rulant) dar nu 

extinsă în corelaţie cu noile zone de dezvoltare urbană 

-lipsa nodurilor intermodale care ar eficientiza transportul persoanelor și care ar 

asigura conexiunea transportului metropolitan cu transportul urban 

-lipsa unor sisteme de transport metropolitane iar strategia de dezvoltare şi 

extindere a transportului public urban a fost rareori corelată cu strategiile şi 

sistemele periurbane 

-absenţa unui sistem de planificare urbană la scară metropolitană, care să 

cuprindă infrastructura tehnică de circulaţie dintre oraşe şi unităţile 

administrative teritoriale învecinate a dus la rupturi şi neconcordanţe în 

planificarea reţelelor necesare. 

 

Posibilități de abordare a mobilității urbane 

Lipsa de coordonare a planificării dezvoltării spaţiale și a sistemelor de 

transport generează o serie de disfuncţii la nivelul ariilor urbane: 

-dezvoltarea exagerată a infrastructurilor de transport în cadrul oraşului, 

-expansiune urbană ca urmare a deteriorării calității vieții , 

-tendința de creștere a densităţilor populaţiei se înregistrează cu precădere în 

oraşele satelit şi în ariile suburbane, 

-apariția unor zone depenedente de automobil, 

-generarea de noi fluxuri de tranzit. 

Dezvoltarea urbană este durabilă dacă prin transportul public se asigură: 

-accesibilitatea populației/evitarea segregării sociale; 

-limitarea utilizării autoturismelor personale/evitarea congestionării traficului 

-limitarea creșterii gradului de poluare. 

„Funcționarea economică a orașului pe baza mobilității persoanelor și a 

mărfurilor, precum și starea și calitatea infrastructurii urbane fizice reprezintă o 

condiție esențială pentru funcționarea optimă a orașelor: acces la piața muncii, 

atractivitate pentru mediul de afaceri, turism, cultură etc, toate fiind influențate 

de existența și calitatea infrastructurii publice. O mobilitate mai mare a 

populației asigură un acces mai bun la oportunități (locuri de muncă, servicii) și 

este extrem de important pentru creșterea economică.” [18] 

 

2.3. Principii de alcătuire a rețelelor rutiere urbane 

 

Străzile sunt sângele comunităților noastre și fundamentarea economiilor noastre 

urbane. Ele reprezintă mai mult de 80% din totalul spațiului public din orașe și 

au potențialul de a promova activitatea comercială, de a servi drept spațiu public 
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pentru rezidenți și pentru a oferi un loc sigur pentru ca oamenii să ajungă în jur, 

pe jos, cu bicicleta, cu mașina sau doar sa le tranziteze. 

Ghidul de design al străzilor urbane creează o nouă abordare la nivelul design-

ului stradal care să satisfacă cerințele de azi și de a raspunde provocări de mâine. 

Bazat pe principiul că străzile sunt spații publice pentru oameni, precum și artere 

pentru trafic și de transport, ghidul pune în prim plan rolul străzii ca un 

catalizator pentru transformarea urbană.  

Într-un context urban, designul stradal trebuie să răspundă nevoilor oamenilor 

care merg pe jos, conduc, cicliștilor și celor care tranzitează un spațiu constrâns.  

Străzile existente, cu o capacitate suplimentară pentru circulație sau o 

zonă rezervată parcării, pot fi transformate prin amenajări temporale prin crearea 

unei benzi speciale pentru autobuze, o bandă pentru parcarea mașinilor și 

priotirizarea traficului, până la o reconstrucție finală.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Situație existentă stradă Figura 2. Amenajare intermediară 

stradă 

În vederea unei reconstrucții complete, trebuie luată în considerare lărgirea 

trotuarelor, mai ales când acestea au fost reduse în favoarea unor măsuri 

suplimentare a cailor de circulație.  

Realizarea unei piste pentru biciclete și a unor alveole pentru parcare pe partea 

stângă a unei străzi cu un sens, poate reduce eventualele conflicte cu autobuzele 

și crează o insulă de protecție pentru pietoni, care duce la reducerea 

accidentelor. 

 
Figura 3. Reconstrucția unei străzi 
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În funcție de categoria străziilor, a arterelor principale sau a bulevardelor, 

acestea se pot transforma astfel încât să corespundă nevoilor actuale si viitoare 

ale traficului urban. [13] 

 
Figura 4.  Propunere de amenajar a unei artere principale 

 

 
Figura 5.  Propunere de amenajare a unui boulevard 

 

2.4. Conceptul de mobilitate în mediul urban 

 

Planul de mobilitate urbană are ca ţintă principală îmbunătăţirea 

accesibilităţii localităţilor şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi 

transport. Planul de mobilitate urbană se adresează tuturor formelor de 

mobilitate şi transport, incluzând transportul public şi privat, de marfă şi 

pasageri, motorizat şi nemotorizat, în mişcare sau în staţionare. [11] 

Mobilitatea in mediul urban vizează crearea unui sistem de transport 

urban durabil prin:  

-facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii; 

-îmbunătățirea siguranței și securității; 

-reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de 

energie; 
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-creșterea eficienței și a eficacității costurilor pentru transportul de persoane și 

mărfuri; 

-creșterea atractivității și a calității mediului urban. 

 

2.5. Caracteristici ale traficului rutier urban 

 

“Congestionarea sau aglomerarea traficului rutier reprezintă starea în care 

se află rețeaua de transport, caracterizată de vitezele de deplasare mici, timpi şi 

cozi de aşteptare lungi. Se consideră că traficul rutier devine congestionat atunci 

când cererea de transport, atât utovehicule, cât şi pietonii, depăşesc capacitatea 

rețelei de transport. 

Principalele metode ce se pot adopta în scopul decongestionării traficului 

rutier sunt următoarele: 

-dezvoltarea infrastructurii actuale prin construirea de noi drumuri în jurul 

orașelor sau chiar supraetajate, 

-implementarea soluțiilor de conducere dinamică a semafoarelor, în funcție de 

condițiile reale de trafic. 

Studiile de trafic prezentate de literatura de specialitate consideră că principalele 

cauze ale congestionări traficului rutier sunt reprezentate de: 

-gâtuiri; condiţii meteorologice nefavorabile; evenimente de trafic neprevăzute; 

efectuarea operaţiilor de reabilitare a infrastructurii rutiere; timpi de 

semaforizare ce nu sunt adaptaţi condiţiilor reale din trafic, în funcţie de zi şi oră 

sau de condiţiile atmosferice. [4] 

 

3.STUDIU DE CAZ 

 

Analiza multi-criterială a scenariilor alternative între trei poli principali de 

tranziție. Model de transport-prelucrarea datelor. 

În cadrul studiului s-a urmarit realizarea unui mdel de transport ținând 

cont de situația existentă și de datele existente despre trei poli principali dintr-un 

oraș. Acest model de transport reprezintă o expunere matematică a circulației 

persoanelor, marfurilor și vehiculelor, în cadrul sistemului de transport. Acesta 

trebuie să reprezinte situația existentă a transportului în ceea ce privește cererea 

de călătorii și condițiile de exploatare. 

“Modelul de transport are rolul de a crea o imagine a modului în care 

comportamentul de călătorie, modelele de călătorie și solicitările vor reacționa 

în timp la schimbări de politici de transport, infrastructură sau servicii, la variații 

ale nivelului populației sau la schimbări ale distribuției spațiale a acesteia, la 

schimbări socio-economice.”[17] 
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S-au folosit date referitoare la Municipiul Cluj-Napoca, prin imparțirea 

acestuia in trei zone principale- cartierul Mănăștur, zona centrală și zona 

industrială.  

S-a plecat de la situația existentă, prin colectarea datelor în mod 

informatic și prin aproximare, și propunerea a doua scenarii de dezvoltare pe 

parcursul a 10 ani, cu realizarea unor investiții și fără investiții. După cum se va 

vedea în calculele prezentate mai jos, s-au păstrat datele de intrare referitor la 

numărul populației, numărul locurilor de muncă și distribuția acestora. 

Prin cele două scenarii propuse, se urmarește ca în final să se reducă numărul de 

deplasari cu automobilul propriu și dezvoltarea și utilizarea transportului public, 

a deplasărilor cu bicicleta și pe jos, reducând astfel poluarea mediului și o 

fluidizare a traficului și a timpului petrecut în trafic. 

 
Figura 6. Delimitarea celor 3 zone studiate 

 

-potocaliu - cartierul Mănăștur 

-verde - zona centrală 

-galben - zona industrială 

Prin folosirea modelului de transport matematic în 3 zone, s-a urmarit 

evaluarea situației existente prin: 

-“identificarea cererii legate de vehicule şi pasageri și a condițiilor operaționale 

privind sistemul de transport.  

-scopul deplasărilor, originea și destinația acestora. 

-distribuția spaţială a călătoriilor în ora de vârf şi ca medie zilnică. 

-alegerea modală: modalitatea de efectuare a călătoriilor, pe moduri de transport  

-afectarea traficului: alegerea rutelor disponibile la nivelul rețelelor de transport, 

lându-se în considerare capacitatea secțiunilor de rețea şi disponibilitatea 

serviciilor de transport public. 

-realizarea de prognoze asupra mobilității pentru anii de perspectivă stabiliți, pe 

baza datelor și proiecțiilor demografice şi economice (proiecții referitoare la 

populație, gospodării, ocuparea forței de muncă și deținerea de autoturisme etc.) 

și a cererii de mobilitate pentru anul de prognoză.  
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-estimarea efectelor implementării unor proiecte/măsuri de mobilitate, a unor 

pachete de proiecte/măsuri de mobilitate sau a unei strategii privind mobilitatea 

şi accesibilitatea. 
Situație existentă 

Acoperirea spațială 

Pentru fiecare zonă s-a determinat numarul de rezidenți și de locuri de muncă 

specific: 

S-au identificat centrii funcționali de greutate ai zonelor studiate, precum și 

distanțele dintre centrele acestora, determinând distanțele medii teoretice ale 

deplasărilor între două zone. 
 

Tabelul 1. Zonificare, nr. personae, unități locative, locuri de muncă 

ZONE AFERENTE MODELULUI DE TRANSPORT Distribuție locuri muncă 

Nr. 

zonă 

Indicatie 

geografica Populație 

Reședințe 

(inc. 

turism) 

Nr. Locuri 

de muncă Industrie Vânzări Servicii 

Zona 

1 

Zona 

Centrală 20849 10425 3265 0 1200 2065 

Zona 

2 

Cartier 

Mănăștur 120000 40000 2630 125 680 1825 

Zona 

3 

Zona 

industrială 13250 3750 1582 1068 368 146 

Total UAT 154099 54175 7477   

 

Distanţele determinate între zone s-au cumulat într-o medie generală, care 

însumează deplasările locale şi de tranzit precum şi o medie locala, reprezentând 

strict distanţa medie a unei deplasări locale. Cele două valori s-au folosit pentru 

calcularea impactului mobilităţii în modelul de transport la nivelul UAT-ului 

studiat. 

Tabelul 2. Distante medii masurate/estimative intre zone (km) 

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Zona 1 x 4,1 8,1 

Zona 2   x 13 

Zona 3     x 

Distanța medie a deplasării interne între cele 3 zone: 6.3km 

Distanța tranzitării rutiere: 9.4km 

Media distanței deplasărilor: 7.385 km 

Deplasări interne: 65% 
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Deplasări transit: 35% 

Acoperirea temporală 

Ca urmare a analizei măsurătorilor de trafic au rezultat intervalele orare 

corespunzătoare vârfurilor de trafic, respectiv: 

-ora de vârf de dimineață, 07:00 – 08:00 

-ora de vârf de după-amiază, 17:00 – 18:00 

Modelarea a fost realizată pentru ora de vârf de dimineață, considerată 

situația cea mai defavorabilă din punct de vedere al traficului, în acest interval 

fiind înregistrate volume de trafic mai mari şi congestie sistematică. 

Anul de bază pentru care a fost realizat modelul de transport este anul 

2018. Anul de perspectivă pentru care au fost realizate prognoze pentru 

scenariile aplicate, în funcție de perioada de implementare a proiectelor şi 

măsurilor incluse în acestea, este 2028. 

Cererea de transport 

Pentru analiza şi detalierea cererii de transport la momentul prezent, este 

necesară detalierea, într-o primă fază, a distribuţiei modale. Raportul modal 

reprezintă procentajul de călătorii alocate fiecarui mijloc de transport, calculat 

printr-o medie a soluţiei ideale calculate, ale măsurătorilor camerelor de traffic. 
Pentru scenariile alternative s-a presupus o uşoară variaţiune a raportului 

modal rezultat din pachetele de proiecte. 

Astfel, se poate analiza cererea de transport în funcţie de moduri şi tipuri. 

Principalele două caracteristici geografice ale unei călătorii sunt originea şi 

destinaţia, caracterizate în model prin generare şi respectiv atragere de călătorii. 

Producerea (generarea) deplasărilor cuantifică totalul originilor călătoriilor 

dintr-o oră de vârf urmărind metodologia de calcul indicată de literatură de 

specialitate. Astfel pentru fiecare zonă s-au determinat numărul estimativ de 

origini, iniţial pentru stadiul actual, iar ulterior pentru cele 2 scenarii. Dintre 

acestea, conform raportului modal, s-a determinat numărul de călătorii efectuate 

cu autoturismul. 

Totalul de deplasări din foaia de calcul de mai jos reprezintă media 

călătoriilor produse(origini) şi atrase(destinaţii), rezultând cifra de călătorii 

aferentă unei ore de vârf. 

Studiind deplasările motorizate, cu ajutorul modelelor de transport s-a 

determinat rulajul (kilometri), consumul de combustibil specific şi poluanţii 

rezultaţi pentru momentul actual şi pentru fiecare scenariu în parte. 
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Tabelul 3. Rulajul (kilometri), consumul de combustibil 

specific şi poluanţii rezultaţi (2018) 
Situatie macro (intern + tranzit) 

    Nr. deplasări Cotă deplasări Rulaj total (km) combustibil (l) CO2 implicit* (kg) CO implicit (g) CH implicit (g) Oxizi sulfurici** (g) 

Autoturisme diesel 10461,06 6172,02 45580,40 2734,82 7329,33 86602,76 145857,28 1312,715489 

benzină 4289,03 31674,51 2375,59 5487,61 1241640,97 573308,71 23,75588587 

Transport Public: 1350 337,5 904,5 2565 4320 162 

  

Total poluanți principali: 13721,43778 1330808,726 723485,9889 1498,471374 

Consum combustibil metropolitan: 

5447,912522 kg CO2 g CO g hidrocarburi g SO2 

Distanța medie a deplasării: 

7,385           

* - CO2 este principalul gaz generator de efect de seră    

** - SO2 este principalul agent cancerigen rezultat din arderea combustibililor 
   

S-a urmărit evoluţia mobilităţii peste 10 ani, comparând impactul 

măsurilor sugerate cu scenariul „fără investiţii”. Astfel, s-au modelat 

următoarele 2 scenarii, urmărind diferenţa evoluţiei transporturilor cu şi 

respectiv fără proiectele de dezvoltare, considerând că toate implicaţiile 

scenariului “Do something” se concretizează în termen de un deceniu. 

 

Tabelul 4. Rulajul (kilometri), consumul de combustibil specific şi poluanţii 

rezultaţi (2028 fără investiții) 
Situație macro (intern + tranzit) 

    Nr deplasări Cota deplasări Rulaj total(km) combustibil (l) CO2 implicit* (kg) CO implicit (g) CH implicit (g) Oxizi sulfurici** (g) 

Autoturisme 
diesel 

10992,31 
6485,47 47895,16 2873,71 7701,54 91000,81 153264,52 1379,38 

benzină 4506,85 33283,08 2496,23 5766,29 1304696,67 602423,72 24,96 

Transport Public: 1350 337,5 904,5 2565 4320 162 

  

Total poluanți principali: 14372,34 1398262,48 760008,23 1566,343 

Consum combustibil metropolitan: 

5707,44 kg CO2 g CO g hidrocarburi g SO2 

Distanta medie a deplasării: 

7,39           

* - CO2 este principalul gaz generator de efect de seră 
   

** - SO2 este principalul agent cancerigen rezultat din arderea combustibililor 
   

Tabelul 5. Rulajul (kilometri), consumul de combustibil specific şi poluanţii 

rezultaţi (2028 cu investiții) 
Situatie macro (intern + tranzit) 

    Nr deplasări Cota deplasări Rulaj total(km) combustibil (l) CO2 implicit* (kg) CO implicit (g) CH implicit (g) Oxizi sulfurici** (g) 

Autoturisme 
diesel 

6640,70 
3918,01 28934,53 1736,07 4652,67 54975,61 92590,50 833,31 

benzină 2722,69 20107,05 1508,03 3483,55 788196,28 363937,57 15,08 

Transport Public: 1350 337,5 904,5 2565 4320 162 

  

Total poluantți principali: 9040,72 845736,89 460848,07 1010,39 

Consum combustibil metropolitan: 

3581,600555 kg CO2 g CO g hidrocarburi g SO2 

Distanța medie a deplasarii: 

7,39           

* - CO2 este principalul gaz generator de efect de seră 
   

** - SO2 este principalul agent cancerigen rezultat din arderea combustibililor 
   

Evoluţia raportului modal înspre unul sustenabil este dependentă de măsurile 

sugerate: 
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Tabelul 6. Evoluţia raportului modal 

Evolutie raport 

modal  
Autoturism 

Transport 

Public 

Cicislism 

urban 
Mers pe jos 

stadiul actual (2018) 44,6 38,17 7,60 9,60 

2028 fara investii 46,9 34,87 9,60 3,00 

2028 cu investii 28,33 48 19 4,67 

 

 
Figura 7. Distribuția grafică a evoluției raportului modal 

 

Analiza multi-criterială 

 În funcţie de rezultatele produse de modelele de transport sau de 

evaluările experţilor s-a acordat un punctaj de la 0 la 100 pentru fiecare criteriu 

şi respectiv pentru fiecare scenariu, rezultând un punctaj final; Media acestora a 

determinat nota finală pentru fiecare scenariu evaluat evidenţiind diferenţele 

clare de impact asupra mobilităţii din zonele studiate pentru anul 2028. 

 Datorită diferenţei clare de punctaj, scenariul câştigător de urmărit şi 

dezvoltat este al urmăririi investitiilor sugerate, al abordării integrate coordonate 

care îmbină proiecte specifice fiecărui mod de deplasare într-o sinergie 

sustenabilă. Acesta presupune o reducere a cotei deplasărilor motorizate cu 

aproximativ 16%, călătorii care se distribuie între transportul public, mers pe jos 

şi ciclism regulat şi care implică o reducere semnificativă a rulajului motorizat 

cu autovehiculul personal, scăzând proporţional poluarea aferentă.  

 Analiza multicriterială va include indicatori de performanță cuantificați, 

care să marcheze nivelul de realizare a fiecăruia dintre cele cinci criterii 

specificate anterior, utilizate şi pentru evaluarea impactului actual al mobilității, 

respectiv: 
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-eficiență economică, impactul asupra mediului, accesibilitate, siguranță, 

calitatea vieții 

Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele: 

- Accesul la cea mai apropiata staţie de transport public, măsurat în metri şi 

evaluat ca medie 

a tutoror locaţiilor din UAT înspre staţiile de autobuz. Acest indicator este 

notabil mai mic în cazul existenţei mai multor staţii şi a transportului public 

urban. 

- Accesul la locul de muncă, măsurat în minute şi reprezentând timpil mediu 

parcurs de  

locuitori din Năvodari spre/dinspre locul de muncă. Timpul este mai mare în 

cazul scenariului post-investiţii datorită sporirii ponderii mobilităţii lente, mai 

exact a călătoriilor cu bicicleta şi pe jos. 

- Densitatea traficului rutier, măsurat în numărul călătoriilor efectuate cu mijloace  

motorizate proprii. Aceasta este redusă prin oferirea de alternative în scenariul 

post-investiţii, punctual a transportului public şi reţelei de ciclism cu piste 

dedicate. 

- Poluarea, măsurată in CO2, reprezentând cantitatea de dioxid de carbon generată 

de traficul  

interurban motorizat. Acesta se reduce prin reducerea ponderii călătoriilor 

motorizate, explicată la criteriul precedent. 

- Consumul de energie, măsurat in litri. Acesta se determină proporţional cu 

kilometri rulaţi  

si precum la criteriile precedente, se modifică pozitiv cu scăderea ponderii 

autoturismelor în cadrul deplasărilor urbane. 

- Ponderea călătoriilor cu vehicule motorizate, reprezentată de raportul modal al 

deplasărilor  

cu autoturisme. Ultimii 4 indicatori, inclusiv prezentul, se leagă strâns de 

ponderea autoturismelor din raportul modal. 

- Km străzi modernizate, reprezentat de distanţa arterelor menite a fi reabilitate în 

fiecare  

scenariu. Scenariu cu investiţii poate implica modernizarea suplimentară a unor 

străzi, menite operării transportului public. 

- Nr pasageri care utilizează transportul public este dat de raportul modal al 

transportului  

public. 

- Km reţea ciclism cuantifică lungimea infrastructurii de ciclism propusă. 

- Lungimea cordioarelor pietonale reprezintă cumulul in kilometri al trotuarelor 

largi,  
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modernizate si mobilate cu dotări urbane specifice, atractive. 

- Reducerea numărului de accidente se referă la numărul de accidente rutiere 

produse, în  

medie, într-o zi. In scenariu post-investiţii, datorita reducerii ponderii călătoriilor 

auto, valoarea este mult redusă. 

 

Tabelul 7. Analiza multi-criterială 

N

r. 

ANALIZA MULTI-CRITERIALĂ A SCENARIILOR ALTERNATIVE - PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ  

criterii esențiale de notare       
valoa

rea 

ideal

a 

urma

rita 

metoda 

evaluării 

unitat

e de 

măsu

ră 

Valori absolute Scor final 

INDICA

TOR 

categori

e 

explicați

e 

valoa

rea 

mini

ma 

posib

ila 

valo

area 

max

ima 

posi

bila 

delt

a 

STAD

IUL 

ACTU

AL 

Fără 

inves

tiții 

2028 

Cu 

inves

tiții 

2028 

STAD

IUL 

ACTU

AL 

Fără 

inves

tiții 

2028 

Cu 

inves

tiții 

2028 

1 

Accesul 

la cea 

mai 

apropiată 

stație de 

transport 

public 

accesibi

litate 
distanța 

medie la 

stațiile 

TP 

350 800 450 
mini

m 

evaluarea 

expertului 
metri 800 800 350 0 0 100 

2 

Accesul 

la locul 

de muncă 

eficienta 

economi

că 

timp 

petrecut 

inspre 

muncă 

20 28 8 
mini

m 

evaluarea 

expertului 

minut

e 
24 28 20 50 0 100 

3 

Densitate

a 

traficului 

rutier 

sigurant

a, 

calitatea 

vieții 

nr. 

călătorii 

urbane 

motoriza

te 

6640 
109

92 

435

2 

mini

m 

rezultatele 

modelului 

nr. 

depla

sări 

10461 
1099

2 
6640 

12.201

29 
0 100 

4 Poluarea 

impactu

l asupra 

mediulu

i 

CO2 - 

efectul 

de seră 

9040 
143

72 

533

2 

mini

m 

rezultatele 

modelului 

kilogr

ame 

CO2 

13721 
1437

2 
9040 

12.209

3 
0 100 

5 

Consumu

l de 

energie 

impactu

l asupra 

mediulu

i, 

eficienta 

economi

că 

l 

combust

ibil 

consuma

ți/zi 

3582 
570

7 

212

5 

mini

m 

rezultatele 

modelului 

litri 

benzi

nă + 

motor

ină 

5448 5707 3582 
12.188

24 
0 100 

6 

Ponderea 

calatoriil

or cu 

vehicule 

motorizat

e 

impactu

l asupra 

mediulu

i, 

eficienta 

economi

că 

% 

călătorii 

auto - 

raportul 

modal 

28 47 19 
mini

m 

rezultatele 

modelului 
% 45 47 28 

10.526

32 
0 100 

7 

Km 

străzi 

moderniz

ate 

sigurant

a 

distanța 

străzilor 

propuse 

spre 

moderni

zare 

0 16.8 16.8 
maxi

m 

conform 

listei de 

proiecte 

km 0 0 16.8 0 0 100 

8 

Nr. 

pasageril

or care 

utilizează 

transport

ul public 

urban 

eficiența 

econimi

că, 

impactu

l asupra 

mediulu

i 

% 

călătorii 

TP - 

raportul 

modal 

35 48 13 
maxi

m 

evaluarea 

expertului 

% din 

totalu

l 

depla

sărilo

r 

38 35 48 
23.076

92 
0 100 

9 

Km infra 

pentru 

ciclism 

sigurant

a, 

calitatea 

vieții 

Lungime

a 

traseelor 

propuse 

spre 

impleme

0 0 0 
maxi

m 

conform 

listei de 

proiecte 

km 0 0 0 0 0 0 
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ntare 

1

0 

Lungime

a 

coridoare

lor 

pietonale 

sigurant

a, 

calitatea 

vieții 

Km 

coridoar

e 

pietonal

e 

propuse 

4 7 3 
maxi

m 

conform 

listei de 

proiecte 

km 4 7 7 0 100 100 

1

1 

Reducere

a 

numarulu

i de 

accidente 

sigurant

ă 

Pondere

a 

accident

elor 

rutiere în 

raza 

UAT-

ului 

62 92 30 
mini

m 

evaluarea 

expertului 

Nr 

eveni

ment

e 

rutier

e/an 

86 92 62 20 0 100 

  

Rating(scor) final mediu-ponderal pentru fiecare scenariu: 12.75 9.09 90.91 

 

4. CONCLUZII 

 

Suplimentar, cu consecinţe în valoarea indicatorilor din Analiza Multi-

Criterială, un indicator important pentru evoluţia mobilităţii urbane este 

variaţiunea raportului modal, vizibilă mai sus. Aceasta descrie ponderea 

călătoriilor efectuate cu diverse mijloace de transport, urmărind reducerea 

deplasărilor cu autoturismul personal si încurajarea metodelor alternative de 

deplasare.  

Aceste investiții trebuie realizate în primul rând în infrastructura orașului și 

dezvoltarea transportului public, a dezvoltării rețelei de piste pentru bicicliști 

amenajate în conformitate cu standardele europene a dimensiunilor și siguranței 

în exploatare, pentru a oferi participanților la trafic posibilitatea de alegere a 

opțiunilor alternative de deplasare și educarea populației în acest sens. 

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, scenariul favorabil unui trafic 

sustenabil și economic, este cel preconizat pentru 2028 cu realizarea unor 

investiții. În acest caz, se observă o reducere considerabilă a poluării mediului, o 

creștere a siguranței în trafic în ceea ce privește numărul de accidente, 

dezvoltarea infrastructurii orașului. 
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Rezumat 

Structura rutieră este elementul de rezistență al drumului, prevazută și realizată pe 

partea carosabilă și pe benzile de încadrare, alcatuită dintr-un ansamblu de straturi executate 

din materiale pietroase stabilizate sau nu cu lianți și dimensionate conform anumitor norme, 

având în ansamblu o capacitate portantă stabilită în principal funcție de intensitatea traficului. 

Scopul articolului îl reprezintă cercetarea metodelor de dimensionare a  structurilor 

rutiere rigide conform normativelor în vigoare din România ( NP 081 – 2002), respectiv 

dimensionarea structurilor rutiere rigide conform cerințelor din statul american Minnesota cu 

ajutorul programului de calcul specializat MnPave Rigid. 
 

Cuvinte cheie: structură rutieră rigidă, dimensionare, programe de calcul specializate 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

În funcție de modul de alcătuire și de comportarea în exploatare, 

structurile rutiere se clasifică în structuri rutiere flexibile, structuri rutiere rigide, 

respectiv structuri rutiere mixte. 

Structurile rutiere rigide sunt caracterizate prin faptul că au în componența 

lor unul sau mai multe straturi din beton de ciment. Deoarece structurile rutiere 

rigide pot prelua eforturi de încovoiere, repartizarea solicitărilor din trafic se 

realizează pe o suprafață mult mai mare decât în cazul sistemelor rutiere 

flexibile, rezultând și deformații mult mai mici. Datorită acestui fapt, durata de 

exploatare a îmbrăcăminților rutiere realizate din beton de ciment este de 20 – 

40 ani. 

Îmbrăcămințile structurilor rutiere rigide se pot realiza cu dale din beton 

de ciment. Dalele din beton de ciment se pot realiza pe toată lățimea părții 

carosabile, în functie de intensitatea traficului, dintr-un strat sau două straturi, 

stratul superior purtând denumirea de strat de uzură, iar cel inferior de strat de 

mailto:niculai.ervinius@gmail.ro
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rezistență. Grosimea minimă a stratului de uzură este de 6 cm, iar grosimea 

totală a îmbrăcăminții din beton de ciment este cuprinsă între 18 – 30 cm. 

Structurile rutiere rigide prezintă o serie de avantaje față de structurile 

rutiere flexibile, acestea fiind:  

- prezintă rezistenţe mecanice mari care permit îmbrăcăminții suportarea 

unui trafic intens şi greu; 

- au o rezistenţă sporită la uzură (sub 0,1 mm/an) şi se comportă bine în 

regiuni cu climat umed asigurând o viabilitate de 35 - 40 ani; 

- au o rugozitate ridicată care este practic insensibilă la umezirea suprafeţei 

de rulare; 

- suprafaţa lor este practic insensibilă la acţiunea temperaturilor ridicate; 

- sunt rezistente la acţiunea carburanţilor şi lubrifianţilor utilizaţi la 

autovehicule; 

- permit utilizarea la maximum a materialelor locale; 

- sunt avantajoase din punct de vedere energetic având un consum specific de 

energie cu 50-90% mai mic faţă de îmbrăcăminţile bituminoase; 

- prezintă un volum redus de lucrări de întreţinere, acestea având costuri 

mici; 

- execuţia îmbrăcăminţilor se poate realiza şi pe timp umed cu temperaturi de 

+ 3 - + 50C ceea ce pre1ungeşte sezonul de lucru faţă de cel al 

îmbrăcăminţilor bituminoase; 

- cheltuielile totale de executie, raportate la perioada de exploatare sunt mult 

reduse faţă de cele ale îmbrăcăminţilor bituminoase în cazul unui trafic 

intens şi greu. 

Dezavantajele pe care le prezintă îmbrăcăminţile rutiere rigide faţă de cele 

bituminoase sunt: 

- existenţa rosturilor (longitudinale şi transversale) care complică execuţia 

îmbrăcăminții şi deranjează circulaţia, constituind totodată şi punctele 

vulnerabile ale îmbrăcăminții de la care începe degradarea ei; 

- darea în circulaţie se face după circa trei săptămâni, când betonul atestă 

rezistenţe mecanice corespunzătoare; 

- se folosesc până la declivități de 7%; 

- din cauza rigidităţii dalelor, în cazul unor tasări inegale ale straturilor de 

fundaţie, dalele fisurează şi crapă; 

- posibilităţile de ranforsare a îmbrăcăminţilor rutiere rigide solicită 

tehnologii complexe de execuţie; 

- întreţinerea acestor tipuri de îmbrăcăminţi pe timp de iarnă este anevoioasă, 

dat fiind că nu se recomandă utilizarea fondanţilor chimici la combaterea 

poleiului şi la deszăpezire. 
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2. DIMENSIONAREA STRUCTURILOR RUTIERE RIGIDE ÎN 

ROMÂNIA 

 

La nivel național, structurile rutiere rigide se dimensionează conform 

normativului de proiectare în vigoare, NP 081 – 2002, normativ care se aplică la 

dimensionarea structurilor rutiere rigide pentru drumuri publice de interes 

național, județean și local. 

Conform normativului NP – 081 – 2002, dimensionarea struturilor rutiere 

rigide se bazează pe criteriul tensiunii la întindere din încovoiere admisibilă a 

betonului de ciment, σadm. 

Structurile rutiere rigide se proiectează pentru o perioadă de perspectivă 

stabilită, dimensionarea acestuia făcându-se în funcție de traficul de calcul, 

capacitatea portantă a pământului de fundare, alcătuirea structurii rutiere, clima 

zonei în care se proiectează drumul. Pentru obținerea acestor date, este necesară 

efectuarea în prealabil a anumitor studii cum ar fi compoziția, intensitatea și 

evoluția în perspectivă a traficului, caracteristicile geotehnice ale pământului de 

fundare, respectiv stabilirea regimului hidrologic al complexului rutier.  

Pentru proiectare structurilor rutiere rigide, normativul impune un criteriu 

de dimensionare ce presupune ca tensiunea de întindere a betonului din dale să 

fie mai mică sau egală cu tensiunea din încovoierea admisibilă a betonului de 

ciment din dale. 

În funcție de clasa tehnică a drumului și de condițiile climatice se 

stabilește ipoteza de dimensionare corespunzătoare, aceasta calculând tensiunea 

de întindere din încovoiere datorată încărcării de calcul. 

Grosimea dalei din beton de ciment se determină din diagramele de 

dimensionare, pe baza valorii modului de reacție la suprafața stratului de 

fundație și a tensiunii la întindere din încovoiere admisibilă a betonului de 

ciment rutier, prin interpolare liniară. 

 

2.1  Programul de dimensionare a structurilor rutiere rigide in S.U.A. - 

MnPave Rigid 

 

Programul de dimensionare a structurilor rutiere rigide a fost conceput de 

Minnesota Department of Transportantion (MnDOT) și a fost inițiat în cadrul 

proiectului de cercetare numit „Simplified Design Tool for Minnesota Concrete 

Pavements”. Programul MnPave Rigid a fost inițial conceput pentru a înlocui 

programul de calcul RigidPave. RigidPave a fost un program conceput în 

conformitate cu American Association of State Highway Transportation Officers 
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(AASHTO) în anul 1993 folosit în scopul dimensionării structurilor rutiere 

rigide. 

Ferestrele diponibile pentru utilizatorii programului sunt următoarele: 

- Main: Conține parametrii necesari dimensionării unei structuri rutiere 

rigide, cum ar fi durata de viață structurii, clima zonei, numărul de benzi.  

- Defaults: Această fereastră conține parametrii precum fiabilitatea, procentul 

acceptabil de fisuri. 

- Load Spectra Selector: MnPave Rigid a fost dezvoltat prin folosirea a trei 

spectre de încărcare. Un spectru de încărcare este conform AASHTO, în 

timp ce celelalte două au dezvoltate folsind baza de date MnDot.  

- Design Values: Tabelul din această fereastră descrie toți parametrii preluați 

din baza de date AASHTO.  

- About: Această fereastră sintetizează obiectivele proiectului, prezintă lista 

membrilor echipei de cercetare MnPave și oferă sfaturi tehnice 

utilizatorilor.    

Programul MnPave Rigid permite dimensionarea structurilor rutiere rigide 

respectând cerințele “American Association of State Highway Transportation 

Officers“ (AASHTO), acesta folosindu-se doar în statul american Minnesota. 

Calculul structurii rutiere se realizează în funcție de anumiți parametrii cum ar fi 

durata de viață a structurii, clima zonei în care se află drumul, numărul de benzi 

de circulație, tipul și calitatea agregatelor, grosimea stratului de fundație, tipul 

de acostament, traficul de calcul și procentul de creștere anul al acestuia. 

Rezultatele programului oferă suplimenar informații privind procentul de 

fiabilitate și procentul de crăpături admisibil. 

 

3. STUDIU DE CAZ 

 

3.1  Dimensionare structurii rutiere rigide conform normativului NP 081-

2002 

 

Pentru prezentul studiu de caz a fost dimensionată o structură rutieră 

pentru trafic greu (Nc = 1,00 m.o.s.) pe baza următoarelor ipoteze: 

- Drumul este situat într-o zonă de tip climateric I; 

- Îmbrăcamintea din beton de ciment se execută într-un singur strat; 

- Terasamentele rutiere sunt în rambleu cu o înălțime sub 1,00 m; 

- Pământul ce caracterizează terenul de fundare este alcătuit din praf nisipos, 

praf argilos, respectiv este un pământ de tipul P4 conform STAS 1243; 

- Drum de clasă tehnică III; 

- Perioada de perspectivă pp este de 30 de ani. 
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Sectorul de drum fiind situat în rambleu cu înălțimea sub 1,00 m, în profil 

mixt și în debleu, regimul hidrologic este 2b (conform pct. 4.4 din normativul 

NP 081-2002). 

În funcție de tipul pământului (P5), tipului climateric I și a regimului 

hidrologic 2b, s-a stabilit valoarea modulului de reacție al pământului de fundare 

K0 = 46 MN/m3. 

Valoarea modulului de reacție la suprafața stratului de fundație K se 

determină în funcție de grosimea echivalentă a straturilor de fundație Hech și de 

valoarea modulului de reacție al pământului de fundare K0.  

Grosimile efective ale straturilor subadiacente dalei sunt: 

- Strat de fundație din piatră spartă                    h1 = 15 cm; 

- Strat de fundație din balast                              h2 = 40 cm. 

Grosimea echivalentă a straturilor de fundație a fost calculată în funcție de 

grosimile straturilor subadiacente dalei și de coeficienții acestora, rezultând o 

valoare de 45,00 cm. 

Valoarea modulului de reacție la suprafața stratului de fundație K se 

determină conform diagramei 3 din normativul NP 081-2002, în funcție de K0 = 

46 MN/m3 și Hech = 45,00 cm, rezultând o valoare de 95,20 MN/m3. 

S-a adoptat clasa betonului de ciment rutier BcR 5.0 conform 

normativului, iar pe baza clasei betonului s-a determinat valoarea rezistenței 

caracteristice la încovoiere Rk
inc conform SR 183-1:1995, rezultând Rk

inc = 5,00 

MPa. 

Valoarea tensiunii de întindere din încovoiere admisibilă a betonului s-a 

determinat in funcție de rezistența caracteristică la încovoiere a betonului la 28 

de zile, coeficientul de creștere a rezistenței betonului în intervalul 28..90 zile, 

traficul de calcul pe perioada de perspectivă. În urma calcului a rezultat că 

valoarea tensiunii din încovoiere admisibilă a betonului este de 3,57 MPa. 

În funcție de clasa tehnică a drumului (drum de clasă tehnică III) și de 

condițiile climatice s-a adoptat ipoteza de dimensionare 2, conform normativului 

NP 081-2002. 

Grosimea dalei din beton de ciment H s-a determinat din diagrama de 

dimensionare corespunzătoare ipotezei 2, conform anexei 3 din normvativ, pe 

baza valorilor modulului de reacție la suprafața stratului de fundație si a 

tensiunii din încovoiere admisibilă a betonului, prin interpolare liniară. 

Grosimea dalei din beton H rezultă de 21,70 cm, această rotunjindu-se la 22 cm. 

În urma dimensionării a rezultat următoarea structură rutieră: 

- 22 cm strat de uzură din beton de ciment rutier BcR 5.0; 

- 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 

- 40 cm strat de fundație din balast. 
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3.2 Dimensionarea structurilor rutiere rigide cu ajutorului programului 

MnPave Rigid 

 

În partea a doua a studiului de caz a fost dimensionată o structură rutieră 

rigidă cu ajutorului programului de calcul specializat MnPAve Rigid.  

Datele de intrare folosite pentru dimensioarea structurii rutiere rigide sunt 

următoarele : 

- Durata de viață a structurii: 30 de ani; 

- Clima zonei în care se afla drumul: D1 (clima a fost aleasă astfel încât 

numărul de zile și temperaturi medii anuale specifice fiecărui anotimp să se 

asemene cu cele specifice climatului țării noastre);  

- Traficul de calcul a fost echivalat în osii standard de 115kN astfel încât sa 

fie echivalent cu cel de 1 m.o.s. 

- Numărul de benzi de circulație: 2 benzi de circulație; 

- Stratul superior de fundație al structurii este alcătuit din agregate „class 5Q” 

(în tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile claselor de agregate folosite de 

program); 

- Grosimea stratului de fundație este de 12 inch ≈ 30 cm; 

- Pentru stratul superior de fundație de 12 inch programul introduce automat 

în structura rutieră un strat de fundație în grosime de 4 inch ≈ 10 cm; 

- Lungimea plăcilor din beton este de 15 feet ≈ 450 cm; 

                                           
Tabelul 1. Caracteristicile materialelor folosite de programul MnPave 

 
 

După rularea programului cu datele de intrare prezentate mai sus a 

rezultat o grosime a dalei de beton de 7.60 inch  ≈ 19.30 cm, această valoare se  

rotunjește la 20 cm. 

 În urma dimensionării a rezultat următoarea structură rutieră: 

- 20 cm strat de uzură din beton de ciment rutier; 

- 30 cm strat superior de fundație; 

- 10 cm strat de fundație. 
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Rezultatele programului oferă în plus procentul de fiabilitate al structurii 

ca fiind de 50% și procentul de crăpături admisibil de 15%. 

 

4. CONCLUZII 

 

În urma dimensionării structurii rutiere rigide respectând normativul de 

proiectare în vigoare din România (NP 081-2002), respectiv dimensionarea cu 

ajutorul programului de calcul american MnPave Rigid se poate observa o 

diferență considerabilă între grosimilile totale ale structurilor rutiere. Această 

diferență se poate explica prin calitatea superioară a materilalelor folosite în 

S.U.A., dar si prin calitatea superioară a pământului de fundare folosit de 

program față de cel folosit în dimensionarea structurii rutiere conform 

normativului de proiectare din România.  

Programul MnPave Rigid nu permite modificarea caracterisiticilor 

pământului de fundare, deoarece creatorii acestui program au investigat tipurile 

de pământ din Minnesota, împărțindu-le în două tipuri de pământ, din care a fost 

ales cel cu proprietățile mai slabe, respectiv cel cu modulul de 14000 psi și 

coeficientul lui Poisson de 0.35, iar pământul este considerat un mediu semi-

infinit. 

Implementarea unui program specializat de calcul în domeniul 

dimensionării structurilor rutiere rigide în România bazat pe metodele de 

dimensionare folosite în țara noastră și care să conțină date geotehnice ale 

tipurilor de pământ, parametrii caracteristi tipurilor climaterice și alți parametrii 

necesari dimensionării este necesară pentru a eficientiza procesul de calcul și 

pentru a obține rezultate cât mai exacte. 
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Rezumat  

 

     Reologia este știința care se ocupă cu studiul curgerii substanțelor sub acțiunea 

forțelor de forfecare sau altfel spus, studiul deformării continue a substanțelor și proprietățile 

acestora. În general, materialele sunt continuu supuse eforturilor (se află într-o condiție de 

deformare). 

Bitumul este un amestec chimic complex ce conține molecule în care predomină 

hidrocarburile și o cantitate infimă de specii heterociclice structurale și grupuri funcționale 

conținând azot, sulf și oxigen. Poate conține deasemeni cantități mici de metale ca vanadiu, 

nichel, fier, magneziu și calciu. Analiza chimică elementară arată că în general, cele mai 

multe bitumuri conțin: 82-88% carbon; 8-11% hidrogen; 0-6% sulf; 0-1,5% oxigen; 0-1% 

azot. Această compoziție depinde considerabil de natura țițeiului din care se obține bitumul și 

de modificările la care bitumul este supus în timpul fabricării sale. 

Mixturile asfaltice sunt amestecuri alcătuite din agregate naturale sau artificiale, filer 

și bitum, pe baza unor dozaje atent stabilite prin proiectarea rețetei în laborator. Acestea sunt 

folosite pentru realizarea îmbrăcăminților rutiere bituminoase.  

În lucrarea de față sunt prezentate aspecte legate de performanțele bitumului modificat 

și a mixturii asfaltice cu bitum modificat. 

Studiul s-a efectuat în cadrul Laboratorului de Drumuri CESTRIN, unde au fost 

confecţionate probe de mixtură asfaltică tip MAS 16 cu bitum modificat, care ulterior au fost 

supuse încercărilor de laborator în vederea determinării următoarelor caracteristici: densitate 

maximă, densitate aparentă, volum de goluri, încercarea de scurgere a liantului, modul de 

rigiditate, sensibilitate la apă, încercarea la compresiune ciclică, încercarea la ornieraj/ punct 

de înmuiere, pentrația, punct de rupere Frass, revenire elastică, determinarea 

vâscozității,modul de rigiditate, determinarea modulului complex de forfecare și a unghiului 

de fază, îmbatrânirea bitumului. 

 

Cuvinte cheie: reologie, bitum modificat, mixtură asfaltică, modul de rigiditate, 

sensibilitate la apă, punct de rupere Frass. 

 

mailto:mihainiculita1@gmail.com
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1. INTRODUCERE 

 

 Mixturile asfaltice sunt amestecuri alcătuite din agregate naturale sau 

artificiale, filer și bitum, pe baza unor dozaje atent stabilite prin proiectarea 

rețetei în laborator. Acestea sunt folosite mai ales pentru realizarea 

îmbrăcăminților rutiere bituminoase și a straturilor de bază. 

            Din punct de vedere al compoziției, mixturile asfaltice pot fi grupate 

astfel: 

• betoane asfaltice (B.A.); 

• asfalt turnat (A.T.); 

• mortare asfaltice (M.A.); 

• anrobate bituminoase (A.B.). 

 Agregatele naturale sunt materiale granulare de origine minerală, 

provenind din sfărâmarea naturală sau artificială a rocilor. Cele mai utilizate 

agregate la prepararea mixturilor asfaltice sunt: criblurile, nisipul natural, nisipul 

de concasaj, pietrișul natural, pietrișul concasat şi balastul. 

În realizarea unei mixturi asfaltice rolul cel mai important îl joacă liantul 

hidrocarbonat şi anume bitumul. Acesta are o compoziţie foarte complexă şi de 

calitatea lui depinde atât calitatea mixturilor asfaltice, dar mai ales calitatea şi 

durabilitatea structurilor rutiere, în special a îmbrăcăminţilor bituminoase care 

sunt straturi de uzură. Bitumul intră în compoziţia unei mixturi în proporţie de 5-

7% din masa acesteia. Proporţia optimă trebuie aleasă cu grijă pentru a realiza o 

structură adecvată. 

Tipul de bitum se alege în funcţie de mixtura asfaltică pe care dorim să o 

preparăm, mai precis de caracteristicile fizico-mecanice avute în vedere pentru 

mixtura asfaltică. Se poate utiliza bitum pur, bitum modificat, bitum aditivat, 

derivaţi ai bitumului (emulsie bituminoasă, bitum tăiat). 

Bitumul, prin proprietățile sale de liant, realizează: 

• anrobarea granulelor cu o peliculă fină; 

• bună adezivitate pe granulele agregatului și menținerea acestei 

adezivități în prezența acelor factori care tind să se substituie 

bitumului la suprafața agregatelor. 
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2. SCOPUL LUCRĂRII 

  

Lucrarea de față are ca scop prezentarea aspectelor legate de 

performanțele bitumului modificat și a mixturii asfaltice de tip MAS 16 cu 

bitum modificat. 

Studiul experimental prezentat în lucrare a fost realizat în Laboratorul de 

Drumuri CESTRIN. Studiul a fost realizat pe bitum modificat 45/80-65A și 

mixtrură asfaltică (MAS16) strat de uzură, care ulterior au fost supuse 

încercărilor de laborator. 

 

3. ISTORIC 

 

 Pe baza cercetărilor efectuate în perioada 1986-1994 în SUA în cadrul 

programului de cercetare SHRP (Strategic Higway Research Program) au fost 

stabilite noi criterii de performanță pentru bitumuri. Programul a dezvoltat 

specificații și metode de încercare pentru măsurarea proprietăților fizice ale 

bitumului în corelație cu cerințele de performanță pentru mixturile asfaltice 

impuse de trafic, climă și alcătuirea structurilor rutiere.  

           Încercările SHRP sunt utilizate pentru măsurarea proprietăților reologice 

ale bitumurilor, atât la temperatură ridicată cât și la temperatură scazută, iar 

caracteristicile determinate se pot corela direct cu caracteristicile îmbrăcăminții 

bituminoase. 

 

4. MATERIALE UTILIZATE ȘI REȚETA MIXTURII ASFALTICE 

 

 Materialele folosite la prepararea mixturii asfaltice pentru statul de bază 

sunt agregatele de Morlaca, filerul de Holcim și bitumul modificat Total 45/80-

65A . 

Rețeta pentru mixtura asfaltică de tip MAS16 este prezentată în cele ce 

urmează: 

Rețeta propusă pentru MAS16: 

✓ 45,82% criblură sort 8-16; 

✓ 22,44% criblură sort 4-8; 

✓ 14,96% nisip de concasaj 0-4; 

✓ 10,29% filer; 

✓ 5,9% bitum modificat TOTAL 45/80-65A  
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✓ 0,6% fibră  Iterfibra C/PLUS 

 

5. ÎNCERCĂRI REALIZATE 

 

Pentru a pune în evidenţă performanţele bitumului modificat și a mixturii 

asfaltice MAS 16, în Laboratorul de Drumuri CESTRIN s-au determinat 

următoarele caracteristici: 

✓ punct de înmuiere, conform SR EN 1427:2015; 

✓ determinarea pebtrației cu, conform SR EN 1426:2015; 

✓ punct de rupere Frass, conform SR EN 12593:2015; 

✓ revenire elastică la 25 0C, conform SR EN 13398:2018; 

✓ determinarea rezistentei la întarire sub efectul caldurii si aerului: Metoda 

RTFOT,conform SR EN  12607-1:2015; 

✓ determinarea modulului complex de forfecare şi a unghiului de fază. 

Reometru cu forfecare dinamică (DSR), conform SR EN 14770 :2012; 

✓ determinarea vâscozității bitumului la temperature ridicate utilizând 

vâscozimetru rotational, conform ASTM D4402/D 4402M-15; 

✓ determinarea modulului de rigiditate. Reometru cu bară de încovoiere 

(BBR), conform SR EN 14771 :2012; 

✓ îmbătrânire de durată, accelerată, realizată într-un recipient de îmbătrânire 

sub presiune (PAV), conform SR EN 14769 :2012; 

✓ densitate aparentă, conform SR EN 12697-6; 

✓ densitate maximă prin metoda hidrostatică, în conformitate cu SR EN 

12697-5; 

✓ volum de goluri, conform SR EN 12697-8; 

✓ încercarea de scurgere a liantului. Metoda cu paharul, conform SR EN 

12697-18:2017;   

✓ sensibiltate la apă, conform SR EN 12697-12, Metoda A, prin stabilirea 

rezistenței la tracțiune indirectă pe epruvetele uscate si umede, conform SR 

EN 12697-23; 

✓ încercarea la ornieraj. Determinarea rezisteței la formarea făgașelor, 

conform SR EN 12697-22+A1:2007; 

✓ încercarea la compresiune ciclică. Determinarea rezistenței la deformații 

permanente-fluaj dinamic, conform SR EN 12697-25:2016; 

✓ modul de rigiditate la 10°C, 20°C, 30°C prin încercarea la încovoiere în 

patru puncte pe epruvete prismatice, conform SR EN 12697-26 (Anexa B); 
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6. REZULTATE EXPERIMENTALE 

 

Pentru o caracterizare completă a bitumului modificat s-au efectuat atât 

încercări de laborator clasice cât și cele indicate de specificațiile SHRP 

SUPERPAVE. 

 

Tabel 1. Centralizator bitum modificat 

Nr.crt. Caracteristica U.M Bitum 45/80-65A 

1 Punct de înmuiere 0C 74.6 

2 Penetrație la 25 0C 1/10 mm 65 

3 Punct de rupere Fraass 0C -16 

4 Revenire elastică la 25 0C cm 92 

5 Stabilitate la încălzire-RTFOT 

(variație de masă) 

% +0.03 

 

S-au realizat încercări SHRP, atât pe bitumul modificat așa cum este 

furnizat din rafinărie cât și pe bitumul îmbătrânit pe termen scurt (RTFOT LA 

1630C) și respectiv pe termen lung (PAV la 1000C și presiunea de 2-2.2 MPa). 

Îmbătrânirea RTFOT se manifestă cu mici variații de masă. Acestea se pot 

datora prezenței compușilor ușor volatili din modificatorul reactiv care se 

evaporă la temperatura de 1630C). 

Din rezultatele SHRP, care sunt prezentate in tabelul 5 se observă că 

bitumul se încadrează în clasa de performanță GP=76-28. 

Temperatura de 760C reprezintă media temperaturilor maxime pe 7 zile 

a îmbrăcăminții rutiere. Temperaturile îmbrăcăminții rutiere sunt estimate 

pornind de la temperaturile atmosferice, folosind un algorimt deținut de sistemul 

SUPERPAVE. 

T.max - temperatura maximă de proiectare reprezintă cea mai mare dintre 

mediile temperaturii măsurate în 7 zile consecutive în drum, pe timpul verii. 

Temperatura de -280C reprezintă temperatura minimă pentru 

dimensionarea îmbrăcăminții rutiere. 

T.min -temperatura minimă de proiectare reprezintă temperatura minimă de 

pe platforma drumului pe timpul iernii considerate că pot să apară pe durata de 

exploatare a drumului. 

Încercările SHRP arată că: 

• modificatorul îmbunătățește temperatura superioară la care va 

rezista bitumul în drum, acesta fiind de 760C pentru bitumul modificat; 
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• modificatorul îmbunătățește rezistența la fisurare din oboseală a 

bitumului, valorile pentru G*/sin  la temperatură intermediară, obținute 

fiind de 3440 kPa la 220C pentru bitumul modificat (condiția este de 

maxim 5000 kPa); 

• temperatura intermediară de proiectare reprezintă media 

aproximativă a temperaturii maxime și a celei minime de proiectare, 

determinate pentru un anumit loc; 

• modificatorul conferă rezistență la fisurare, modulul de rigiditate S 

pentru o temperatură T= -180C este S=274.45 MPa (condiția fiind de 

maxim 300 MPa). 

 

Modulul de rigiditate (S) și panta (m) a curbei de variație a modulului de 

rigiditate în funcție de timp reprezintă criteriile de exigență impuse în 

specificațiile SHRP pentru lianții bituminoși. Aceste caracteristici evaluează 

rezistența la fisurare la temperaturi scăzute și rezistența la îmbătrânire a 

îmbrăcaminții bituminoase. 

Testarea bitumurilor rutiere după metode SHRP bazate pe criterii de 

performanță și utilizarea acestora in funcție de zona climatică, cu luarea in 

considerare la proiectarea mixturilor a temperaturilor maxime ce pot fi atinse în 

îmbrăcămințile rutiere în șapte zile consecutiv călduroase aferente drumului 

respectiv, determinate conform algoritmului SHRP, conduce la proiectarea unor 

mixturi performante în funcție de traficul rutier de perspectivă. 

Agregatele naturale care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice 

sunt conform specificațiilor din SR EN 13043. Agregatele naturale trebuie să 

provină din roci omogene, fără urmă de degradare, rezistente la îngheț – dezgheț 

și să nu conțină corpuri străine. 
 

Tabel 2. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturii asfaltice 
Nr.crt. Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate 

1. 

Mixtură asfaltică 

stabilizată 

 MAS 16 

Criblură sort 4-8, 8-16,  

Nisip de concasare sort 0-4 

Filer 
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Tabel 3. Granulometrie Agregate Morlaca+Filer Holcim 

                                   Treceri %   

Site (mm) Filer Sort 0-4 Sort 4-8 Sort 8-16 

22.4 100 100 100 100 

16 100 100 100 99.1 

11.2 100 100 100 46.2 

8 100 100 100 3 

4 100 100 4,2 0.3 

2 100 68.3 0,7 0 

0.125 95 12.4 0.6 0 

0.063 81 5.7 0.5 0 
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Figura 1. Curba granulometrică MAS 16 

 

Limetele inferioare și limetele superioare sunt conform AND 605/2016. 

Rezultatele încercărilor efectuate pe mixtura asfalticăde tip MAS 16 sunt 

prezentate în cele ce urmează: 
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Tabel 4. Densitate aparentă MAS 16 Tabel 5. Densitate maximă MAS16 

Nr. ρ ρmediu

crt.  [kg/m
3
] [kg/m

3
]

1. 1180,7 1182,8 686,6 2374

2. 1179,6 1181 684,5 2371 2374

3. 1180 1182,4 687,2 2378

998.3

m1 [g] m2 [g] m3 [g]
ρapă 

[kg/m
3
]

 

 

Nr. m1 

[g] 

m2 

[g] 
m3 [g] 

m4 

[g] 

ρapă 

[kg/m3] 

ρ 

crt. [kg/m3] 

1. 303.9 265.2 1304 855,2 998,3 2433 

2. 303.9 265.2 1303,9 855,4 998.3 2434 

 

Tabel 6. Volum de goluri MAS 16 pe cilindri Marshall 
Nr. 

crt. 
ρb 

[kg/m3] 

ρm 

[kg/m3] 

Vm 

[%] 

AND 605-2016 

Categorie 

Vmax 

Categorie 

Vmin 

1. 2374 2434 2,5 Vmax4,0 Vmin3,0 

2 2374 2433 2,4 Vmax4,0 Vmin3,0 

  

            Volumul de goluri nu se încadrează în limitele impuse de normativul 

AND 605-2016. 

O posibilă cauză pentru volumul de goluri mic pe cilindri Marshall ar fi 

cantitatea prea mare de parte fină din rețeta MAS 16. 

 

Tabel 7. Metoda cu paharul 

Nr. 

crt. 

W3 

 [g] 

W4 

 [g] 

W5 

 [g] 

BD 

[%] 

1. 243,4 1253,4 243,7 0,03 

2. 295,6 1298,5 295,8 0,02 

3. 278,5 1279,4 278,8 0,03 

0,1 

 

În funcție de valoarea procentului BD de material rămas pe pereții paharului 

Berzelius, calitatea mixturii asfaltice se apreciază astfel: 

• BD<0.2% :BUNĂ 

• BD=0.2% :ACCEPTABILĂ 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 189 

            Condiția este îndeplinită pentru mixtura MAS16 cu un procent de bitum 

modificat de 5.9% și un dozaj de fibră ITERFIBRA C/PLUS de 0,6%. 

Rezultatul onbținut este BD=0.1%. 

Tabel 8. Sensibilitate la apă MAS 16 [%] 

1 2351 1283 2 2358 1365

4 2345 1106 3 2357 1480

5 2359 1274 6 2350 1540

ITSR

[%]

AND

605-

2016

Min. 

80
84

Cilρ

[kg/m3]

ITSw

[kPa]

Cil
ρ

 [kg/m3]

ITSd

[kPa]

 
 

În urma rezultatelor obținute, se observă ca mixtura asfaltică MAS 16 se 

incadrează in limita impusă de normativ. 

 

Tabel 9. Încercarea la ornieraj 

Proba  Vârsta 

probei 

Grosime 

pentru 

încercare 

Temp. de 

încercare 

 

Adâncimea 

procentuală a 

făgașului, [%], la 

10000 cicluri  

Panta de 

ornieraj, 

[mm/1000 

cicluri] 

mm oC % mm/1000 

cicluri 

1 7 zile 50 60 3,8 0,05 

2 7 zile 50 60 3,4 0,04 

 

Din tabelul 9 se poate identifica adâncimea procentuală a făgașului si 

panta de ornieraj care se încadrează in limitele impuse de normativul AND 605-

2016. Limitele impuse pentru stratul de uzură al unui drum de clasă tehnică 1 și 

2 sunt: 

• adâncimea făgașului, % din grosimea inițială a probei , max. 5 % 

• viteza de deformație la ornieraj, mm/1000 cicluri, max. 0.3 
Rezultatele obținute la încercarea la compresiune ciclică triaxială-fluaj 

dinamic se realizeză conform SR EN 12697-25 și trebuie determinată ca medie 

aritmetică a valorilor obținute de la cel puțin 3 epruvete. Media rezultată este: 

• deformația (microdeformația)-7724 [μm/m] 

• viteza de deformare-0,02[(μm/m)/ciclu] 

• deformația axiala cumulate 10000-0,47%  
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              Deci, se poate constata că mixtura asfaltică MAS 16 se încadrează in 

limitele impuse de normativul AND 605/2016 pentru clasa de drum I și II. 

Limitele impuse sunt: 

• deformația la 50 ˚C , 300 kPa și 10000 cicluri, µm/m, maxim 20000 

µm/m 

• viteza de deformație la 50 ˚C, 300 kPa si 10000 cicluri, µm/m, 

maxim 1,0 µm/m/ciclu. 

          Modul de rigiditate- Încercarea la încovoiere în patru puncte pe probe 

prismatice 4PB-PR 

Încercarea de încovoiere la întindere indirectă patru 4PB-PR se 

realizează în conformitate cu SR EN 12697-26, Anexa B. 

Modulul de rigiditate al mixturii asfaltice trebuie determinat ca medie 

aritmetică a valorilor obținute de la cel puțin 4 epruvete. 

Încercarea s-a efectuat pe epruvete prismatice la un număr de șase 

frecvențe (8, 10, 15, 20, 25, 30) și la temperaturi diferite (10 °C, 20 °C, 30 °C). 

 

Tabel 10. Valorile finale ale modului de rigiditate 

Frecvent

a 8 10 15 20 25 30

Media 10°C 9228 9400 9885 10097 10270 10545 MPa

Media 20°C 7012 7268 7423 7854 8188 8296 MPa

Media 30°C 2070 2160 2177 2470 2515 2554 MPa

Rigiditate 4PB-PR MAS 16 Temp

.

 
 

               Din acest studiu se poate observa cum modul de rigiditate scade odată 

cu creșterea temperaturii, deoarece la temperaturi ridicate mixtura asfaltică se 

comportă ca un corp elastic, iar la temperaturi scăzute mixtura asfaltică devine 

mai rigidă. 

 

7. CONCLUZII 

 

În urma rezultatelor obținute pe bitumul modificat s-a constatat că bitumul 

folosit este de o calitate superioară. Toate rezulatatele obținute pe bitum se 

încadrează in standardele de referință.  

Rezulatatele obținute pe rețeta de mixtură asfaltică se încadrează in 

normativul AND 605-2016 mai puțin volumul de goluri. Pentru a avea un volum 
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de goluri care să se încadreze în limitele impuse de normativ ar fi necesar sa se 

reducă cantitatea de parte fină din rețetă. 

Modulul de rigiditate determinat pe grinzi prismatice crește odată cu frecvența 

impusă încercării. Modul de rigiditate scade odată cu creșterea temperaturii, 

deoarece la temperaturi ridicate mixtura asfaltică se comportă ca un corp elastic, 

iar la temperaturi scăzute mixtura asfaltică devine mai rigidă. 
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Rezumat 

 

Acest articol urmarește realizarea unui studiu asupra planificării proiectelor din 

domeniul construcțiilor deoarece, toate produsele de constructii necesită un consum mare de 

resurse si energie, fiind nevoie de o planificare in timp. Planificarea se aplică la nivelul 

intregului proiect de constructii, incepând cu faza de proiectare si finalizând cu faza de 

terminare a construcției. 

In lucrare se realizeaza un studiu de caz sub forma unui studiu privind planificare in 

cadrul unui proiect de reabilitare si modernizare DJ 412A prin care se stabilește si susține 

scopul proiectului, modul in care va fi realizat proiectul (proceduri si sarcini), rolurile si 

responsabilitațile personalului, estimările de timp si costurile. 

In vederea realizării unei bune planificări am utilizat softul celor de la Oracle 

Corporation – Primavera P6, fiind o bună soluție pentru prioritizarea, planificarea, urmarirea 

si controlul proiectelor, programelor cât si pentru intocmirea rapoartelor. 

In cazul in care nu apar situații neprevăzute, conform Graficului Gantt imi rezulta 

faptul ca ma pot încadra în perioada de timp alocată proiectului (2 luni de zile), ba chiar pot fi 

in posibilitatea de a grăbi lucrurile, acolo unde îmi este permis, dar de cele mai multe ori din 

cauza unei proaste gestionari a unor institutii ale statului cat si birocratia ce nu este de partea 

noastră, ne fortează să stagnăm, de exemplu perioada indelungată de așteptare pentru 

eliberarea unui aviz. 

 

Cuvinte cheie: planificare, management, Primavera P6, cost, durata 

 

 

1. PLANIFICAREA CA FUNCȚIE DE BAZĂ A 

MANAGEMENTULUI PROIECTELOR 

 

1.1. Teoria, istoricul si evolutia managementului planificarii proiectelor in 

constructii 

 

Henry Fayol (1841 – 1925), inginer, fost director al unei antreprize 

miniere din Franța, este cel ce poate fi numit „parintele managementului“. 
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Frederick Taylor este cel care definește funcțiile conducerii: 

- Planificarea; 

- Organizarea; 

- Comanda; 

- Coordonarea; 

In România aplicarea acestei teorii a lui Taylor apare la o tesătorie de 

bumbac, in anul 1907, iar dupa primul razboi mondial numeroase întreprinderi 

industriale incep sa foloseasca aceasta metodă de conducere. În anul 1927 se 

înfiinteaza astfel Institutul Roman de Management (IROMA). 

Managementul modern, in abordarea sistemica, pornește de la 

considerentul că organizațiile sunt sisteme dinamice, deschise. 

Planificarea = reprezintă elaborarea unor planuri pe baza carora urmează 

să se execute anumite lucrări, activități etc. 

De aceea, toate produsele de construcții necesită un consum mare de 

resurse, energie cât si o planificare in timp. Se consideră că un manager adevărat 

ce nu are o planificare făcută, acesta nu poate să anticipeze si să influențeze 

viitoarele evenimente. Planificarea se aplică la nivelul intregului proiect de 

construcții, incepând cu faza de proiectare si finalizând cu faza de terminare a 

construcției. 

Cel mai dificil aspect al planificării il reprezintă nevoia de coordonare a 

tuturor persoanelor si instituțiilor implicate, a activităților si proceselor necesare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. – Funcțiile managementului 

 

Astfel, funcția de planificare permite: 

- dezvoltarea strategiilor de success; 

- fixarea obiectivelor; 

- dezvoltarea planurilor de acțiune. 

 

Funcțiile 

managementului 
Funcția de 

organizare 

Funcția de 

conducere 

Funcția de 

control 

Funcția de 

planificare 
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Planificarea este cea mai importantă funcție a managementului. De asemenea, 

managerii angajați pe funcția de planificare dezvoltă strategii pentru succesul 

firmei, stabilesc obiective si transpun strategiile in planurile de acțiune. 

Funcția de organizare: 

- este procesul de folosire a resurselor in scopul indeplinirii planului 

organizației; 

- conceperea structurii material si umane a organizației. 

Funcția de conducere poate să: 

- influențeze angajații; 

- motiveze angajații. 

Conducerea reprezintă procesul de influențare si motivare a angajaților (indivizi 

cu pregatire diferită si interese unice, ambiții si scopuri personale, grupați intr-o 

structură productive), pentru că aceștia să lucreze efectiv si cu bunăvointă în 

scopul indeplinirii obiectivelor organizației. 

Funcția de control consta in: 

- monitorizarea progresului; 

- resetarea traiectoriei; 

- corectarea deviațiilor. 

Controlul inseamnă monitorizarea progresului firmei către înfăptuirea 

obiectivelor acesteia, resetarea dacă drumul ales este greșit si corectarea 

devierilor daca obiectivele nu au fost atinse. 

 

1.2. Tehnici de planificare a proiectelor in domeniul construcțiilor 

 

Ținând cont de faptul ca planificarea este cea mai importantă activitate in 

cadrul oricarui proiect, urmarindu-se gestionarea si minimizarea riscurilor, ne 

rezultă faptul ca această etapă contribuie in mod decisiv la succesul sau eșecul 

proiectului. 

De asemenea rolul planificării unui proiect este acela de a defini in detaliu 

modalitățile concrete prin care echipa de proiectare va putea finaliza cu succes 

proiectul. 

Pentru a putea intelege obiectivele proiectului si contextul general in care 

se va desfășura acesta, precum si sfera sa de cuprindere (conținutul proiectului), 

chiar dacă acestea vor suferii modificări in urma planificării, nu putem demara 

planificarea unui proiect făra a avea elementele principale ale definiției sale. 

Planificarea cuprinde toate aspectele legate de proiect, in pofida unei 

percepții eronate potrivit careia planul de proiect este echivalent cu programul 

de activitați.  
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Riscurile pot fi neprevăzute in cadrul planificării, acestea pot sa apară ca 

urmare a apariției unui lucru neplanificat sau pot apărea și sub forma unui lucru 

deja planificat, dar care din diferite motive nu se poate desfășura conform 

planificării facute. 

Din această cauză toate proiectele au implementata o notă de risc 

deoarece este imposibil sa anticipezi apariția acestuia. 

 
 Identificarea     riscului  

   

Analiza riscului 

  

       Reactia la risc 

 

Figura 1.2. – Procesul de management al riscului 

 

Riscul într-un proiect se referă la probabilitatea de a nu se respecta 

obiectivele stabilite în termeni de performanță (nerealizarea standardelor de 

calitate), program (nerespectarea termenului de execuţie) si cost (depăşirea 

bugetului). Managementul riscului nu elimină în totalitate riscul, dar aceasta nu 

echivalează cu a spune că este un proces de care ne putem dispensa. 

 

2.  ASIGURAREA SI PLANIFICAREA CALITAȚII LUCRARILOR 

DE CONSTRUCȚII 

 

2.1. Asigurarea calitatii lucrarilor de construcții 

 

Asigurarea calității constă în evaluarea pe baze regulate a performanțelor 

inregistrate in realizarea proiectului pentru asigurarea satisfacerii standardelor de 

calitate considerate relevante. Aceste activitați sunt realizate, de regulă, de către 

un Compartiment de Asigurare a Calitații. 

Legea privind calitatea in construcții – Legea 10/1995 prevede 

urmatoarele drepturi si obligații pentru participanții la realizarea obiectelor de 

construcții:  

Procesul de 

management al 

riscului 

F 

A 

Z 

E 
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a. investitorul: stabileste nivelul calitativ pentru proiectare si execuție; 

obține avizele si acordurile necesare;  

b. proiectantul: precizeaza categoria de importanța a construcției; asigură 

prin proiecte si detalii de execuție calitatea construcției; prezintă proiectele 

specialiștilor verificatori atestați, stabiliți de investitor, si soluționează 

neconcordantele constatate;  

c. executantul: sesizează investitorul asupra neconcordanțelor sau 

deficiențelor proiectului; incepe construcția numai pentru proiecte verificate si 

construcții autorizate; asigură realizarea nivelului calitativ prevazut al 

construcției;  

d. verificatorul de proiecte si experții tehnici: au aceeasi raspundere ca si 

proiectantul pentru proiectele acceptate si raspund pentru soluțiile date. 

e. proprietarul: efectueaza la timp lucrarile de intreținere si reparații; 

completează si actualizează cartea tehnică a construcției; execută modificări la 

construcții numai pe bază de proiecte verificate si autorizate. 

f. administratorul si utilizatorul: folosesc construcția conform 

instrucțiunilor din cartea tehnică; execută lucrari de intretinere si reparatii (daca 

se prevede acest lucru prin contractul cu proprietarul), urmaresc comportarea in 

exploatare; sesizează Inspectia de stat in Construcții in legatură cu accidentele 

tehnice inregistrate. 

Rezultatul activitatilor de asigurare a calității este imbunatatirea calității. 

 

2.2.Planificarea calității lucrărilor de construcții 

 

Planificarea calității consta in identificarea standardelor de calitate 

relevante pentru proiect si stabilirea modalităților de a le satisface. Ea trebuie 

realizată in paralel si corelată cu celelalte componente ale planificării 

proiectului. De exemplu, realizarea calității dorite poate solicita modificări la 

nivelul costurilor sau al programului de execuție, sau poate necesita o analiză de 

risc detaliată a unei anumite probleme care a fost identificată. 

 

2.3.Primavera P6 

 

Primavera P6 este o soluție integrată de management a proiectelor, 

dezvoltată de către cei de la Oracle Corporation. 

Este poate una dintre cele mai ușor de folosit soluții pentru prioritizare, 

planificare, urmărirea si controlul proiectelor, programelor si portofoliilor. 

Datele proiectului sunt astfel centralizate intr-o bază de date si pot fi 

accesate prin interfața client-server sau chiar pe internet. 
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Ca si facilitați oferite de către Primavera P6, le enumerăm pe următoarele: 

- Managementul proiectelor la nivel de întreprindere, managementul 

resurselor si analiza de portofoliu; 

- Rapoarte detaliate precum si un wizard pentru personalizare; 

- Tablouri de bord ce ne arată starea proiectelor, a problemelor precum și 

situația in care anumite proiecte  necesită ajutor pentru a putea fi redresate 

in graficul normal; 

- Indicatori la nivel de proiect ce reies din diagramele de performanță; 

- Pentru inițierea proiectelor si a fluxului de documente există spații de 

lucru. De asemenea pot fi administrate si aprobate documente prin 

comunicarea cu echipa de proiect. 

 

2.4. Microsoft Project 

 

Microsoft Project face parte din colecția de programe din pachetul 

Microsoft Office, foarte multe din caracteristicile acestuia fiind comune cu 

celelalte programe de planificare. 

Este unul din programele de planificare si de urmarire a proiectelor si 

planificare a acestora, oferind suport atat membrilor echipei de proiectare cat si 

conducerii inca de la partea de start a proiectului si pana la finalizarea acestuia. 

De asemenea prin intermediul Microsoft Project daca cunoaștem 

activitățile ce urmează să se realizeze si resursele necesare putem determina 

bugetul proiectului. 

Resursele pot fi alocate mai multor activitați si de asemenea fiecărei 

resursă in cadrul unui proiect i se poate aloca cate un calendar diferit. 

 

3. STUDIU DE CAZ 

 

Cheia pentru realizarea unui proiect de success constă in obtinerea unui 

echilibru intre cele trei component ale managementului proiectului: 
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- Durată; 

- Cost; 

- Calitate. 
   

             Calitate 

  

     

 

 

 

 

Cost 

    

 

 

 

 Durata 

Figura 3.1 Triunghiul de aur al managementului proiectului 

 

In cadrul proiectului sunt analizate costurile implicate ca și nivelele de 

performanță dar și calitatea rezultatelor. 

Durata proiectului ca și alte elemente ale planificării se pot iarăși modifica 

în vederea respectării unor standarde specific. 

Costurile și resursele implică elaborarea unor planuri complementare ce 

implica bugetul proiectului și activitatea de procurare a resurselor. 

Perioada de prestare a serviciului de proiectare - Durata de prestare a 

serviciului de proiectare in cadrul acestui proiect este de 2 luni de la data 

emiterii ordinului de incepere a serviciului. 

Durata de prestare a serviciului de proiectare in cadrul acestui proiect este 

de 2 luni de la data emiterii ordinului de incepere a serviciului. 

Drumul Județean DJ 412A face parte din reteaua de drumuri publice 

locale ale  județului Giurgiu, se dezvolta pe traseul DJ411 – Gradiștea – 

Mogoșești - Varlaam- Adunații Copaceni – Dărăști Vlasca- Novaci  Popești- 

Mihailești- Draganescu – Posta – Buturugeni – Zorile – Hobaia – Ogrezeni - 

Malu Spart(DJ601) si are 51,54 km. Asigură legatura atât cu DN6 București – 

Alexandria, cu care se intersectează la Mihailești, cât si cu drumurile județene 

DJ 601 și DJ 412C. 
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Sectorul de drum care face obiectul proiectului este cuprins intre km 

43+000 si km 51+500, in lungime de 8,500 km. 

In urma evaluării stării de degradare a drumului, conform raportului de 

expertiză tehnică, pe intreaga lungime a drumului se constată existența in 

principal a degradarilor suprafeței de rulare de tipul gropi, tasări locale, fisuri, 

crăpături, faianțări. Structura rutieră existentă nu are capacitatea portantă 

corespunzatoare pentru preluarea traficului care o tranzitează. 

Soluția de reabilitare a drumului județean presupune realizarea unui 

carosabil cu latimea de 6,00 (exclusiv benzile de incadrare consolidate de cate 

0,25 m stanga si dreapta), iar lățimea platformei va fi de 8,00 m. 

Proiectantul va verifica toate informațiile oferite in Documentele anexa 

din Documentația de atribuire si va culege din teren sau surse proprii, toate 

celelalte informații necesare elaborării in conformitatea cu cerințele legislației in 

vigoare. 

In cazul existenței unor deficiente/neconcordanțe cu normele si 

normativele tehnice in vigoare se va inștiinta de urgență Beneficiarul, si 

impreună cu acesta, se vor adopta soluțiile corespunzătoare. 

Toate costurile si intârzierile survenite ca urmare a schimbărilor asupra 

proiectului inițial elaborat de catre Antreprenor, vor fi responsabilitatea 

Antreprenorului. 

1. PREZENTAREA PROIECTULUI 

Situația existentă 

Sectorul din drumul județean DJ412A in lungime de 8,500 km, km 

43+000 – km 51+500, cuprins intre localitățile Ogrezeni si Malu Spart (la 

intersecție cu drumul județean DJ601), ce face obiectul documentației se află in 

intravilanul si extravilanul localităților Malu Spart si Ogrezeni, județul Giurgiu, 

ocupând terenuri ce fac parte din domeniul public. 
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Figura 3.2 Plan de ansamblu DJ 412A 

 

Starea tehnică a acestui sector de drum este necorespunzătoare, 

îngreunând desfășurarea traficului rutier in condiții de siguranță si confort. 

 

2. PERSONAL 

Pentru implementarea cu succes a Proiectului in termenele stabilite de 

Beneficiar si atingerea obiectivelor propuse, se va asigura personal specializat 

cu experiență în astfel de proiecte si va fi formată o echipă operatională pentru 

proiect. 

Se vor lua toate măsurile necesare si se va stabili propria noastră strategie 

de personal astfel încât sa acoperim toate activitațile pe toată durata contractului. 

Activitatea echipei de proiectare va fi monitorizată de către Coordonatorul 

echipei de proiectare – personal cheie in cadrul prezentului contract, avand 

experiență profesională in domeniul drumurilor si in managementul proiectării. 

Coordonatorul echipei de proiectare este responsabil cu implementarea 

programului de elaborare a documentațiilor tehnice necesare execuției lucrărilor 

si va supreveghea atent activitățile întreprinse de echipa de proiect pe intreaga 

perioadă de implementare a Proiectului, in scopul atingerii rezultatelor dorite în 

timpul prevăzut in graficul de lucru stabilit. 

 De asemenea, fiecare membru al echipei va avea indatoriri specifice 

conform programului de implementare. 
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Figura 3.3 Personal – Organizații orientate pe proiect 

 

Personalului i se vor asigura echipamentele, mijloacele fixe si toate 

dotarile care sunt necesare pentru indeplinirea la termenul stabilit si in condiții 

de calitate a Contractului. In vederea elaborării Proiectului, echipa va fi dotată 

cu tot echipamentul si mobilierul necesar: 

• Computere si programe software; 

• Instrumente de desen; 

• Facilități de comunicare; 

• Facilități de editare si multiplicare; 

• Rechizite si alte consumabile; 

• Echipamente pentru masurători topo si geo; 

• Mijloace de transport. 

 

3. ELABORARE PROIECT TEHNIC 

Proiectul Tehnic de execuție va respecta prevederile art. 12 si structura 

evidențiată in anexa nr. 10 la Hotararea de Guvern nr. 907 din 29.11.2016 

privind etapele de elaborare si conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice. 

Proiectul Tehnic va fi elaborat clar si va asigura informații complete, 

astfel încat: 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 202 

- Autoritatea Contractanta sa obtină date tehnice si economice complete 

privind implementarea proiectului: 

- Să raspundă cerințelor tehnice, economice si tehnologice ale 

Beneficiarului de investiție si ale Utilizatorului; 

- Antrepenorul, dupa elaborarea Proiectului Tehnic, să poată analiza toate 

datele si informațiile complete, tehnice si tehnologice, necesare execuției 

lucrărilor; 

- Detaliile de Execuție, in etapa realizării fizice a obiectelor, să respecte 

strict prevederile Proiectului Tehnic; 

        4. PLANIFICAREA PROIECTULUI PE ACTIVITĂȚI. GRAFICUL 

GANTT. DURATA ACTIVITĂȚI 

In graficul GANTT, fiecare activitate este reprezentată printr-un segment 

orizontal a cărui lungime este proporțional cu durata activității. Graficul Gantt 

afiseaza grafic progresul activitatilor in timp. 

Metoda permite ordonarea diferitelor activităţi ale unui proiect în funcţie 

de o serie de factori cum ar fi: 

- durata activităţilor; 

- relaţiile de precedenţă care există între diferitele activităţi; 

- termenele ce trebuie respectate; 

- capacităţile de producţie. 

Gantt permite, printr-o construcţie uşor de realizat, analiza activităţilor 

critice (activităţi care trebuie să se finalizeze cât mai repede posibil, deoarece 

orice întârziere va modifica durata finală a proiectului) oferind posibilitatea 

realizării cu uşurinţă a nivelării resurselor (utilizarea prin repartizarea raţională 

între activităţi a resurselor: materiale, umane, financiare). 

 
Figura 3.4 Planificarea pe activități si graficul Gantt DJ412A 

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 203 

 
Figura 3.5 Planificarea pe activități si graficul Gantt DJ412A 

 

5.COSTUL PROIECTULUI 

 

 
Figura 3.6 Costurile firmei cu personalul 
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Figura 3.7 Costuri totale/ om-zi 

 

Considerarea costurilor și a resurselor implică elaborarea unor planuri 

complementare care privesc bugetul proiectului și activitatea de procurare a 

resurselor. 

 
Figura 3.8 Costuri totale DJ412A – proiectare 
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RESURSE UMANE SI MATERIALE 

 

 
Figura 3.9 Resursele umane si materiale utilizate in cadrul proiectului 

 

4. CONCLUZII 

 

In concluzie, planificarea are un rol deosebit in proiectele de construcții, 

oferind o adevărată necesitate asupra organizării etapelor proiectelor, urmarirea 

indeaproape a activităților, gestionarea personalului si a resurselor materiale, 

exercitând funcția de control necesară unui manager de proiect. 

De asemenea o importanță aparte o reprezintă gestionarea si 

minimizarea riscurilor ce pot survenii in cadrul proiectului, fiind necesară 

colaborarea intre echipa de proiectare si manager pentru finalizarea cu succes a 

proiectului. 

Ca si soluție in cadrul proiectului meu am folosit pentru planificare 

softul Primavera P6, un soft destul de ușor de utilizat ce mi-a oferit o gamă largă 

de posibilitați in abordarea proiectului, se poate jongla destul de ușor cu 

resursele in cadrul unei activitați in funcție de necesitatea dorită și de costul 

alocat fiecărui proiect in parte. Un rol important il reprezintă si durata de 

implementare a proiectului, de preferat ar fi să nu fie depășită durata 

contractuală, deși se poate intâmpla acest lucru, fiind un risc, insă apare in cazuri 

excepționale. 

In incheiere doresc sa subliniez faptul ca pentru o planificare de excepție 

este intotdeauna nevoie in spatele softului folosit de un manager cu o gândire 
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analitică, cu o experiență in planificare, organizat si dornic in cloaborarea cu 

echipa ce o are in subordine. 
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STUDIUL TUBURILOR CU DIAMETRUL D=2.80M 

UTILIZATE LA METODA PIPE-JACKING 
 

 

Păun Elena Diana, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, Master Poduri și Tuneluri, 

Anul de studiu:II, Email: pdiana12@yahoo.com 

 

Îndrumător: Doru Zdrenghea, Asistent  Universitar, Universitatea Tehnică de Construcții din 

București 

 

Rezumat 

 

Prezenta lucrare ,,STUDIUL TUBURILOR CU DIAMETRUL D=2.80M 

UTILIZATE LA METODA PIPE-JACKING” cuprinde o parte introductivă în care este 

prezentată utilizarea Metodei Pipe Jacking, atât pe plan național, cât și pe plan international, 

descrierea metodei, avantajele și dezavantajele acesteia, tipuri de tuburi folosite la realizarea 

microtunelurilor, maşina de forat (MTBM - MicroTunnel Boring Machine) și diferite capete 

de tăiere, metodele de excavare și de evacuare, noțiuni generale despre puțurile de 

lansare/evacuare a tuburilor. 

În cea de-a doua parte a lucrării sunt prezentate studiile analitice și numerice folosite în 

metoda Pipe-Jacking.  

Partea a treia include studiul de caz utilizând metoda elementelor finite (M.E.F.) 

folosind programul Plaxis 3D Tunnel în care s-au modelat proprietățile terenului, geometria 

tubului de boton, dar și fazele de excavație conform Metodei tuburilor împinse – Pipe 

Jacking. 

Ultima parte prezintă concluziile.  

 

Cuvinte cheie : tuburi, scut, beton, rezistență 

 

 

1. INTRODUCERE 
 

1.1.   Prezentarea stadiului actual în România și în lume 

 

Metoda tuburilor împinse a fost utilizată în SUA între anii 1896 şi 1900, 

când a fost construită o instalaţie pentru Compania de Cale Ferată Pacificul de 

Nord. Treptat ea devine o practică standard pentru un număr important de 

companii de cale ferată pentru instalarea tuburilor de fontă sub liniile de cale 

ferată. De la sfârşitul anilor 1920, s-au utilizat tuburile din beton. Error! 

Reference source not found. 

mailto:pdiana12@yahoo.com
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Metoda tuburilor împinse este o metoda utilizată în România care s-a 

impus în domenii precum canalizările, refacerile de podețe pe căi de comunicaţii 

sau pasaje pietonale. 

În România, metoda tuburilor împinse a fost folosită pentru prima dată 

înainte de 1990, la execuţia unui tunel de ventilaţie pentru tunelurile de metrou 

din Bucureşti. Lungimea tunelului este de 86 m și acoperirea de pământ este de 

aproape 10 m (Figura 1.).   

Tuburile din beton armat au avut diametrul interior de 2.20 m, iar 

grosimea tuburilor de 16 cm. Instalaţia principală de împingere a fost echipată 

cu 6 prese (125 tf) necesare pentru a depăşi rezistenţa de frecare. Error! 

Reference source not found. 

 

 
Figura 1. Tunel de ventilaţie 

 

După 1990 tuburile împinse au fost folosite la reconstrucţia podeţelor 

vechi sau  construcţia unor podeţe noi.  

 

1.2. Prezentarea metodei Pipe-jacking 

 

„Metoda tuburilor împinse’’ este o tehnică de instalare în subteran, fără a 

utiliza săpătura deschisă, a unor tuburi special proiectate cu un scut în front, prin 

împingerea lor prin teren cu prese special concepute, dintr-un puț de lansare spre 

un puţ de evacuare. 

Atunci când se utilizează această metodă, rețelele de utilități și țevile sunt 

conduse în subteran pe segmente într-un puț de lansare, folosind o instalație de 

împingere.  

După execuția puțului de lansare și a puțului de evacuare, se realizează 

excavația în partea din față a scutului, urmată de înaintarea acestuia prin 

intermediul preselor. Odată cu montarea fiecărui tub (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. Error! Reference source not found. 
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Figura 2. Schemă explicativă metoda tuburilor împinse Error! Reference 

source not found. 

 

1.3. Tipuri de tuburi şi materiale utilizate pentru realizarea 

microtunelurilor 

 

1.3.1. Tuburi din beton simplu  

Betonul simplu este cel mai utilizat tip de material. Astăzi se utilizează 

numai tuburi prefabricate, rare sunt cazurile când se toarnă pe loc şi numai la 

secţiuni mari, vizitabile. Durata de viaţă este cuprinsă între 50 și 100 de ani. 

Error! Reference source not found.   

 
Figura 4. Tuburi de beton îmbinate cu mufă și garnitură de cauciuc 

 

1.3.2. Tuburi de beton armat  

 

În condiţiile creşterii sarcinii din trafic şi a adâncimii de pozare a trebuit 

crescută rezistenţa tuburilor, aceasta s-a făcut prin folosirea betonului armat. 

Secţiunile de tub au fost aceleaşi (circulară, ovoidală şi clopot), dar alcătuirea 

secţiunii a variat. Durata de viaţă 50-100 ani. În Bucureşti sunt colectoare cu 

vechime mai mare de 100 ani. Pentru realizarea de colectoare cu metoda 

microtunelării au fost realizate tuburi de beton armat cu pereţi foarte groşi (până 

la 25 cm). Error! Reference source not found. 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 210 

 
Figura 5. Tuburi de beton armat 

 

1.3.3. Tuburi de PVC 

 

Dezvoltarea industriei maselor plastice a dus şi la producerea de tuburi. 

Cele mai folosite sunt cele din PVC. Se produc la dimensiuni de 50-600mm, cu 

lungimi cuprinse între 4 și 6m, sunt uşoare şi au o rugozitate foarte redusă, fapt 

care contribuie la o uşoară întreţinere. Tuburile lungi favorizează îmbinarea mai 

rară, deci o mai bună etanşare, îmbinare făcută cu garnitură specială ataşată 

mufei tubului. Error! Reference source not found. 

 

 
Figura 6. Tuburi din PVC și cămine de masă plastică 

 

Tuburile din beton armat sunt cele mai utilizate în metoda pipe-jacking, 

deși în practică au fost folosite diferite conducte, din oțel, din plastic sau din lut. 

Alegerea conductei poate fi influențată de diametru, lungimea subtraversării și 

de condițiile terenului. 

 

 2. ANALIZA STĂRII DE EFORT A TUBURILOR  

 

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 
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caracteristicilor lor, valori care trebuie să se bazeze pe investigații 

corespunzătoare ale terenului. 

 
Figura 8. 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. 

 

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. 

 

2.3 Încărcarea din trafic 

 

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 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. 

 

Determinarea forței necesare de împingere 

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.  Error! Reference source not found. 
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Figura 9. Rezistența la frecare si rezistența la penetrare în timpul 

împingerii tubului 

 

2.5  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. 

 

2.6 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. 

 

2.7 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 

 

Lucrările subterane construite într-un masiv înlocuiesc starea de eforturi 

naturale preexistente cu o nouă stare de eforturi. Starea iniţială de eforturi a fost 

deranjată prin excavarea golului, iar tunelul sau microtunelul împiedică 
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prăbușirea terenului și limitează deformațiile terenului spre interior. Error! 

Reference source not found.. 

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 

 Stabilirea modelului de calcul al unei construcţii inginereşti conţine 

următoarele aspecte: 

- 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 asamblu de elemente structurale individuale, numite elemente finite, 

conectate între ele într-un număr finit de puncte 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. 

Error! Reference source not found. 

 

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; 
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- 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. 

Obiectivele principale ale utilizării MEF sunt: 

- analizarea comportării terenurilor şi structurilor; 

- evaluarea fezabilităţii unui proiect şi aprecierea necesităţii ramforsării 

unor zone din masiv;  

- estimarea deformaţiilor; 

- dezvoltarea studiilor generale. 

 

3.2. Analiza unui model real cu ajutorul programului PLAXIS 3DT 

(subtraversare CF) – Studiu de caz 
 

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; 

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 

Parametrii geotehnici ai stratelor străbătute sunt: 

-umplutură:  γ = 19 kN/m3;  E = 3x104 kN/m2 ; ф = 29;  c = 4 kPa; υ=0,33; K0 = 

0,50; 

-prism de piatră spartă:  γ = 19 kN/m3;  E = 5x105 kN/m2 ; ф = 35;  c = 0; 

υ=0,27;  

-tub : E=3,2x107kN/m2  , υ=0,200 , :  γ = 25 kN/m3 

Pentru analiza tuburilor de diametru  D=2.80 m 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 2.00 m față de NST.  

Ipoteza II 
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          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. 

 

Modelarea tubului in PLAXIS Error! Reference source not found. 

Modelul adoptat este un model tridimensional cu un domeniul de 25m pe 

înaltime, 30m pe lungime și 13m pe lățime. 
 

 

Figura14. Discretizarea 2D  

 
Figura 16. Discretizarea 3D a 

modelului 

 

Scutul este modelat cu elemente tip PLATE, acestea permit preluarea 

momentelor încovoietoare, forțelor tăietoare și axiale.  

 

Tabelul 2. 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 

2.1E+0

7 

1750 

0.1 

7.85 

0.33 

- 

kN/m 

kN/m2/m 

m 

kN/m/m 

- 

 

Căptușeala din beton armat este modelată tot cu elemente tip PLATE, 

proprietățile materialului se regăsesc în Tabelul 3.  
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Tabelul 3. Proprietățile de material pentru căptușeală 
Parameter Name Value Unit 

Type of behaviour 

Normal stiffness 

Flexural rigidity 

Equivalent thickness 

Poisson’s ratio 

Material type 

EA 

EI 

d 

υ 

Elastic 

8E+06 

4,167E+04 

0.25 

0.2 

- 

kN/m 

kN/m2/m 

m 

- 
   

A. Rezultate - ipoteza I  
 

 
M1-1 max= -28,40 kNm /m 

 
       N1-1 max= - 164.29 kN /m 

 

B. Rezultate ipoteza II 

     
M1-1 max= -45,36 kNm /m    N1-1 max= - 272,59 kN /m 
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C. Rezultate ipoteza III 

 

 
     M1-1 max= -76,59 kNm /m  

 
N1-1 max= - 472,11 kN /m 

 

Tabelul 4. cu eforturile M, N, T in cele 3 ipoteze 
ADÂNCIME 

 

                   EFORTURI  

              SECȚIONALE  

Moment Axială Tăietoare 

2.00 m de la NST 28.40 kNm/m 164.29 kN/m 20.76 kN/m 

5.00 m de la NST 45.36 kNm/m 272.59 kN/m 76.14kN/m 

10.00 m de la NST 76.59 kNm/m 472.11 kN/m 125.29kN/m 

 

4. CONCLUZII 

 

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. 

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. 

Modelarea cu elemente finite trebuie sa prezinte cat mai fidel modelul real, 

dar modelarea fazelor de execuţie a unui tunel este o problemă dificilă, datorită 

fenomenelor tridimensionale ce se dezvoltă şi datorită succesiunii fazelor care se 

interferează între ele.   

Valorile eforturilor secționale M, N, și T cresc cu adâncimea de amplasare a 

tuburilor. 

Încărcările date de teren sunt preponderente la adâncimi de amplasare a 

tuburilor mai mari, iar cele date de convoi la adâncimi mici. 
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Tuburile de diametru interior Di=2800 mm armate clasic, pot fi utilizate în 

tipul de teren studiat la adâncimi de la 2,00m la 10,00 m. 
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Departamentul de Rezistența Materialelor, Poduri și Tuneluri, ionut_racanel@yahoo.com 

 

Rezumat 

 

          Lucrarea de fata, si anume „Analiza fenomenelor de pierdere a stabilității generale si 

locale in cazul podurilor cu arce – Studiu de caz: pod de sosea in zona Carrefour Orhideea” 

are ca scop determinarea si prezentarea modului in care podurile cu arce își pierd stabilitatea 

sub diferite încărcări.  

 Problema stabilității unei structuri de pod metalic in ansamblul ei pleacă de la 

constatarea ca fenomenul de pierdere a stabilității se amorsează in zona in care predomina 

solicitarea de compresiune. In cazul podului studiat fiind simplu rezemat aceste zone sunt 

desigur secțiunile arcelor. 

 

 Cuvinte cheie: stabilitate, time-history, arce 

 

1. DESCRIEREA STRUCTURII ANALIZATE 
 

În aceasta lucrare se prezintă rezultatele analizelor prin calcul geometric 

neliniar și de stabilitate efectuate în programul de calcul LUSAS Modeller 

pentru un pod de șosea cu două arce paralele ce susțin un tablier compus oțel-

beton. 

Structura analizată este situată în municipiul București, traversează râul 

Dâmbovița și face legătura între Șoseaua Nicolae Titulescu si Șoseaua 

Grozăvești. 

 

mailto:popaalexmario@yahoo.com
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Figura 1 Vedere spațială 

 

 Tablierul are secțiune transversală mixta oțel-beton formată din 2 grinzi 

metalice cu înălțimea de 1,50m dispuse la 19,80 m inter ax. În sens transversal 

grinzile sunt solidarizate cu antretoaze dispuse la 3,35 m. Pe talpa superioară a 

antretoazelor si grinzilor metalice se montează dale din beton armat prefabricat 

de clasa C35/45 cu grosime minima de 25cm. Acestea sunt prevăzute cu goluri 

tehnologice pentru conectorii metalici rigizi.  

 
Figura 2. Secțiune transversală a suprastructurii 
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2. SCOPUL STUDIULUI EFECTUAT 

 

 Pentru analizele numerice efectuate în acest studiu de caz s-au avut în 

vedere următoarele obiective: 

• stabilirea încărcării critice pentru care are loc fenomenul de pierdere al 

stabilității arcelor; 

• stabilirea influenței mărimii și formei imperfecțiunilor geometrice inițiale 

ale arcelor asupra încărcării critice la care are loc pierderea stabilității; 

 

3. MODELUL REALIZAT PENTRU ANALIZĂ 

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

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

5. 

 
Figura 3. Vedere 3D a modelului realizat 

 

 Discretizarea structurii tablierului s-a realizat în programul de analiză 

LUSAS Modeller. Geometria structurii s-a definit prin introducerea 

coordonatelor (x, y, z) ale nodurilor formate de intersecția elementelor 

geometrice. Pentru discretizarea structurii s-au folosit: pentru arce, grinzile 
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principale și antretoaze elementul finit BTS3 și pentru tiranți elementul finit 

BRS2, din biblioteca programului. 

 

4. ANALIZA PROPRIU-ZISĂ ȘI INTERPRETAREA 

REZULTATELOR 

 

 Valoarea încărcării critice pentru care se produce pierderea de stabilitate 

nu se obține direct,  prin  efectuarea  calculului  geometric   neliniar,  fiind  

necesară  trasarea  curbei încărcare-deplasare, P – Δ și pe seama acesteia se 

poate stabili valoarea factorului de încărcare critic -1. 

 În cadrul analizei de stabilitate, modelul de calcul s-a obținut prin 

discretizarea geometriei structurii idealizată la axele elementelor componente 

folosind elemente finite tridimensionale Kirchhoff de  grindă subțire BTS3 și 

BRS2 definite anterior. Pentru discretizare s-a urmărit ca atât pentru elementele 

comprimate, cât și pentru cele întinse să se utilizeze cel puțin patru elemente 

finite, iar pentru tiranți doar un element finit. 

 Analiza de stabilitate este un calcul liniar de valori și vectori proprii și nu 

este suficient pentru aprecierea fenomenului de pierdere a stabilității, el oferind 

numai valori orientative ale încărcării critice și a formei de pierdere a stabilității. 
 

 
  Figura 4. Modul trei de pierdere a stabilității, λ3 = 17.501 

 

 Pentru realizarea modelului de calcul geometric neliniar s-a considerat 

geometria structurii formată din axele elementelor componente, cărora li s-au 

atribuit elemente finite tridimensionale Kirchhoff de grindă groasă, caracteristici 

secționale corespunzătoare, material infinit liniar elastic, rezemări și încărcările 

menționate anterior atribuite pe cele două grinzi principale. În cadrul calculului 

geometric neliniar s-a utilizat formularea Lagrange totală împreună cu metoda 

controlului lungimii arcului lui Crisfield. Calculul s-a realizat în pași prin 

incrementarea încărcării astfel încât să se atingă nivelul încărcării determinate 

prin analiza de stabilitate, în vecinătatea căruia se pot găsi puncte critice. 
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Figura 5. Punctul analizat in cadrul lucrării 

 

 În continuare se prezintă rezultatele obținute în urma calculului geometric 

neliniar prin trasarea curbelor factor de încărcare-deplasare în punctele analizate. 

Primele doua moduri de pierdere a stabilității sunt fizic imposibil de atins, motiv 

pentru care valoarea factorului de încărcare din calcul neliniar este 

corespunzătoare modului trei de pierdere a stabilității. 
 

       
Figura 6.  Curba λ – Δ pentru punctul 429 in ipoteza modelului ideal 

 

   În modelul de calcul, imperfecțiunile geometrice ale arcelor s-au 

considerat ca abateri de la axa rectilinie a arcelor în planul x0y. Pentru a 

determina abaterile arcelor de la axa rectilinie în planul x0y, se va adopta 

următoarea relație de calcul: 

 
 

(1) 

unde: 

ei  - imperfecțiunea (abaterea) în secțiunea de calcul 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 224 

e0  - abaterea maximă de la axa longitudinală a arcelor 

m - numărul de semiunde stabilite pentru axa deformată 

xi  - coordonata x a punctului curent în care se calculează abaterea ei 

L - deschiderea de calcul 

 

 În SR EN 1993-1-1 se precizează valoarea abaterii maxime, ea variind 

între  L/500÷L/2000 . 

 În  calcul  se  consideră  următorul  caz  de  abatere  de  la  axa  

longitudinală  după  cum urmează: 
 

 
Figura 7. Deformata inițială cu o semiunda antisimetrica 

 

Modelele de calcul pentru analiza influenței imperfecțiunilor asupra 

stabilității arcelor s-au obținut din modelul ideal prin modificarea coordonatei z 

a punctelor care definesc arcul, coordonate determinate cu ajutorul relației (1). 

În continuare se prezintă familiile de curbe factor de încărcare – deplasare 

(λ − Δ) pentru abaterea inițială în cele 3 cazuri a punctelor 

analizate. 
 

 

Figura 8.  Curbe factor de încărcare – deplasare pentru abatere inițială pentru 

punctul 429 

 

 În continuare se vor prezenta detaliat curbele factor de încărcare – 

deplasare influențate de mărimea imperfecțiunilor pentru punctul 429: 
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Figura 9. Curba pentru cazul punctului 429 cu mărimea imperfecțiunii L/500   

Figura 10. Curba pentru cazul punctului 429 cu mărimea imperfecțiunii L/1000   
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Figura 11. Curba pentru cazul punctului 429 cu mărimea imperfecțiunii L/2000   

 

Analizând criteriul de deformabilitate se identifică următoarele valori ale 

factorului de încărcare: 

    Tabelul 1. Centralizator 
Factor de încărcare (λ) 

M
o
d
el

u
l 

id
ea

l 

fă
ră

 i
m

p
er

fe
cț

iu
n
i 

e0
=

L
/5

0
0

 

e0
=

L
/1

0
0
0

 

e0
=

L
/2

0
0
0

 

17.085 17.0854 17.0856 17.0859 

 Se poate observa că pentru punctul 429, factorul de încărcare crește cu cât 

amplitudinea imperfecțiunii scade, deoarece direcția în care sunt considerate 

imperfecțiunile coincide cu direcția în care tinde să se deformeze arcul în modul 

trei de pierdere a stabilității. 

 

5. CONCLUZII 

 

 Analiza de stabilitate este un calcul liniar de valori și vectori proprii și nu 

este suficient pentru aprecierea fenomenului de pierdere a stabilității, el oferind 

numai valori orientative ale încărcării critice și a formei de pierdere a stabilității. 
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 Considerând numai analiza de stabilitate, se poate subestima sau 

supraestima încărcarea aferentă primului punct de bifurcare sau limitare a 

echilibrului. 

 Structura își pierde stabilitatea prin bifurcarea echilibrului. 

 Mărimea imperfecțiunilor reprezintă principalul factor care influențează 

atât valoarea încărcării critice, cât și valoarea deplasărilor transversale. 

 Abaterile inițiale (imperfecțiunile impuse) au și ele o influență categorică 

asupra valorilor și variației factorilor de încărcare critică. 

 Prin realizarea modelului de calcul fără a ține seama de imperfecțiunile de 

execuție ale arcelor, se supraestimează valoarea încărcării pentru care se 

produce pierderea de stabilitate și se subevaluează valoarea deplasărilor 

transversale. 
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Rezumat  

 

În prezent, la nivel mondial, studiile privind infrastructura de transport sunt 

direcționate spre sustenabilitate. Conform O.N.U. “dezvoltarea sustenabilă este dezvoltarea 

care îndeplinește nevoile prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de   

a-și îndeplini propriile nevoi”. 

Mixturile asfaltice executate în mod normal pentru stratul de rulare (BA, MAS etc.) 

sunt impermeabile, iar considerațiile de proiectare fac parte dintr-un domeniu extins. Un 

dezavantaj la această suprafață impermeabilă este problema scurgerii apei de suprafață.  

Betoanele asfaltice drenante  sunt proiectate pentru a permite scurgerea apelor pluviale 

prin suprafață în sol. Apa este filtrată în mod natural și poluanții sunt îndepărtați. Mixtura 

poroasă se realizează prin modificarea curbei granulometrice, cu micșorarea procentului de 

parte fină din compoziție. Acest lucru generează goluri interconectate, permițând apei să fie 

drenată prin structura îmbrăcăminții și a straturilor de agregate, până la nivelul solului. O dată 

ce începe procesul de infiltrare, apa intră în baza agregată, care încetinește, stochează și 

permite să se infiltreze în sol. 

În acest articol se prezintă testele făcute pentru mixtura asflatică poroasă, conform 

AND 605-2016 și conform SR EN 13108-7 în laboratorul de Drumuri al U.T.C.B. De 

asemenea, pe parcurs sunt comparate cele două mixturi asfaltice utilizate, conform AND 605-

2016, pentru stratul de rulare al drumurilor de clasă tehnică I și II, respectiv mixturile poroase 

și mixturile stabilizate. 

 

Cuvinte cheie: sustenabilitate, betoane asflatice drenante, mixtură asfaltică poroasă, 

dozaje. 

 

mailto:m.popa93@yahoo.com
mailto:carmen.racanel@yahoo.com
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1.INTRODUCERE 

 

O infrastructură sustenabilă de transport poate fi definită ca o 

infrastructură sigură, eficientă, economică și ecologică care să răspundă nevoilor 

utilizatorilor de azi, fără a le compromite pe cele ale generațiilor viitoare.  

Betoanele asflatice drenante au fost inițial dezvoltate pentru a preveni 

deraparea pe suprafețe umede în anii ’30, dar proiectarea unei rețete optime în 

SUA a fost gata pentru aplicații generale mult mai târziu, în anii ’70, concepută 

de laboratoarele de cercetare Franklin Institue din Philadelphia și dezvoltată pe 

parcursul primilor ani cu sprijinul asociației de protecție a mediului EPA. 

Aceasta a fost baza pentru dezvoltarea europeană a betoanelor asfaltice 

drenante, care la începutul anilor ’80, cu ajutorul cercetării de la Universitatea 

Cantabria, din Spania, a fost stabilită metoda de alcătuire optimă pentru 

mixturile poroase. În 1985, utilizarea operațională a început cu autostrăzi și 

drumuri de clasă tehnică superioară, iar când beneficiile de reducere a 

zgomotului au fost recunoscute, s-a produs o dezvoltare rapidă a acestui tip de 

mixtură asfaltică. 

Problemele de permeabilitate și siguranță a circulației, în ceea ce privește 

infrastructura de transport, devin pe zi ce trece o importanță majoră. Compania 

de Transport din USA clasează problema ploilor și umidității suprafeței de 

circulație pe locul 5 în topul cauzelor accidentelor între anii 2005-2014 (figura 

1). 

 
Figura 1. Procent Accidente cauzate de condiții meteo nefavorabile 

 

Din cercetările făcute de Departamentul de Transport, rezultă peste 

445000 de oameni răniți și aproape 6000 de oameni uciși într-o perioadă de 
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aproximativ 10 ani. O distribuție pe categorii de cauze a accidentelor legate de 

vreme sunt după cum urmează în figura 2. 

 

 
Figura 2. Clasificarea Accidentelor datorate condițiilor meteo nefavorabile  

 

 Principalele avantaje ale mixturii poroase sunt legate de siguranța și 

confortul participanților la trafic. Proprietățile de drenare ale apei elimină dintre 

dezavatajele mixturii stabilizate, cum ar fi: acvaplanarea, incomodarea 

participanților prin stropire sau reflexii ale farurilor cu exemple în figura 3 şi 4. 
 

  
Figura 3. Circulație în condiții de ploaie pe un drum normal și unul drenant 
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Figura 4. Reflexii ale farurilor, comparație între o îmbrăcăminte obişnuită și o 

îmbrăcăminte cu MAP 

 

2.MATERIALELE FOLOSITE ȘI REȚETA MIXTURII ASFALTICE 
 

În acest studiu s-a pornit de la 2 tipuri de mixturi asfaltice, MAS16 și 

MAP16 pentru stratul de uzură, conform normativului AND 605-2016. Mixtura 

asfaltică stabilizată a fost deja studiată și testată în laborator. Obiectivul acestei 

lucrări este acela de a stabili o reţetă pentru o mixtură asfaltică poroasă. În acest 

sens, se propun 3 variante în funcție de încadrarea curbelor granulometrice în 

limitele din normele în vigoare: primele două variante au curbele granulometrice 

situate în limtele prevăzute în normativul AND 605-2016, iar cea de-a treia se 

situează între limitele prevăzute în SR EN 13108-7. Agregatele având ca rocă de 

provenienţă un dacit (criblură de 8-16 şi 4-8 şi  nisp de concasaj 0/4), filer de 

calcar și bitumul rutier 50/70, folosite la confecționare, au fost asigurate de 

laboratorul facultății.  

Astfel s-a obţinut: varianta 1, varianta 2 şi varianta 3 de curbă 

granulometrică a mixturii asfaltice poroase. 

Au fost atribuite variantelor de preparare a mixturii poroase, câte 3 

procente de bitum pentru fiecare plecând de la minimum de liant prevăzut în 

normativul AND 605-2016: 4,0% (reţeta 1), 4,2% (reţeta 2) și 4,4% (reţeta 3). 

Prima variantă are curba granulometrică în partea inferioară a limitelor 

prevăzute în AND 605-2016 (tabelul 1, figura 5). Cea de-a doua variantă este 

aproape de limita superioară a limitele de granulozitate din AND 605-2016 

(tabelul 2, figura 6). 

Cea de-a treia variantă de curbă granulometrică a fost astfel aleasă încât să 

se apropie foarte mult de curba granulomterică a mixturii asfaltice stabilizate. În 

acest caz, curba se încadrează în SR EN 13 108-7 însă nu corespunde limitelor 

prevăzute în normativul AND 605-2016 (tabelul 3, figura 7). 
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Tabel 1. Procente de agregate pentru Varianta 1 

  

Varianta 1  

Reteta I Reteta II Reteta III 

Criblura 8-16, % 70.08% 69.93% 69.79% 

Criblura 4-8, % 14.40% 14.37% 14.34% 

Nisip 0-4, % 9.60% 9.58% 9.56% 

Filer, % 1.92% 1.92% 1.91% 

Bitum, % 4.00% 4.20% 4.40% 
 

 
Figura 5. Curba granulometrică pentru MAS și MAP, varianta 1 

 

Tabel 2. Procente de agregate pentru Varianta 2 

 

Varianta 2 

Reteta I Reteta II Reteta III 

Criblura 8-16, % 66.24% 66.10% 65.96% 

Criblura 4-8, % 15.36% 15.33% 15.30% 

Nisip 0-4, % 10.56% 10.54% 10.52% 

Filer, % 3.84% 3.92% 3.82% 

Bitum, % 4.00% 4.20% 4.40% 
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Figura 6. Curba granulometrică pentru MAS și MAP, varianta 2 

 

Tabel 3. Procente de agregate pentru Varianta 3 

  

Varianta 3  

Reteta I  Reteta II Reteta III 

Criblura 8-16, % 54.72 54.61 54.49 

Criblura 4-8, % 14.40 14.37 14.34 

Nisip 0-4, % 18.24 18.20 18.16 

Filer, % 8.64 8.62 8.60 

Bitum, % 4.00 4.20 4.40 
 

 
Figura 7. Curba granulometrică pentru MAS și MAP, varianta 3 

 

 În tabelul 4 sunt prezentate caracteristicile pentru bitumul 50/70 folosit la 

prepararea mixturilor asfaltice studiate în lucrare. 
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Tabel 4. Caracteristicile bitumului rutier 50/70 

Caracteristicile UM Metoda de 

determinare 

Valori 

obținute 

Limite de 

încadrare 

Penetrația la 25, oC 0.1mm EN 1426 54 50-70 

Punct de înmuiere 
o
C EN 1427 49 46-54 

Indice de penetraţie       - EN 12591 -1.3 -1.5-0.7 

 

3. PROGRAM DE ÎNCERCĂRI 

 

3.1. Confecționare  

  

 Procesul de confecționare se compune din: cântărire, încălzirea 

agregatelor până la 180oC, malaxarea cu bitum, iar mai apoi cofrarea în cilindri 

metalici pentru soneta mecanică Marshall. Se confecționează probe pentru 

testele Marshall, cu masa de 1200 g și probe pentru încercarea de pierdere de 

material, cu masa de 1000 g.  

 Principiul de confecționare este prin baterea probei, pe ambele parți, la 50  

de lovituri conform AND 605. La compactarea primei rețete – varianta 1 

(1200g), s-a observat desprinderea majoră a agregatelor de probă, având ca 

rezultat oprirea bruscă a procesului de compactare. Așadar, pentru încercările 

Marshall, luând în considerare numărul de lovituri al mixturii stabilizate și 

clasele tehnice I și II unde sunt utilizate cele două tipuri de mixturi, s-a hotărât 

creşterea numărului de lovituri la 75 pe fiecare parte. În figura 8 este prezentată 

o comparaţie a înălţimii probelor confecţionate în laborator la soneta Marshall. 
 

 
Figura 8. Comparaţia înălţimii probelor confecţionate în laborator la soneta 

Marshall (probe de 200g) 
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3.2. Densitatea aparentă 

 

 Raportul dintre masa probei uscate și diferența între masele în stare 

saturată (după 30 min în baia de apă) din aer și în apă, împreună cu densitatea 

apei, constitue densitatea aparentă. 

 

[%]                              (1) 

 

unde: m1= masa în stare uscată; 

     m2= masa în stare saturată în aer; 

 m3= masa în stare saturată în apă. 

În figurile 9, 10 şi 11 este prezentată o comparaţie a densităţii probelor 

confecţionate în laborator la soneta Marshall. 
 

 
Figura 9. Comparaţia densităţii probelor confecţionate în laborator la soneta 

Marshall (probe de1200g) 

 

 
Figura 10. Comparaţia densităţii probelor confecţionate în laborator la soneta 

Marshall pentru varianta 2, probe de1000 g şi probe de1200 g 
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Figura 11. Comparaţia densităţii probelor confecţionate în laborator la soneta 

Marshall pentru varianta 3, probe de1000 g şi probe de1200 g 

 

3.3. Încercarea Marshall 

 

 După realizarea măsurătorilor de dimensiune a probelor, acestea se 

introduc la 60oC, în baia de apă, timp de 45 min. La sfârșitul timpului de 

condiţionare, probele se introduc în aparatul Marshall pentru măsurarea fluajului 

(indicelui de curgere) și a stabilității Marshall. În figurile 12, 13, 15, 16 sunt 

prezentate rezultele obţinute. O comparaţie între acestea reţetele studiate este 

prezentată în figurile 14, 17. 

 

  
Figura 12. Stabilitate Marshal pentru varianta 1 și varianta 2 de reţetă 

 

 
Figura 13. Stabilitate Marshal pentru varianta 3 de reţetă 
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Figura 14. Comparaţie între cele trei variante de reţete din punct de vedere al 

stabilităţii Marshall 

 

  
    Figura 15. Fluajul Marshall pentru varianta 1și varianta 2 de reţetă 

 

 
Figura 16. Fluajul Marshall pentru varianta 3 de reţetă 
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Figura 17. Comparaţie între cele trei variante de reţete din punct de vedere al 

fluajului Marshall 

 

3.4 Densitatea maximă 

 

 Densitatea maximă se obține în urma unui proces manual de separare a 

agregatelor și a unor cântăriri în aer și 

în apă. 

[%]                       (2) 

unde: m1= masa vas; 

     m2= masa vas în apă; 

 m3= masa vas cu mixtură uscată; 

m4= masa vas cu mixtură saturată 

În figura 18 este prezentată o comparaţie a densităţii maxime a probelor în 

cazul variantelor 2 şi 3. 
 

 
Figura 18. Densitatea maximă pentru variantele 2 şi 3 de reţetă studiată 

 

3.5 Volumul de goluri 
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 În cazul mixturilor poroase, volumul de goluri este unul dintre factorii 

determinanți care stă la baza conceptului acestora. 

 

[%]                              (3) 

 

unde: ρmax= densitatea maximă; 

     ρa= densitatea aparentă 

În figura 19 este prezentată o comparaţie a volumelor de goluri ale probelor 

cu masa de 1000g. 
 

 
 Figura 19. Volum de goluri pentru variantele 2 şi 3 din reţeta studiată 

 

3.6 Pierderea de material 

 

 Pierderea de material, conform SR EN 12697-17, se studiază pe probe de 

1000g, compactate la 50 de lovituri și introduse în aparatul de durabilitate Los 

Angeles pentru un timp de 300 de cicluri cu viteza de 30 rpm. 

 

[%]                             (4) 

 

unde: w1= masa inițială în stare uscată; 

     w2= masa finală după pierderea de particule 

În figura 20 este prezentată o comparaţie a pierderii de material pentru două 

variante de reţete studiate în laborator. 
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Figura 20. Pierderea de material pentru variantele 2 şi 3 de reţetă studiată 

 

4. CONCLUZII 

 

În prezent tot mai multe țări investesc într-o infrastructură modernă, cu 

caracteristici îmbunătățite. Pe lângă avantajele menționate în prima parte a 

articolului, mixturile asfaltice poroase reprezintă cheia spre sisteme ecologice 

silențioase, mai sigure și mai comode pentru participanții la trafic. 

În tabelul 5 sunt prezentate centralizat rezultatele obţinute în laborator 

precum şi încadrarea lor în normele în vigoare la noi în ţară : normativul AND 

605-2016 şi SR EN 13108-7.Limitele granulometrice din normativul AND 605-

2016 sunt extrem de strânse astfel că este foarte greu să se înscrie o curbă 

granulometrică pentru o mixtură care să conducă la rezultate satisfăcătoare. 

 

Tabelul 5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

poroase şi mixturii asfaltice stabilizate 

Mixtura asfaltică 

studiată  
Caracteristica fizico 

mecanică obținută în 

laborator 

Caracteristica fizico mecanică 

standard 

Rețeta AND 605-2016 SR EN 13108 – 7 

Varianta 2 

MAP16 

4.00% 

Volum de 

goluri pe 

probe 

Marshall 

12.95 

12.0 – 20.0 % 14-32% 

4.20% 12.34 

4.40% / 

Varianta 3 

MAP16 

4.00% 10.57 

4.20% 10.02 

4.40% 9.62 

MAS16 5.90%   3.8 

Varianta 2 

MAP16 

4.00% 

Pierderea 

de material 

49.92 

Max. 30% 10-50% 
4.20% 40.83 

4.40% / 

Varianta 3 4.00% 12.89 
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MAP16 4.20% 6.4 

4.40% 6.53 

Varianta 1 

MAP16 

4.00% 

Stabilitate 

Marshall 

4.5 

5 - 15%   

4.20% 4.53 

4.40% 4.47 

Varianta 2 

MAP16 

4.00% 3.66 

4.20% 5.81 

4.40% 4.56 

Varianta 3 

MAP16 

4.00% 8.76 

4.20% 9.46 

4.40% 6.95 

Varianta 1 

MAP16 

4.00% 

Fluaj 

Marshall 

4.22 

1.5 – 4 %   

4.20% 4.28 

4.40% 4.33 

Varianta 2 

MAP16 

4.00% 3.73 

4.20% 4.2 

4.40% 4.3 

Varianta 3 

MAP16 

4.00% 4.47 

4.20% 4.65 

4.40% 4.7 

 

Compactarea este o problemă care trebuie rezolvată având în vedere că 

pentru varianta 1 de reţetă nu a fost posibilă compactarea la 50 de lovituri. 

Crescând numărul de lovituri la 75 s-a observat o îmbunătăţire a compactării, 

totuşi a fost necesară deplasarea curbei spre limita superioară – deci aplicarea 

unui procent mai mare de parte fină în amestec – astfel încât mixtura poaroasă să 

poată fi studiată din punct de vedere al variaţiei procentului de bitum. 

Din punct de vedere al densităţii aparente şi a stabilităţii şi fluajului 

Marshall, rezultatele sunt apropiate pentru variantele 1 şi 2, variante 3 

conducând la valori superioare. 

Pentru determinarea volumului de goluri şi a pierderii de masă, s-a 

renunţat la a mai studia varianta 1 din cauza problemelor întâmpinate la 

compactare. 

Din punct de vedere al volumului de goluri, varianta 2 se încadrează în 

cerinţele din AND 605-2016. În schimb pentru pierderea de material se 

încadrează în limite, varianta 3. 

O comparaţie între varianta 3 de MAP16 şi reţeta de MAS16 conduce la 

concluzia că volumul de goluri este triplu, chiar dacă particularitățile 

granulometrice sunt asemănătoare. 
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Concluzia finală care se desprinde din acest studiu este aceea că mixturile 

asfaltice poroase trebuie analizate în laborator din punct de vedere al alcăturii, 

ele fiind extrem de sensibile la orice modificare a dozajelor. 
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Rezumat: 

 

          Articolul de față are drept scop cercetarea la nivel internațional a 

metodelor de dimensionare a structurilor rutiere flexibile, compararea cu cele 

din România și oferirea de soluții moderne pentru dimensionarea structurilor 

rutiere flexibile cu ajutorul programelor de calcul de ultimă generație, care se 

pot utiliza și în România. 

 

Cuvinte cheie: structuri rutiere flexibile, metode de dimensionare 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

      Tendința actuală este de a introduce noi metode de dimensionare a 

structurilor rutiere care, printr-o studiere amănunțită a datelor de intrare utilizate 

în calcul, utilizând rezultate ale încercărilor experimentale și observații asupra 

comportării structurilor rutiere, să aibă ca date de iesire modurile de cedare 

probabile ale structurii rutiere. 

       Majoritatea metodelor utilizate în prezent la nivel internațional pentru 

dimensionarea structurilor rutiere sunt metode analitice, ce au ca date de iesire 

grosimile structurilor rutiere. Acestea sunt bazate pe determinarea eforturilor si 

deformațiilor ce se dezvoltă la nivele critice în structura rutieră, fiind similare in 

esență. Totuși, parametrii utilizați în calculul grosimilor straturilor rutiere sunt, 

în general, determinați prin metode empirice, bazate pe modele matematice, 

neavând la bază încercări experimentale care să susțină valorile acestora. Din 

acest motiv, prin prelucrarea diferită a datelor de intrare utilizate în calcul se 

observă diferențe în rezultatele obținute. 
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2. METODE DE DIMENSIONARE A STRUCTURILOR RUTIERE 

FLEXIBILE 

 

Scopul dimensionării este acela de a determina grosimea diferitelor straturi 

din alcătuirea unei structuri rutiere, dispunerea materialelor componente și 

numărul acestora, necesare preluării traficului de perspectivă. 

 Structurile rutiere sunt proiectate pentru o perioadă de perspectivă 

specificată. Durata de viață sau „perioada de serviciu” este timpul scurs de la 

momentul construirii până la atingerea unei stări finale a structurii rutiere. 

 Dimensionarea (proiectarea din punct de vedere structural) este realizată 

astfel încât să rezulte o structură rutieră suficient de rezistentă la incărcările date 

de trafic în timpul duratei de viață proiectată. 

     Dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide  la nivel național se face 

în conformitate cu PD 177 - Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere 

suple și semirigide, elaborat în anul 2001 ce  se bazează pe îndeplinirea 

concomitentă a următoarelor criterii: 

• Pentru sistemele rutiere suple: 

- deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor 

bituminoase (εr); 

- deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul pământului de 

fundare (εz);  

• Pentru sistemele rutiere semirigide: 

- deformația specifică de întindere admisibilă la baza straturilor 

bituminoase (εr); 

- tensiunea de întindere admisibilă la baza straturilor din agregate naturale 

stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici (σz); 

- deformația specifică de compresiune admisibilă la nivelul pământului de 

fundare (εz). 

    Pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide este necesar să 

se efectueze în prealabil studii, în vederea obținerii următoarelor date: 

-   compoziția și intensitatea traficului, dar și evoluția în perspectivă a 

acestuia 

-   caracteristicile geotehnice ale pământului de fundare 

-   regimul hidrologic al complexului rutier (tipul profilului transversal, 

modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafață, nivelul apei freatice) 

   Se poate concluziona că, în țara noastră, metoda analitică de dimensionare 

constă în verificarea stării de solicitare a structurii rutiere proiectate, ținând 

seama și de caracteristicile pământului de fundare propriu traseului drumului, 
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astfel încât acesta să îndeplinească criteriile de dimensionare mai sus 

menționate. 

Etape de calcul       

Dimensionarea sistemului rutier comportă mai multe etape: 

- stabilirea traficului de calcul 

- stabilirea capacității portante la nivelul patului drumului 

- alegerea unei alcătuiri a sistemului rutier 

- analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard  

- stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier 

 

3. PROGRAME DE CALCUL UTILIZATE IN PROIECTAREA 

STRUCTURILOR RUTIERE 

 

    Programele existente pot fi distribuite pe trei categorii în funcție de 

capacitățile de proiectare: 

Categoria 1:Modele de răspuns: programe care doar furnizează rezultatele 

calculelor cu privire la tensiuni și deformații specifice; 

Categoria 2:Răspuns+performanță (parțial): programe care consideră 

efectele încărcării, climei, asupra ornierajului, inițierii și dezvoltării fisurilor, 

dar nu asigură o procedură completă de dimensionare cu rezultate ca cele 

specificate în continuare; 

Categoria 3:Procedură completă de dimensionare: programe care sunt 

capabile să furnizeze utilizatorului o structură rutieră recomandată (grosimea 

straturilor, materiale necesare,etc.) și/sau estimări ale performanței pe termen 

lung. 

   În funcție de complexitatea lor, modelele au fost grupate în trei categorii: 

➢ Modele simple: WESLEA și ELSYM5; 

➢ Programe cu complexitate moderată: AXIDIN, MICH-PAVE, ALIZE, 

KENPAVE, MNPAVE; 

➢ Modele complexe: VESYS,  MMOPP, CAPA-2D, SYSTUS, NOAH. 

 

3.1. Programul de calcul Kenpave - interfață grafică si mod de lucru 

 

Programul de calcul Kenpave analizează starea de tensiuni și deformații 

în structurile rutiere flexibile, mixte și rigide. Tensiunile și deformațiile 

rezultate în urma încărcării circulare de tipul unui disc, se calculează cu ajutorul 

modelului multistrat elastic liniar Burmister. 
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Programul de calcul  Kenpave face o analiză atât pentru obținerea 

valorilor cedării din oboseală cât și pentru valorile deformației remanente. 

În modelarea straturilor rutiere cu ajutorul programului de calcul 

Kenpave, se pot specifica trei tipuri de comportamente ale acestora, în funcție 

de materialele din care este alcătuit fiecare strat: 

   - Comportament elastic neliniar 

   - Comportament vâsco-elastic 

   - Comportament elastic liniar 

Programul Kenpave permite specificarea unui număr de maxim 19 

straturi și afișarea de date cu privire la comportamentul structurii, în maxim 190 

de puncte, pentru încărcări izolate și în 250 de puncte, pentru încărcări multiple. 

Kenpave are o interfață care rulează în primă fază, în scopul creării 

fișierului de date cu privire la structura rutieră analizată și condițiile de 

încărcare ale acesteia, urmând ca ulterior creării fișierului cu toate datele de 

intrare, să ruleze opțiunea Kenlayer care va analiza structura dorită în punctele 

selectate (figura 1). 

 

 
Figura 1. Interfața grafică a programului Kenpave 

 

3.2.  Programul de calcul Allize-LCPC - interfață grafică si mod de lucru 
 

Programul Alize-LCPC folosește în calcul metoda de dimensionare mecanică 

a structurilor rutiere, dezvoltată de LCPC și SETRA. 
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 Principalul scop al acestei metode este folosirea principiilor de dimensionare 

a structurilor rutiere pentru toate clasele de trafic, de la trafic ușor la trafic foarte 

greu. Programul facilitează realizarea practică a calculelor numerice necesare 

dimensionării structurilor rutiere de drumuri și autostrăzi. De asemenea, acest 

program se poate folosi la dimensionarea structurilor rutiere pentru platforme 

industriale aeronautice, folosind aceeași metodă de calcul. 

 În concluzie, programul facilitează realizarea calculelor numerice necesare 

dimensionării și verificării structurii rutiere, fără a lua însă în calcul toti 

parametrii care influentează comportarea în timp a structurii rutiere proiectate. 

Interfața programului Alize-LCPC a fost proiectată pentru facilitarea pe cât 

posibil la implementarea metodei de dimensionare (figura 2). Obiectivele 

acesteia au un rol important în abordarea logică în funcție de următoarele opt 

caracteristici: 

➢ structura rutieră 

➢ definirea încărcării 

➢ performanța calculului mecanic folosind programul de calcul Alize 

➢ afișarea rezultatului în urma calculului mecanic 

➢ determinarea tensiunilor permise de materiale în funcție de nivelul 

traficului 

➢ asistența suport în alegerea practică a ipotezelor de calcul 

➢ managementul unei librării cu materiale standard 

➢ verificarea structurii rutiere la îngheț-dezgheț 

 

 
Figura 2. Interfața grafică a programului Alize-LCPC 
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3.3.  Programul de calcul MnPAVE - interfață grafică si mod de lucru 

 

MnPAVE este un program ce combină relații empirice cunoscute cu o 

reprezentare a fizicii și a mecanicii în spatele comportamentului flexibil al 

structurii rutiere. Părțile mecanice ale programului se bazează pe găsirea 

tensiunii de întindere la baza stratului de asfalt, a rezistenței la compresiune la 

partea superioară a substratului și a efortului principal maxim în mijlocul 

stratului de bază din agregate. 

MnPAVE cuprinde trei module de intrare: Clima, Trafic și Structură (figura 

3); și trei niveluri de proiectare: Basic, Intermediate și Advanced. Nivelul este 

selectat în funcție de cantitatea și calitatea informațiilor cunoscute despre 

proprietățile materialelor și datele de trafic. 

În modul de bază, este necesară numai o cunoaștere generală a materialelor și 

a datelor despre trafic. Nivelul intermediar corespunde cu cantitatea de date 

cerută în prezent pentru proiectele Mn / DOT.  

Nivelul avansat necesită determinarea valorilor modulului pentru toate 

materialele în intervalul de funcționare preconizat de umiditate și temperatură. 
 

 
Figura 3. Interfața grafică a programului MnPAVE 
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4. STUDIU DE CAZ 

 

4.1.  Structura rutiera analizată 

 

Structurile rutiere analizate în prezentul studiu sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Strucrurile rutiere analizate 

 

Datele de intrare în cele 3 programe considerate în această analiza sunt 

următoarele (tabelul 2): 

 

Tabelul 2. Datele de intrare pentru cele trei programe folosite 

Date de intrare Kenpave Alize Calderom 

Grosimi, moduli de elsticitate și coeficienti 

pentru fiecare strat al structurii rutiere 
DA DA DA 

Existența frecării între straturi DA DA NU 

Definirea osiei standard DA DA NU 

SR1 SR2 SR3 

Mixtură asfaltică 

stabilizată – 

MAS 16 

h=4cm   

E=3300MPa    

µ=0.35 

Beton asfaltic 

–    BA 16 

h=4cm   

E=3600MPa    

µ=0.35 

Mixtură asfaltică 

stabilizată – MAS 

16 

h=4cm   

E=3300MPa    

µ=0.35 

Binder  – BAD 

22.4 

h=5cm   

E=3000MPa    

µ=0.35 

Binder – 

BAD 22.4 

h=5cm   

E=3000MPa    

µ=0.35 

Binder  – BAD 

22.4 

h=5cm   

E=3000MPa    

µ=0.35 

Macadam 

semipenetrat 

h=10cm   

E=1000MPa    

µ=0.27 

Macadam 

semipenetrat 

h=10cm   

E=1000MPa    

µ=0.27 

Anrobat 

bituminos AB 

31.5 

h=8cm   

E=5000MPa    

µ=0.35 

Balast 

h=30cm   

E=315MPa    

µ=0.27 

Balast 

h=25cm   

E=290MPa    

µ=0.27 

Piatră spartă  

h=25cm   

E=400MPa    

µ=0.25 

    Balast 

h=25cm   

E=400MPa    

µ=0.25 

Pământ P5+strat 

de formă din 

pământ stabilizat 

cu var -20cm 

h=∞   

E=121MPa    

µ=0.35 

Pământ 

P5+strat de 

formă din 

pământ 

stabilizat cu 

var -20cm 

h=∞   

E=121MPa    

µ=0.35 

Pământ P5+strat 

de formă din 

pământ stabilizat 

cu var -20cm 

h=∞   

E=121MPa    

µ=0.35 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 250 

Tipul de material (liniar/ neliniar/ 

vâscoelastic/combinat) 
DA NU NU 

Punctele de verificare ale structurii rutiere DA DA DA 

 

4.2.  Rezultatele obținute 
 

Utilizând cele 3 programe de calcul propuse în studiu,au rezultat valori 

pentru  deformațiile specifice verticale de întindere (εr) și deformațiile specifice 

verticale de compresiune (εz) (tabelele 3,4,5), dar și valori pentru rata de 

degradare prin oboseală admisibilă. 

 

Tabelul 3. Valorile deformațiilor pentru structura 1 

Structura rutieră 1 εr (microdeformații) εz (microdeformații) 

Kenpave 112 400.4 

Alize 145.8 378 

Calderom 112 400.1 

 

Tabelul 4. Valorile deformațiilor pentru structura 2 

Structura rutieră 2 εr (microdeformații) εz (microdeformații) 

Kenpave 118.6 281 

Alize 180.7 436.6 

Calderom 119 470 

 

Tabelul 5. Valorile deformațiilor pentru structura 3 

Structura rutieră 3 εr (microdeformații) εz (microdeformații) 

Kenpave 134.7 113.2 

Alize 118.5 122 

Calderom 135 196 

 

Pe baza rezultatelor obținute în urma modelării cu cele trei programe de 

calcul au fost trasate grafice care descriu variația deformațiilor la baza straturilor 

bituminoase dar și la baza patului drumului, pentru structura numărul 1, în 

funcție de complexitatea datelor introduse în fiecare soft (figurile 4 și 5). 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 251 

 
Figura 4. Graficul variației deformației la baza straturilor bituminoase pentru 

structura 1 

 

z=378
z=401

  Legenda

Kenpave

  ( z)

Alize

Calderom

 
Figura 5. Graficul variației deformației la baza patului drumului pentru 

structura 1 

 

În tabelul 6 sunt prezentate comparațiile între  valoarea ratei de 

degradare la oboseală pentru drumuri naționale principale și străzi (RDO=0.90) 

și valorile pentru rata de degradare la oboseală admisibilă, calculată în funcție de 

deformația specifică la baza straturilor bituminoase. 

Pentru acest calcul s-a luat în considerare un  trafic de calcul de 2.5 m.o.s. 

 

Tabelul 6. Valorile RDO și comparație cu RDOadm 

Structurile rutiere 
RDO 

admisibil 

RDO 

Kenpave Alize Calderom 

Structura rutieră 1 0.9 0.80<0.90 2.28>0.90 0.80<0.90 

Structura rutieră 2 0.9 1.00>0.90 5.34>0.90 1.02>0.90 

Structura rutieră 3 0.9 1.66>0.90 1.00>0.90 1.68>0.90 
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În tabelul  7 sunt prezentate valorile de calcul ale deformației admisibile de 

compresiune la baza patului drumului și comparație cu valorile admisibile, 

ținându-se seama de valoarea traficului de calcul de 2.5 m.o.s. 

 

Tabelul 7. Valorile de calcul ale deformatiei admisibile la baza patului drumului 

și comparație cu valorile admisibile 

Structurile 

rutiere 

Valori 

admisibile 

εz 

admisibil 

Valori de calcul 

Kenpave Alize Calderom 

Structura rutieră 1 256.89 400.4>256.89 378>256.89 400.1>256.89 

Structura rutieră 2 256.89 281>256.89 436.6>256.89 470>256.89 

Structura rutieră 3 256.89 113.2<256.89 122<256.89 196<256.89 

 

5. CONCLUZII 

 

          În urma modelării celor trei strcturi rutiere, prin prelucrarea în mod diferit 

a datelor de intrare s-a demonstrat că atât deformațiile specifice de întindere 

admisibile la baza straturilor bituminoase, deformaţiile specifice de compresiune 

admisibile la nivelul pământului de fundare, cât și rata de degradare prin 

oboseală admisibilă variază în mod semnificativ. 
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Rezumat 

 

Lucrarea de față aduce în prim-plan problematica siguranței rutiere, factorii care o 

influențează și modalitățile prin care aceasta poate fi îmbunătățită. Factorul uman, vehiculele, 

elementele drumului sunt incomplet cunoscute iar aprofundarea lor, împreună și separat, poate 

ajuta la dezvoltarea unor sisteme și concepte ce pot schimba perspectiva de abordare a 

domeniului.  

Metodologia prin care International Road Assessment Programm investighează, 

evaluează și instituie măsuri în vederea îmbunătățirii siguranței circulației poate fi aplicată și 

în țara noastră, pe sectoarele de drum cu o incidență mare a accidentelor rutiere. 

 

Cuvinte cheie: siguranța circulației, iRAP, inspecție rutieră, evaluare, măsuri 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

 Pentru ca drumurile publice să fie mai sigure din punct de vedere al 

circulației, trebuie aplicate măsuri care să aibă în vedere toate componentele 

mediului rutier. Accidentele de circulație – gravitatea și numărul lor – pot fi 

contracarate prin măsuri care să-i aibă în vedere toți participanții la trafic, 

acordându-se atenție sporită manierei lor de a se comporta în trafic și mai ales la 

ceea ce-i face vulnerabili pe drumurile publice – fie ei pietoni, bicicliști, 

motocicliști sau conducători auto. Factorul uman este cel care stă, în proportie 

covârșitoare, la baza accidentelor rutiere mortale și cu urmări grave. [1]  

 Siguranța rutieră înseamnă prevenire, înseamnă să ai în vedere încă de la 

faza de proiectare a drumurilor elementele care s-au dovedit, în timp, 

periculoase pentru participanții la trafic – viteza de proiectare, raza curbelor, 

lățimea părții carosabile etc. Bazându-se pe dovezi și cercetări în domeniul 

ingineriei de drumuri și de trafic, International Road Assessment Programm 

(iRAP) a identificat o serie de factori care leagă anumite componente ale 

proiectării rutiere de probabilitatea relativă a acestora de a cauza accidente. 

mailto:florentina.radu@andnet.ro
mailto:adrian_burlacu@yahoo.com
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Acești factori sunt apoi încorporați ca variabile în ecuațiile RPS (scorul de 

protecție al drumului), despre care voi scrie în această lucrare. 

 

2. METODOLOGIA DE INVESTIGARE A DRUMURILOR DIN PUNCT 

DE VEDERE AL SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI 

 

2.1. Cine este iRAP 

 

 O metodologie eficientă de evaluare a siguranței circulației a dezvoltat 

iRAP (International Road Assessment Programm), o organizație multinațională 

nonprofit care-și dedică resursele și expertiza în domeniul siguranței rutiere 

pentru a dezvolta și implementa măsuri menite să reducă numărul accidentelor 

fatale și al celor foarte grave. Abordarea Star Rating și dezvoltarea subsecventă 

a planurilor de investiții pentru securitatea rutieră reprezintă o tratare sistematică 

a proiectării drumurilor și a modernizării acestora, pentru că ele se pot 

gândi/proiecta/construi pe baza datelor referitoare la sectoarele de drum 

predispuse la accidente și acolo unde există risc sever de accidente. 

 Planurile de evaluare a stelelor și planurile de investiții pentru drumuri 

mai sigure sunt, după cum arată figura 1, puternic legate. [2] 

 Figura 1 prezintă Procesul iRap de inspecție, evaluare și investiție pentru 

determinarea RPS (scorul de protecție al drumului) în vederea elaborării unui 

plan care să conducă la diminuarea accidentelor rutiere soldate cu decese și 

răniți grav. Evaluările Star implică o inspecție a elementelor de infrastructură 

rutieră despre care se știe că au impact atât asupra producerii accidententelor, cât 

și asupra severității acestora. Se acordă calificative între 1 și 5 stele, în funcție 

de nivelul de siguranță cu care este echipat fiecare drum. Cele mai sigure 

drumuri – de 4 și 5 stele – au elemente de siguranță care se găsesc pe sectoarele 

proiectate pentru viteză. 
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 Figura 1. Procesul iRap de la inspecție și evaluare la investiție 

 

 Mai puțin sigure sunt drumurile de o stea și 2 stele, acestea neavând 

caracteristici de siguranță adecvate drumurilor proiectate pentru viteză. Din 

analizele iRAP rezultă că acestea sunt cel mai adesea drumuri cu o singură 

bandă pe sens, împânzite cu indicatoare de limitare a vitezei, cu intersecții și 

curbe, cu benzi înguste, acostamente periculoase, marcaj rutier șters, intersecții 

nesemnalizate, dar și cu pericole aflate pe marginea drumului cum ar fi copaci, 

stâlpi sau șanțurile de scurgere a apelor. 

 

2.2. Inspecțiile rutiere (la volan și video) 

 

 Inspecția la volanul mașinii aflate în mers implică cel puțin două 

persoane: una care conduce vehiculul și una care înregistrează elementele de 

infrastructură rutieră pe un dispozitiv de inspecție Road Assessment Programme 

– RAPID. Acest tip de inspecție este tehnic și impune inspectorilor să dețină 

acreditarea iRAP. Inspecțiile RAPID sunt utilizate frecvent în situațiile în care 

rețeaua rutieră nu este foarte complexă sau cu particularități care o fac dificilă. 

Echipamentul de inspecție RAPID include o cameră video, un laptop sensibil la 

atingere și un dispozitiv-antenă Sistem Global de Poziționare (GPS).  

 Inspecțiile video diferă de inspecțiile la volan prin aceea că datele sunt 

mai întâi preluate video și mai apoi folosite de către evaluatori pentru a 

înregistra elemente de infrastructură rutieră. Videoclipurile sunt înregistrate cu 
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un vehicul de anchetă special echipat, care preia imagini ale unui sector rutier la 

intervale de 5-10 metri, folosind o serie de camere aliniate așa încât să capteze 

vederi panoramice (înainte, lateral stânga, lateral-dreapta și adesea spate). 

Vederea principală, frontală, este calibrată pentru a permite ulterior măsurătorile 

elementelor-cheie ale infrastructurii rutiere. Vehiculul este, de asemenea, 

echipat cu GPS care permite imaginilor video să fie corelate cu locații precise 

din rețeaua de drumuri. Vehiculele pot rula cu viteze legale pe timpul colectării 

acestor informații video. 

 După colectarea datelor video, evaluatorii folosesc software specializat 

pentru a face măsurători exacte ale elementelor de drum cum ar fi: lățimea 

benzilor, lățimea acostamentelor precum și distanța dintre marginea drumului și 

pericolele fixe cum ar fi copacii sau stâlpii. Evaluările Star se bazează pe 

lungimi de drum de 100 metri. La finalizarea fiecărui tip de inspecție se face o 

prezentare sub forma unui raport care sintetizează cele mai multe caracteristici 

ale sectorului de drum inspectat: proporția drumurilor care au acostamente 

consolidate și numărul de locații care au traversări pietonale adecvate. 

 

2.3. Elemente de infrastructură rutieră 

 

 Evaluarea unui sector de drum se concentrează asupra elementelor de 

infrastructură care influențează cele mai frecvente și mai grave tipuri de 

accidente în rândul ocupanților de vehicule, motocicliști, bicicliști și pietoni. 

Fiecare element de infrastructură rutieră este atribuit, de către evaluatori, uneia 

din următoarele categorii de drum, în funcție de condiția în care se află: 

adecvată, unde există indicator de avertizare referitor la pericole sau marcajele 

rutiere care delimitează benzile de circulație și marginile drumului sunt prezente 

si vizibile; inadecvată, în cazul în care indicatoarele de avertizare sau marcajele 

care delimitează marginile drumului sunt absente sau în stare defectuoasă pe 

sectoare lungi. 

 

2.4. Scorul de Protecție al Drumului (RPS) 

 

 În urma inspecțiilor elementelor infrastructurii rutiere, se calculează un 

scor de protecție al drumului (RPS) pentru fiecare secțiune de drum de 100 de 

metri. Datele obținute sunt introduse în softwar-ul iRAP Soft-ul și, pe baza 

datelor introduse, generează un scor de protecție al drumului (RPS), Star Rating 

și planuri de investiții pentru siguranța circulației. RPS al iRAP se bazează, de 

asemenea, pe cercetările actuale referitoare la riscul relativ asociat infrastructurii 

rutiere. Aceste detalii privind infrastructura au necesitat dezvoltarea unui model 
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cuprinzător care: evaluează riscurile pentru o gamă largă de utilizatori ai 

drumurilor; contabilizează o proporție semnificativă de tipuri de accidente; 

aplică factori relativi de risc detaliați. 

 

2.5. Utilizatorii de drumuri 

 

 Categoriile de utilizatori ai drumurilor într-o rețea pot varia semnificativ 

de la o țară la țară. Deși ocupanții de autovehicule reprezintă majoritatea 

utilizatorilor de drumuri din țările cu venituri mari, în țările cu venituri medii și 

mici mulți utilizatori ai drumurilor sunt motocicliști, bicicliști și pietoni. 

 

 
Figura 2. Decese pe categorii de participanți la trafic [3] 

 

 Recunoscând că tipul de utilizatori ai drumurilor poate varia de la țară la 

țară precum și că aceștia au necesități diferite în ceea ce privește infrastructura, 

un scor de protecție al drumului RPS distinct este conceput pentru cele patru 

tipuri de utilizatori rutieri majoritari peste tot în lume:  

1. Ocupanți ai vehiculelor (conducători + pasageri) 

2. Motocicliști 

3. Bicicliști 

4. Pietoni 

 Un beneficiu al unui model de risc care contabilizează aceste patru tipuri 

de utilizatori de drumuri este acela că extinde numărul de opțiuni de 

îmbunătățire a infrastructurii, contribuind astfel la asigurarea investițiilor pentru 
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drumuri mai sigure. Planurile identifică soluțiile menite să salveze vieți în 

maniera cea mai eficace (rentabilă). 

 

2.6. Tipuri de accidente 

 

 Metodologia iRAP de evaluare a Scorului de Protecție a Drumului (RPS) 

se bazează pe evaluarea elementelor infrastructurii rutiere care influențează 

principalele tipuri de accidente pentru fiecare categorie de utilizatori de drumuri. 

 

Tabelul 1. Tipuri de accidente incluse de iRAP în RPS 

Ocupanți 

vehicule 
Motocicliști Bicicliști Pietoni 

Părăsire carosabil Părăsire carosabil 
De-a lungul 

drumului 

De-a lungul 

drumului 

Ciocnire frontală Ciocnire frontală Traversare drum Traversare drum 

Intersecții Intersecții Intersecții - 

 

 Aceste tipuri de accidente – tabel 1 –  oferă un cadru sistematic pentru 

evaluarea majorității accidentelor fatale care pot apărea. De exemplu, în Europa, 

cele trei tipuri de accidente enumerate în coloana 1 a tabelului 1 reprezintă 

aproximativ 80% din accidentele soldate cu decese ale ocupanților de vehicule. 

 

2.7. Factori de risc 

 

 Există mai mulți factori de risc care influențează probabilitatea apariției 

unui accident și severitatea acestuia. Aceștia includ factori de comportament 

precum conducerea sub influența alcoolului sau lipsa centurii de siguranță, dar și 

factori care au legătură cu elementele de infrastructură rutieră cum ar fi lățimea 

benzii de circulație și aspectul intersecției (tipul, vizibilitate). iRAP s-a 

concentrat în primul rând asupra factorilor de risc determinați de infrastructură. 

În cazul în care se produce un accident, severitatea acestuia poate fi redusă prin 

adăugarea unor elemente de infrastructură rutieră care protejează utilizatorii de 

drumuri prin reducerea energiei cinetice a accidentului la un nivel acceptabil. 

Viteza de deplasare în trafic este, de asemenea, un factor determinant și extrem 

de semnificativ al probabilității producerii unui accident dar și al gravității 

acestuia. Viteza de circulație are un efect deosebit de pronunțat în cazul 

pietonilor, 90% dintre aceștia supraviețuind impactului la viteze de până la 30 
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km/h, dar mai mult de jumătate vor muri la viteze de 45 km/h sau mai mult. De 

fapt, siguranța unui drum este de neconceput fără gestionarea vitezei de trafic și, 

ca atare, viteza este o parte importantă din RPS (scor de protecție al drumului). 

 Bazându-se pe dovezi și cercetări disponibile publicului larg, iRAP a 

elaborat o serie a factori caracteristici categoriilor de infrastructură rutieră cu 

probabilitate relativă de producere a accidentelor și specifici gradului de 

severitate al acestora. Acești factori sunt apoi încorporați ca variabile în ecuațiile 

discutate în secțiunea „Equations RPS” din acest raport. 

 

2.8. Factori probabili de producere a accidentelor 

 

 Un exemplu de factor de risc: relația între delimitarea drumului si 

probabilitatea ca ocupanții unui autovehicul să fie uciși sau grav răniți. Aceasta 

indică faptul că riscul relativ de deces sau de vătămări grave pe un drum 

extraurban este cu 20% mai mare atunci când delimitarea drumului este proastă 

(de slabă calitate, ștearsă). Exemplele care fac diferența între un drum prost 

delimitat și unul delimitat adecvat se observă în tabelul 2. 

 

Tabelul 2. Factori de risc în producerea de accidente mortale [4] 
Delimitare drum (marcaj orizontal) Risc relativ 

Adecvată 1.00 

Slabă 1.20 

 

2.9. Factori care determină gravitatea accidentelor 

 

 Panourile cu indicatoare rutiere, copacii, stâlpii, șanțurile abrupte pot 

provoca vătămări grave la impact, în special acolo unde vitezele de deplasare 

sunt mari.  

Parapetele de siguranță bine amplasate pot fi foarte eficiente în reducerea 

vătămărilor, așa cum este ilustrat de mai jos, în tabelul 3. Cercetarea reflectă 

faptul că parapetele de siguranță ajută la prevenirea deceselor și rănirilor grave, 

având capacitatea de a absorbi energiile de impact și de a opri și redirecționa 

vehiculele. 
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Tabel 3. Factori de risc relativ pentru ocupanții vehiculelor 

Categoria Factor de risc 

Parapete de siguranță 1.75 

Obiect rigid la 5-10 metri 3.80 

Șanțuri adânci și terasamente abrupte 5.00 

Perete stâncos 10.00 

 

2.10. Factori de calibrare în funcție de tipul de accident 

 

 Pentru a asigura o prezentare reală a accidentelor tipice și a proporțiilor 

acestora de-a lungul unei rețele rutiere, modelul iRAP aplică un factor de 

calibrare în funcție de tipul de accident.  

Aceștia au la bază o analiză a procentelor de accidente fatale cu fiecare tip de 

accident produs de-a lungul fiecărui tip de sector rutier. Factorii de calibrare iau 

în considerare caracteristicile tipice din zone rurale, semi-urbane și urbane.  

 

2.11. Factori de viteză 

 

 Modelele RPS (scorul de protecție rutieră) iRAP includ un factor de 

viteză atât în componentele de probabilitate, cât și în cel al protecției (a se vedea 

secțiunea Ecuațiile RPS din raport).  

 În funcție de probabilitate, factorii de risc de viteză au fost determinați 

prin calcularea raportului dintre pătratul vitezei pe o secțiune de încercare și 

pătratul vitezei limită pentru un caz de bază.  
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Figura 3. Factori de risc pentru viteză 

 

 Pentru componenta de severitate, factorii de risc de viteză au fost 

determinați prin calcularea raportului dintre viteza pe o secțiune de încercare și 

pătratul limitei de viteză pentru un caz de bază.  

 Combinați, acești factori dau un efect global al riscului, care variază cu 

cubul raportului dintre viteze, așa cum reiese din Figura 3. În figura 3 se vede că 

riscul relativ (raportul dintre riscul la cei expuşi şi riscul la cei neexpuşi) pentru 

un drum cu o viteză de 120 km/h este de aproape 30 de ori mai mare decât pe un 

drum cu limită de viteză de 40 km/h.  

 Cazuistica exprimată în literatura de specialitate identifică această relație 

prin varietatea de accidente fatale și grave produse pe fondul vitezei. 

 

2.12. Ecuația iRAP care determină RPS (scorul de protecție al drumului) 

 

 Fiecare RPS pentru tipul de utilizator de drum este reprezentat de suma 

RPS-ului corespunzător tipurilor de accidente care, la rândul lor, sunt o funcție a 

factorilor de probabilitate, gravitate și de calibrare de tip accident.  Scorul de 

protecție rutieră RPS este o măsurătoare fără unități și este calculat pentru 

fiecare utilizator de drum (ocupant vehicul, motociclist, biciclist, pieton), pentru 

fiecare secțiune de 100 de metri. Un scor mare echivalează cu un nivel ridicat de 

risc și un scor redus echivalează cu un nivel scăzut de risc.  
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Figura 4. Ecuația de calcul al Scorului de Protecție Rutieră pentru ocupanții de 

autovehicule 

 

 Fără a putea avea acces la soft-ul iRap și fără să cunosc factorii de 

calibrare aplicați de acesta, încerc o evaluare a unui sector de drum al DN 7 

considerat „punct negru” în ceea ce privește siguranța traficului – Câineni, 

județul Vâlcea.  

 RPS este o măsură obiectivă de calculare a probabilității apariției unui 

accident și totodată a severității sale, pe baza evaluării elementelor de 

infrastructură ale unui drum și stă la baza generării evaluării Star (și, la rândul 

lor, a planurilor pentru investiții în drumuri mai sigure).  

 Evaluările Star oferă o măsură simplă și obiectivă a nivelului de siguranță 

oferit de drumul proiectat. 

 Situație accidente în localitatea Câineni, județul Vâlcea, între 2013-2017: 

opt decese în urma a șase accidente și 23 răniți grav în urma a 16 accidente 

grave. [5] 
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 Cele mai multe accidente mortale s-au produs în curbe (5), ca urmare a 

ciocnirilor frontale – 4, cauzele principale de producere a acestora fiind viteza 

(4) și depășirea neregulamentară (2).  

 Sectoarele pe care s-au produs 4 dintre accidentele mortale sunt aflate în 

curbe semnalizate, pe sectoare cu depășirea interzisă (4), cu o lățime a benzii 

carosabile între 3,25-3,75 metri (6), marcate longitudinal (6) și vertical (4). 

 Severitatea accidentelor pe acest sector de drum național este dată de 

viteză și de încălcarea zonei mediane – contrasens.  

 

 
Figura 5. Ecuația RPS pentru utilizatorul de DN 7, sectorul Câineni: 

 

3. CONCLUZII 

 

 După cum reiese din analiza de determinare a scorului de protecție rutieră, 

făcută cu mijloacele aflate la dispoziție, factorul viteză este inclus atât în 

componentele de probabilitate, cât și în cel al protecției. Calificările iRAP Star 

se bazează pe date de inspecție rutieră și oferă o măsură simplă și obiectivă a 

nivelului de siguranță care este gândit și înglobat în infrastructura rutieră pentru 

toți utilizatorii de drum. 

 Colaborarea cu iRAP trebuie să devină o prioritate a autorităților și a 

administratorilor de drumuri din țara noastră. Organizațiile nonguvernamentale 

și specialiști în domeniul ingineriei de trafic, profesori și auditori de drumuri pot 

aplica metodologia dezvoltată de iRAP, cu acceptul și sprijinul acesteia. Țări 

precum Serbia, Marea Britanie, India, Singapore, China au investit în 

optimizarea infrastructurii cu scopul de a îmbunătăți siguranța rutieră și au redus 

considerabil numărul accidentelor fatale și grave. 
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 România, aflată pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de morţi 

în accidente rutiere, trebuie să găsească în timpul cel mai scurt resursele și 

mijloacele adecvate pentru a trasa planuri de securizare a mediului rutier.  
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Rezumat 

 

Activitatea de concepere şi dimensionare a structurilor de construcţii amplasate în 

zone seismice sau în zone cu variații mari de temperatură include o gamă foarte largă de 

tehnici, inovaţii și forme de reducere a răspunsului seismic al acestor construcţii. Creşterea 

secţiunilor transversale aduce, într-adevăr, un spor de rezistenţă dar, în acelaşi timp aduce şi 

un spor de rigiditate. Contextul tematic al studiului poate fi exprimat succint în preocuparea 

de a reduce răspunsul seismic (valorile parametrilor care exprimă răspunsul seismic) fără a 

crește consumul material. Scopul folosirii de dispozitive disipatoare de energie este de a 

îmbunătăţi comportarea structurii printr-o creştere a amortizării, necesara disipării energiei 

cinetice care apare în structură ca urmare a mişcării seismice. 

 

1. PROTECTIA SEISMICĂ A STRUCTURILOR DE POD. 

CONCEPTUL IZOLĂRII BAZEI DE REZEMARE 
 

Atât la construcţiile noi, cat şi în reabilitarea seismică a construcţiilor 

existente aceste dispozitive trebuie sa fie amplasate în aşa fel încât să exploateze 

comportarea diferită dintre părţile conectate şi să îmbunătăţească capacitatea de 

disipare de energie şi amortizarea răspunsului.  Un sistem de izolare seismic 

presupune montarea unor dispozitive în zonele de rezemare ale structurii. 

Izolatori care au o rigiditate laterală mult redusă faţă de rigiditatea laterală 

a structurii, aceştia 

separă  structura de mişcărea terenului structura de mişcărea terenului. Din punct 

de vedere al energiei, sistemul de izolare seismică limitează transferul de energie 

seismică către structură si respectiv către pile. [2] 

Prin urmare, se poate implementa un anumit control structural prin 

amplasarea unor dispozitive speciale care permit decuplarea suprastructurii de 

fundaţii. Amplasarea izolatorilor seismici duce la o mărire a flexibilităţi bazei în 

mailto:ro@gmail.com


Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 266 

plan orizontal, în scopul creşterii perioadei de vibraţie, în aşa fel încât 

acceleraţia transmisă structurii sa fie considerabil redusă. Comparând variaţiile 

deplasărilor şi ale forţelor ce acţionează asupra structurii se constată că odată cu 

schimbarea perioadei de vibraţie, la o creştere a deplasărilor la nivelul bazei 

corespunde o scădere a forţelor ce acţionează asupra structurii. (Fig .1) Cu alte 

cuvinte, pe spectrul de acceleratii, izolarea bazei presupune o scadere a 

acceleratiilor, dar cresterea substantiala a deplasarilor. 

 

 
Figura 1. Principiul teoretic al izolarii bazei [2] 

 

Utilizarea principiului de izolare a bazei este bazat pe reducerea energiei 

care intră în structură, reprezentând o modificare a părţii din dreapta a ecuaţiei. 

Controlul daunelor la elementele structurale se poate face prin filtrarea acţiunii 

cu ajutorul unor dispozitive speciale. 

Aceste dispozitive permit deconectarea fundaţiilor de suprastructură, 

modifică caracteristicile dinamice ale sistemului, protejând structura de 

deplasări excesive şi măresc capacitatea de disipare de energie a structurii sub 

acţiunea încărcărilor seismice.[1] 

Izolatorii pot fi clasificaţi, în funcţie de materialele utilizate şi modul de 

realizare, drept dispozitive elastomere, dispozitive glisante (cu frecare), 

dispozitive elastoplastice, după cum se poate observa şi în tabelul 1  

 

Tabelul 1 : Dispozitive folosite pentru izolarea bazei structurilor [1] 

Tip dispozitiv Exemple 

Dispozitive 

elastomere 

Reazeme de cauciuc natural sau neopren [NRB] 

Reazeme de cauciuc cu amortizare ridicată [HDRB] 

Reazeme de cauciuc cu miez de plumb [LRB] 

Reazeme de cauciuc cu amortizare adiţională [ADRB] 

Reazeme de cauciuc armate cu fibre [FRRB] 
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Dispozitive glisante 

(cu frecare) 

Reazeme glisante plate 

Reazeme glisante curbate, de tip pendul [FPS] 

Dispozitive elasto-

plastice 

Reazeme elasto-plastice 

 

Există diferite dispozitive de izolare seismică care se proiectează şi 

construiesc în funcţie de: mărimea structurii care trebuie să fie izolată din punct 

de vedere seismic, complexitatea structurii, gradul de încărcare (orizontal, 

vertical, longitudinal, transversal), zona seismică în care este/se amplasează 

structura. Alegerea dispozitivului de izolare seismica se face tinand cont si de 

principalele avantaje si dezavantaje ale fiecarui sistem in parte.(Tabelul 2 ) 

 

Tabelul 2. 
Tipul 

dispozitivului 

Avantaje Dezavantaje 

Elastomeric - eficacitate mare în reducerea 

atât a raspunsului cât si a degradarilor 

atunci când este utilizat corect (în 

cazul cladirilor rigide si pe teren tare); 

capacitate de deformare orizontala cu 

capacitate de încarcare pe verticala 

mare, mai ales în cazul HDRB; 

amortizare vâscoasa în cazul 

ADRB; 

costuri si greutate redusa în cazul 

FRRB. 

probleme de stabilitate atunci 

când au loc deplasari orizontale mari; 

probleme din cauza fenomenului de 

îmbatrânire în cazul unor tipuri de 

materiale elastomere 

un exces de deformatie pentru stadiul 

de lucru limita 

Cu frecare - reducerea deplasarilor în 

stadiul 

- de lucru limita datorata frecarii 

- curba histeretica stabila 

- capacitate de revenire în cazul 

FPS 

- costuri scazute de fabricatie 

- probleme în definirea 

- coeficientului de frecare 

datorate sensibilitatii la 

- coroziune 

- sensibilitate ridicata la 

încarcarile de compresiune pe 

suprafetele de glisare 

- degradarea suprafetelor de 

- glisare dupa câteva cicluri de 

încarcare 
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Elastoplastice - curba histeretică stabilă 

- stabilitate si durabilitate 

ridicată 

- costuri reduse de fabricare, 

instalare si întretinere 

- valori mari ale energiei disipate 

- în particular, foarte potrivite 

pentru poduri 

- proprietatile de ductilitate 

influențate de geometria reazemului 

- comparativ, capacitate scazută 

la forte verticale 

 

2. STUDIU DE CAZ. POD PE GRINZI SOLICITAT LA ACȘIUNI 

SEISMICE ȘI LA VARIAȚII DE TEMPERATURĂ SEZONIERE CU 

DIFERITE CONDITII DE REZEMARE DINTRE SUPRASTRUCTURĂ 

ȘI INFRASTRUCTURĂ 

 

2.1  Obiectul studiului 

 

Acest studiu analizeză comportarea structurii unui pod pe grinzi, solicitat 

la acțiuni seismice și la variații de temperatură sezoniere cu diferite condiții de 

rezemare dintre suprastructură și infrastructură. 

Există diferite dispozitive de izolare seismică care se proiectează şi 

construiesc în funcţie de: mărimea structurii care trebuie să fie izolată din punct 

de vedere seismic, complexitatea structurii, gradul de încărcare (orizontal, 

vertical, longitudinal, transversal), zona seismică în care este/se amplasează 

structura. 

În cadrul acestei lucrari, avand in vedere structura analizata, s-au folosit 2 

tipuri de aparate de reazem: 

1.   Izolator din cauciuc lamelar – HDRB 

2.   Izolator din cauciuc lamerlar cu miez de plumb LRB 

Acest studiu realizeaza o analiză comparativă între răspunsurile seismice 

ale structurii în termeni de eforturi și deplasări, in 3 scenarii propuse: 

Scenariul I: Toate aparatele de reazem (atât cele de pe pile, cât și cele de 

pe culei) au aceleași caracteristici de rigiditate (cele indicate in Tabelul 2, 

respectiv Tabelul 4) 

Scenariul II: Pila 1 este încarcata, iar toate celelalte aparate de reazem au 

rigiditate zero pe orizontală. 

Scenariul III: Pila 1 este fixă (nu se deplasează pe nici o direcție), iar 

celelalte aparate de reazem au deplasarea liberă pe verticală. 
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2.2 Descrierea sistemelor de izolare 

 

1.   Izolator din cauciuc lamelar (HDRB) 

Acești izolatori, cunoscuți în literatura de specialitate ca HDRB (High 

Damping Rubber Bearings), sunt realizați dintr-un set de lamele metalice între 

care este inserat cauciuc natural sau sintetic, obținându-se astfel un izolator cu 

comportament liniar in timpul, seismului cu o amortizare vâscoasă echivalentă 

de 5% (LDRB). Amortizarea cauciucului dintre lamelele metalice a fost crescută 

prin adăugarea în componența acestuia a carbonului extrafin precum și a 

unei combinații de uleiuri și rășini, amortizarea atingand astfel valori de până la 

20%. Lamelele metalice au rol de rigidizare pe verticală a dispozitivului, iar 

rigiditatea laterală este scăzută fiind controlată de caracteristicile cauciucului 

folosit. 

Avantajele acestor izolatori sunt legate de ușurința de fabricație și 

proiectare, precum și lipsa necesității montării de amortizori suplimentari în 

fundație. Dezavantajele sunt legate de sensibilitatea la variațiile de temperatură 

și apariția fenomenului de îmbătrânire a elastomerului.[27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Izolator din cauciuc lamelar [ 28 ] 

 

Tabelul 3: Caracteristici geometrice HDRB: 

te [mm] - grosimea stratului de neopren 96 

H [mm] – înaltimea izolatorului 196 

D [mm] – diametrul elastomerului 300 

B [mm] – latimea toatală a izolatorului 350 

Z [mm] – distanta dintre 2 puncte de prindere 265 
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Tabelul 4: Caracteristici tehnice HDRB: 

Ku [kN/mm] 0.29 

Kv [kN/mm] 349 

Vmax [kN] 500 

2.  Izolator din cauciuc lamelar cu miez de plumb – LRB 

Aceste dispozitive cunoscute în literatura de specialitate ca LRB (Lead 

Rubber Bearings) sunt asemănători cu izolatorii de tip LDRB, cu deosebirea că 

în componența lor intră suplimentar unul sau mai multe miezuri de plumb, 

pentru rigidizarea sistemului la încărcări laterale mici şi disiparea histeretică a 

energiei la încărcări mai mari. În timpul seismului se produce deformarea 

miezului de plumb care asigură astfel, un proces de amortizare histeretică 

(amortizarea echivalentă putând ajunge până la 35%). 

 
Figura 3. Izolator din cauciuc lamellar cu miez de plumb 

 

Tabelul 5: Caracteristici geometrice LRB: 

te [mm] - grosimea stratului de neopren 90 

H [mm] – înaltimea izolatorului 202 

D [mm] – diametrul elastomerului 300 

B [mm] – latimea toatală a izolatorului 350 

Z [mm] – distanta dintre 2 puncte de 

prindere 

265 

 

Tabelul 6: Caracteristici tehnice LRB 

Kr [kN/mm] 0.31 

Keff [kN/mm] 0.41 

Klead [kN/mm] 2,84 

Vmax [kN] 500 
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Figura 4. Forma curbelor histeretice ale izolatorilor seismici cu elastomeri 

 

Din figura anterioară care prezintă comparativ buclele histerezis ale celor 

trei tipuri de izolatori cu elastomeri, se observă că izolatorii cu miez de plumb 

(LRB) au o rigiditate inițială și o arie a curbei histeretice mai mare decât în 

cazul izolatorilor de tip HDRB și LDRB. 

 

 
Figura 5. Elevatie 

 

 
Figura 6. Sectiune transversală 
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Figura 7. Dimensiunile sectiunii analizate 

 

2.3. Solicitarea seismică 

 

Podul este amplasat în zona Bacau, iar conform normativului P100-

1/2013 aceasta zonă seismică este caracterizata prin: 

Intensitatea mișcării seismice in amplasament ag=0.35g perioada de 

control a spectrului de raspuns Tc= 0.7sec (ține seama de condițiile locale de 

teren și de propagarea undelor seismice prin straturile de la suprafața) 

caracteristicile dinamice și elastice ale structurii, prin perioada proprie de 

vibrație T și fractiunea de amortizare critica ξ=0.05 

 
Figura 8. Spectrul normalizat de răspuns elastic în accelerații pentru 

componente orizontale ale mișcarii terenului 

 

3. CONCLUZII 

 

In termeni de eforturi, se observă ca în cazul izolatorilor de tip LRB (Lead 

Rubber Bearings) eforturile aparute în structură sunt considerabil mai mari decat 

în cazul izolatorilor HDRB (High Damping Rubber Bearings). Însa, miezul de 

plumb are proprietatea de a intensifica amortizarea prin deformări de forfecare 
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histeretice puternice a plumbului. Adică,  prezența miezului de plumb creste 

energia disipată de izolator, acest lucru fiind evidențiat în diagramele de 

deplasari. 

Chiar dacă prin utilizarea unei astfel de soluții de izolare se reduc 

semnificativ eforturile în structură, acest aspect nu este cel mai mare avantaj al 

soluției izolării bazei. Prin conceptul de izolare a bazei se evită degradarile 

structurale și podul își păstrează funcționalitatea atât în timpul, cât și imediat 

după evenimentul seismic. 
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Rezumat: 

 

          În lucrare este realizat un studiu comparativ între soluțiile de dimensionare a straturilor 

de ranforsare a unei structuri rutiere nerigide, aflate în exploatare, pe baza măsurătorilor de 

deflexiuni urmate de calcul invers utilizând metoda reglementată în AND 608-2014 

“Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a capacității portante a drumurilor 

cu ajutorul echipamentului PRI2100/PRIMA2100”, în 2 ipoteze a traficului de calcul 

(varianta probabilă și varianta optiministă) și în 2 ipoteze de valori a modulilor de elasticitate 

a straturilor de ranforsare (3300 MPa si 4000 MPa). 
 

Cuvinte cheie: structuri rutiere, soluții de dimensionare, măsurători de deflexiuni, moduli de 

elasticitate, straturi de ranforsare. 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

În prezent sunt căutate permanent concepte cât mai simple, dar, în același 

timp, realiste și moderne pentru dimensionarea structurilor rutiere în pas cu 

traficul rutier care se află în continuă evolutie, atât din punct de vedere al 

intensității, cât și al încărcării pe osie. 

În normele de dimensionare românești, determinarea tensiunilor și a 

deformațiilor  la baza straturilor bituminoase și la nivelul terenului de fundare se 

face cu programe de calcul de tipul ALIZE sau CALDEROM și alte soft-uri 

specializate, iar verificarea comportării sub trafic a structurii rutiere se face prin 

rata degradării la oboseală și prin verificarea presiunii pe terenul de fundare. 

Utilizarea unor instrumente moderne de investigare a structurilor rutiere 

care simulează acțiunea repetată a sarcinilor actuale și de perspectivă de tipul 

deflectografelor cu sarcină dinamică FWD și soft-urile aferente de calcul bazat 

pe element finit, probabil vor fi opțiunea imediată și viitoare de dimensionare a 

structurilor rutiere. 
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În continuare se prezintă calculul unei structuri rutiere flexibile și 

verificarea prin PRIMAX (program de calcul aferent deflectografului PRIMAX 

3500) cu ajutorul căruia se determină durata reziduală și grosimea de ranforsare. 

Metoda are la bază măsurarea deflexiunilor sub sarcină dinamică și verificarea 

la acțiunea traficului. 

 

2. METODA DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURILE RUTIERE 

UTILIZATĂ ȘI REGLEMENTATĂ LA NIVEL NAȚIONAL 

 

Dimensionarea structurilor rutiere se face în conformitate cu prevederile 

PD177- Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide, 

elaborat în anul 2001.  

Metoda analitică de dimensionare a structurilor rutiere suple și semirigide 

utilizată la nivel național are la bază următoarele principii: 

• limitarea procesului de degradare prin oboseală a straturilor 

bituminoase și a straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici 

sau puzzolanici; 

• limitarea procesului de deformare permanentă a suportului 

structurii rutiere. 

 

Criteriile de dimensionare adoptate în scopul limitării acestor procese de 

degradare variază în funcție de tipul structurii rutiere: 

• pentru structurile rutiere suple: 

o deformația specifică de întindere admisibilă la baza 

straturilor bituminoase (εr); 

o deformația specifică de compresiune admisibilă la nivelul 

suportului structurii rutiere (εz); 

• pentru structuri rutiere semirigde: 

o deformația specifică de întindere admisibilă la baza 

straturilor bituminoase (εr); 

o tensiunea de întindere admisibilă la baza stratului de fundație 

din agregate naturale stabilizate cu lianți puzzolanici (σz); 

o deformația specifică de compresiune admisibilă la nivelul 

suportului structurii rutiere (εz). 
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3. CALCULUL MODULILOR DE ELASTICITATE ȘI A NECESARULUI 

DE RANFORSARE A SISTEMELOR RUTIERE PE BAZA 

MĂSURĂTORILOR EFECTUATE CU DEFLECTOMETRUL CU 

SARCINĂ DINAMICĂ (FWD) 

 

3.1. Prevederi generale  

 

În continuare este prezentată metodologia de determinare, cu ajutorul 

deflectometrului cu sarcină dinamică, a capacității portante a sistemelor rutiere 

suple și semirigide, precizând atât scopul acestor determinări, cât și modul de 

efectuare a măsurătorilor și de prelucrare a datelor obținute. 

Deflectometrul este prevăzut cu o greutate care cade pe un set de tampoane 

ce transmit încarcarea sistemului rutier prin intermediul unei plăci aflate în 

contact cu acesta și care simulează o încărcare dată de osia vehiculelor grele, 

permițând determinarea bazinului de deflexiuni a structurii rutiere sub acțiunea 

acestei încărcări. Pentru Romania este simulată încărcarea osiei standard de 115 

kN. 

După analizarea și prelucrarea datelor măsurate cu deflectometrul, se obțin 

informații referitoare la: 

• moduli dinamici de elasticitate; 

• durata de viață reziduală; 

• straturi cu probleme de capacitate portantă; 

• necesar ranforsare (grosimi). 

 

3.2. Principiul metodei 

 

Față de un sistem de referință se măsoară deplasările pe verticală 

(deflexiuni) ale sistemului rutier deformat sub solicitarea dinamică a unei 

greutăți care cade pe o placă (care, la rândul său, este presată pe suprafața rutieră 

astfel încât șocurile, generate de greutatea care cade, sa fie transmise direct 

sistemului rutier). Măsurarea se face în centrul plăcii și în alte 9 puncte situate la 

distanțe prestabilite față de centrul plăcii, pe o direcție paralelă cu axul drumului 

cu ajutorul unor geofoni (senzori). Căderea greutății pe placa de încărcare 

produce în fiecare punct de măsurare o solicitare a carei variație este de formă 

sinusoidală, cu amplitudinea maximă în centrul plăcii care descrește pe masură 

ce crește distanța de poziționare a geofonilor față de centrul plăcii de încarcare. 
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Figura 1. Deflectometrul cu sarcină dinamică 

 

3.3. Stabilirea sectoarelor de efectuare a măsurătorilor  

 

Modul de stabilire a sectoarelor pentru măsurarea capacității portante a 

unui drum diferă în funcție de scopul efectuării măsurării conform 

instrucțiunilor tehnice ind. CD 155/2001. 

Pentru dimensionarea straturilor de ranforsare pe baza măsurătorilor 

efectuate cu deflectometrul sunt necesare date referitoare la: 

• Modul de alcătuire al sistemului rutier (grosimea straturilor rutiere și a 

caracteristicilor materialelor folosite pentru alcătuirea acestora) 

• Caracteristicile geotehnice ale pământului din terenul de fundație 

• Starea de degradare a îmbrăcăminții bituminoase  

Modul de alcătuire se stabilește prin sondaje, amplasate în puncte 

caracterizate prin valori mari ale deflexiunii din centrul plăcii de încărcare, cu o 

frecvență de minim două sondaje/km. 

 

3.4. Scopul măsurătorilor efectuate cu deflectometrul 

 

Interpretarea rezultatelor măsurărilor de deformabilitate cu PRIMAX 3500 

FWD este diferită, în funcție de scopul urmărit prin efectuarea acestora, și 

anume: 

• Evaluarea stării tehnice a drumurilor; 

• Urmărirea comportării în exploatare a sectoarelor experimentale; 

• Dimensionarea grosimii straturilor de ranforsare 

3.5. Metodele de analiză aplicate în programul “PRIMAX DESIGN” 

 

Când o forță este transmisă plăcii de încărcare, aceasta va avea ca efect o 

deflexiune în structura rutieră – „bazin al deflexiunilor”. Deflexiunea este 

maximă la centrul plăcii și scade pe masură ce crește distanța de la centru. 
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Rigiditatea unui strat din structura rutieră reprezintă modulul E pe acel 

strat. 

Calculul deflexiunii se bazează pe teoria elasticitătii și metoda grosimilor 

echivalente, așa cum au subliniat ing. Messrs. J.M. Kirk si N. Odemark pe baza 

ecuațiilor Boussinesq. 

Deflexiunea reprezintă suma deformațiilor în straturile rutiere și în 

fundație. Deformația unui strat este liniar elastică, adică deformația este direct 

proporțională cu forța și cu grosimea stratului, dar invers proporțională cu 

rigiditatea stratului. Deformația în terenul de fundare se determină cunoscând 

efortul și rigiditatea. 

 

4. STUDIU DE CAZ 

 

4.1. Sectorul de drum studiat 

Sectorul de drum studiat face parte din DN 5, (km 7+573 – km 19+220). 

 

4.2. Traficul de calcul 

 

Traficul de calcul pentru DN 5 (drum naţional european), km 7+573 – km 

19+220 a fost determinat în conformitate cu ultimul recensământ de trafic 

(recensământ 2015) și a coeficienților de evoluție și echivalare corespunzători 

pentru o perioadă de perspectivă de 10 ani (2018 - 2028), utilizând coeficientul 

de repartiție transversală a traficului 0.35 corespunzător unui drum cu patru 

benzi de circulație. Determinarea traficului de calcul s-a făcut conform AND 

584– 2012. 

 

Tabel 1. Traficul de calcul Nc pentru sectorul de drum studiat 

DN 5 Limite sector (Km) Nc (10 ani, 2018-2028) - m.o.s 

Ranforsări structuri rutieresuple 

și semirigide 

Ipoteza optimistă 7+573 19+220 9.48 (EXCEPȚIONAL) 

Ipoteza probabilă 7.93 (EXCEPȚIONAL) 

 

4.3. Structura rutieră existenta 

 

Structura rutieră existentă este una de tip flexibil, foarte neomogenă, 

având straturi bituminoase cu grosimi cuprinse intre 125 – 380 mm și straturi 
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granulare cu grosimi cuprinse între 200 – 450 mm. Sectorul de drum este în 

construcție, ultimul strat executat fiind cel de legătură (binder). 

Pentru determinarea grosimii straturilor bituminoase s-au extras carote, iar 

grosimea straturilor granulare s-a preluat din BCDTR (Baza Centrală de Date 

Tehnice Rutiere). 

 

4.4. Colectarea datelor  

 

Valorile deflexiunilor au fost determinate cu ajutorul deflectometrului cu 

sarcină dinamică tip PRIMAX 3500 FWD, cu o frecvență de măsurare cuprinsă 

între 20 – 200 m. 

 

4.5. Configurarea parametrilor de intrare în programul PRIMAX DESIGN  

 

Înainte de orice calcul, trebuie introduse informații despre sectoarele de 

drum măsurate cu deflectometrul cu sarcină dinamică (FWD).Informațiile 

necesare sunt grosimea straturilor existente, traficul de calcul și lățimea 

drumului. 

PRIMAX Design permite utilizatorului să aleagă propriile criterii de 

dimensionare, care reprezintă cel mai bine condițiile locale și comportarea 

materialului. 

Parametri care pot fi adaptați condițiilor locale sunt: 

• deformația admisibilă în straturile asfaltice; 

• efortul admisibil în straturile nelegate; 

• corecția rigidității asfaltului la temperatura de referință. 

 

4.6. Raport PRIMAX DESIGN 

  

         După analizarea și prelucrarea datelor măsurate cu deflectometrul, rezultă 

un raport complet ce conține date referitoare la modulii dinamici de elasticitate, 

durata de viață reziduală, necesar ranforsare. 

 

Au fost efectuate analize pentru următoarele situații: 

• Varianta de trafic în ipoteza optimistă (Nc= 9.48 mos, clasa de trafic 

EXCEPȚIONAL) considerând pentru straturile de ranforsare un modul 

de 3300 MPa și respectiv 4000 MPa 
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• Varianta de trafic în ipoteza optimistă (Nc= 7.93 mos, clasa de trafic 

EXCEPȚIONAL) considerând pentru straturile de ranforsare un modul 

de 3300 MPa și respectiv 4000 Mpa 

Pentru toate variantele analizate a fost considerată aceeași perioadă de 

perspectivă de 10 ani. 

 

Rezultate PRIMAX Design, calcul in ipoteza optimistă : 

 
Figura 2. Grosimea de ranforsare necesară pentru ipoteza optimistă 

Modul ranforsare 3300Mpa 

 
Figura 3. Grosimea de ranforsare necesară pentru ipoteza optimistă 

Modul ranforsare 4000Mpa 
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Rezultate PRIMAX Design, calcul in ipoteza pesimistă : 

 
Figura 4. Grosimea de ranforsare necesară pentru ipoteza pesimistă 

Modul ranforsare 3300Mpa 

 

 
Figura 5. Grosimea de ranforsare necesară pentru ipoteza pesimistă 

Modul ranforsare 3300Mpa 

 

5. CONCLUZII 

 

          Valoarea medie a duratei de viață reziduale pe sectorul analizat, în ipoteza 

optimistă cu modul stratului de ranforsare de 3300 MPa este de 14.30 ani în 

condițiile unui trafic excepțional, iar grosimea de ranforsare propusă are variații 

între 0 si 160 mm, cu media pe sector de maxim 21.10 mm, intrând în categoria 

lucrărilor de întreținere. 

          Valoarea medie a duratei de viață reziduale pe sectorul analizat, în ipoteza 

optimistă cu modul stratului de ranforsare de 4000 MPa este de 14.30 ani în 

condițiile unui trafic excepțional, iar grosimea de ranforsare propusă are variații 
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între 0 si 150 mm, cu media pe sector de maxim 19.87 mm, intrând în categoria 

lucrărilor de intretinere. 

          Valoarea medie a duratei de viață reziduale pe sectorul analizat, în ipoteza 

pesimistă cu modul stratului de ranforsare de 3300 MPa este de 14.80 ani în 

condițiile unui trafic excepțional, iar grosimea de ranforsare propusă are variații 

intre 0 si 150 mm, cu media pe sector de maxim 18.10 mm, intrând în categoria 

lucrărilor de întreținere. 

          Valoarea medie a duratei de viață reziduale pe sectorul analizat, în ipoteza 

pesimistă cu modul stratului de ranforsare de 4000 MPa este de 14.80 ani în 

condițiile unui trafic excepțional, iar grosimea de ranforsare propusă are variații 

între 0 si 140 mm, cu media pe sector de maxim 17.10 mm, intrând în categoria 

lucrărilor de întreținere. 

          Valoarea medie a duratei de viață reziduale pe sectorul înregistrat cu 

deflectometrul cu sarcină dinamică este de aproximativ 14.55 ani, în ambele 

ipoteze în condițiile unui trafic excepțional, iar grosimea de ranforsare propusă 

are variații între 0 si 160 mm, cu media pe sector de maxim 20 mm ceea ce 

presupune efectuarea de lucrări de întreținere. 

          Modulele de elasticitate dinamică rezultate în PRIMAX, pe sectorul de 

drum analizat, sunt apropiate față de cele prescrise de norme și utilizate în 

CALDEROM. 

          În cadrul lucrării fost efectuată o analiză a sistemului rutier existent pe 

baza modulilor de elasticitate dinamici determinați cu programul de calcul 

PRIMAX DESIGN. Astfel, soluțiile proiectate au fost verificate utilizând 

metoda analitică de dimensionare a straturilor de ranforsare a sistemelor rutiere, 

reglementată în PD 177-2001 “Normativ pentru dimensionarea sistemelor 

rutiere suple și semirigide” și AND 550-1999 „Dimensionarea ranforsărilor cu 

straturi bituminoase a sistemelor rutiere nerigide”.  

          Deși cele doua metode de dimensionare pleacă de la premise diferite, 

rezultatul final referitor la grosimi de ranforsare trebuie să fie comparabil în 

ambele cazuri. 

          După determinarea cu PRIMAX a modulelor de elasticitate dinamică și a 

duratei de viață reziduale, în CALDEROM s-a refacut calculul deformațiilor 

specifice, pentru aceeași clasă de trafic (EXCEPȚIONAL) și aceeași structură 

rutieră, folosindu-se modulele de elasticitate dinamică medii pe sector rezultate 

din PRIMAX. Verificările efectuate în CALDEROM, cu noile module de 

elasticitate dinamică, indică faptul că structura rutieră poate prelua încărcările 

unui trafic excepțional, pe o perioadă de perspectivă de cel puțin 10 ani. 

           Datorita faptului că grosimea minimă constructivă de realizare a unui 

covor asfaltic este de 40 mm, în cazul analizat, luând in calcul valorile medii ale 
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grosimilor de ranforsare propuse, utilizarea unei mixturi cu performanțe 

superioare (modul 4000 MPa) nu se justifica din punct de vedere economic 

pentru toate sectoarele de drum. Utilizarea unei mixturi cu performanțe 

superioare duce la scăderea grosimii straturilor de ranforsare. 
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Rezumat: 

 

GIS (Sistemele informatice geografice) este un sistem utilizat pentru a crea, stoca, actualiza, 

prelucra, analiza și care afișează informații geografice distribuite spațial printr-un proces computerizat. 

Tehnologia GIS poate fi utilizată în diverse domenii științifice cum ar fi: cartografie, planificarea 

rutelor, managementul resurselor, studii de impact asupra mediului.Specific unui GIS este modul de 

organizare a informației gestionate. Există  informații grafice care indică repartiția spațială a 

elementelor studiate și informatii sub formă de geodatabase (GDB - baza de date) pentru a stoca 

atributele asociate acestor elemente (spre exemplu pentru o șosea lungimea, lățimea, numărul benzilor, 

materialul de construcție). 

 

Cuvinte cheie: GIS (Sisteme Informatice Geografice), geodatabase (bază de date), hartă, 

coordonate, date 

 

 

1. EVOLUȚIA SISTEMELOR INFORMATICE GEOGRAFICE 

(GIS) 

 

Sistemele Informatice Geografice (GIS) în ultimii ani au evoluat și s-au 

dezvoltat pe plan mondial într-un ritm fără precedent. Anual apar noi versiuni 

care sunt mai complexe și mai eficiente. În România utilizarea tehnologiilor GIS 

este modestă, cauza ar putea fi lipsa de documentație în limba romană.      

GIS-ul (Sisteme Informatice Geografice sau Geospațiale) este o extensie 

modernă a cartografiei tradiționale, cu o asemănare fundamentală și două 

diferențe esențiale. Asemănarea constă în faptul că atât un document cartografic 

cât și un GIS conțin exemple de hartă de bază la care pot fi adăugate date 

suplimentare. Diferențele sunt că nu există o limită a cantității de date 

suplimentare care pot fi adăugate la o hartă GIS și faptul că GIS-ul utilizează 

analiza și statisticile pentru a prezenta date în sprijinul anumitor argumente pe 

care o hartă cartografică nu le poate face. Hărțile cartografice sunt adesea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bază_de_date
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extrem de simplificate, deoarece există limite ale cantității de date care pot fi 

stocate fizic și în mod semnificativ pe o hartă mică. 

Sistemele informatice geografice (GIS) se bazează pe 4 idei simple, 

acestea fiind primordiale pentru GIS: 

• Crează date geografice; 

• Gestionează datele geografice; 

• Analizează datele geografice; 

• Și afisează datele geografice pe o hartă. 

Harta analogică este harta “clasică”, care reprezintă o imagine 

convenţională a terenului (a Pământului), în care punctele (stâlpi de înaltă 

tensiune, copaci, fântâni, borne kilometrice, indicatoare), linile (drumuri, cursuri 

de apă, curbe de nivel) şi poligoanele (cladiri, parcele, zone functionale) indică 

poziţia şi forma spaţială a obiectelor geografice, iar simbolurile grafice şi textele 

descriu obiectele. 

Harta topografică este reprezentarea grafică convențională a unei 

suprafețe terestre, care ține seama de forma curbă a Pământului, pe baza folosirii 

unei proiecții cartografice. Din punct de vedere al conținutului, hărțile 

topografice redau în mod generalizat detaliile planimetrice și amenajamentele 

umane, precum și detaliile nivelitice ale suprafeței topografice, într-un 

mod standardizat, prin diferite semne convenționale. 

Harta digitală (Figura 1) este o hartă care poate fi vizualizată pe un 

computer. Unele hărţi digitale au unelte dinamice pentru găsirea unui obiect, 

vizualizare în diverse moduri. Harta digitală (baza de date GIS) este o 

reprezentare la scara 1:1 a unui teritoriu geografic bine delimitat, informaţiile 

fiind localizate pe baza coordonate reale culese din teren. La selectarea unui 

detaliu (ex: judeţ) se pot vedea informaţiile despre acel detaliu într-o bază de 

date (ex: suprafaţă, populaţie, reşedinţă de judeţ, oraşe etc.). 

În GIS harta reprezintă o colecţie de date (bază de date GIS), aceasta 

colecţie de date organizate formează o hartă digitală. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Proiec%C8%9Bie_cartografic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Topografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Form%C4%83_de_relief
https://ro.wikipedia.org/wiki/Standard
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Figura 1 Hartă digitala 

 

CAPITOLUL 2. GEODATABASE (BAZĂ DE DATE GIS) 

 

Geodatabase (bază de date GIS) (Figura 2) sunt o modalitate organizată de 

păstrare a datelor similare, astfel orice lucru relevant este într-o singură bază de 

date. 

 
Figura 2 Structura geodatabase 

 

Bazele geografice pentru stocarea datelor GIS, (Figura 3) când au fost 

introduse pentru prima oară, au fost ca un „Lollapalooza (festival musical care 

intruneste diferite genuri de muzica)” în comunitatea GIS. A schimbat modul în 

care organizațiile au stocat, editat și publicat datele. 

 

Figura 3 Bază de date de fișiere 
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Tipurile principale de date GIS reflectă datele tradiționale gasite pe harta, 

astfel un GiS utilizeaza dou tipuri de date: 

• date spatiale - care descriu locatia absoluta si relativa a trasaturii 

geografice; 

• date atribut - care descriu caracteristicile trasaturii spatiale (pot fi 

cantitative si/sau calitative). 

Datele spațiale traditionale au fost stocate și reprezentate sub formă de 

hartă. Trei tipuri primare de modele de date spațiale sunt "implicate" în stocarea 

digitală a datelor geografice: formatul vectorial, formatul raster si formatul tip 

imagine. 

GIS stochează informații despre lumea reală ca layers (straturi tematice – 

Figura 4). Aceste straturi sunt toate legate de coordonatele lor geografice. 

 

Figura 4  Straturile de date GIS 

 

Majoritatea oamenilor cred că GIS este doar pentru crearea de hărți. 

Guvernele, întreprinderile și oamenii recurg la GIS din cauza perspectivelor 

analizei spațiale. 

Activitatea GIS nu înseamnă doar a face hărți, ci implică activități cum ar 

fi planificarea unei rețele de conducte, probleme spațiale care au nevoie de 

perspectivă spațială. Astfel sistemele informatice geografice s-au extins în 

nenumărate discipline. GIS are nevoie de muncitori calificați în mai multe seturi 

de competențe. De exemplu, este util să înveți programarea, teledetecția, 

topografia, bazele de date sau dezvoltarea web-ului. 
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3.  IMPLEMENTAREA SISTEMELOR INFORMATICE GEOGRAFICE 

 

• Cum se creează o bază de date geospațială (Geodatabase) 

Pasul 1 Se lansează aplicația ArcMap. 

Pasul 2 Se folosește instrumentul Create File GBD (se poate utiliza căutarea 

pentru a găsi instrumentul sau se poate deschide direct din setul de instrumente 

Workspace din caseta de instrumente Management date). 

Pasul 3 Se alege locația folder-ului în care se dorește crearea geodatabase-ului. 

Pasul 4 Se redenumește geodatabase-ul. 

Pasul 5 Se alege ce versiune de ArcGIS în care se dorește să fie geodatabase-ul. 

Funcțiile disponibile în geodatabase vor fi limitate la versiunea aleasă. Se 

accesează butonul OK.  

Pasul 6 În locația specificată este creat geodatabase-ul. 

 

• Prelucrează date geospațiale, date obținute în urma măsurătorilor de 

teren și date din surse externe platformei GIS 

Pasul 1 Se crează și editează datele vectoriale. 

Pasul 2 Se populează geodatabase-ul cu date transformate în sistem de proiecție 

Stereo 70. 

Pasul 3 Se simbolizează datele în hartă. 

Pasul 4 Se translatează și convertesc datele pentru a putea fi introduse în hartă. 

Pasul 5 Se verifică topologia datelor introduse în geodatabase. 

• Administrează geodatabase-ul 

Pasul 1 Se lansează aplicația ArcCatalog. 

Pasul 2 Se selectează geodatabase-ul dorit. 

Pasul 3 Se selectează tema dorită, apoi adaugă sau elimină coloane. 

Pasul 4 Se conectează / deconectează utilizatori la / de la geodatabase. 

Pasul 5 Se adaugă noi teme în geodatabase (bazându-se pe datele tabelare 

primite de la diferite structuri). 

• Creează hărți tematice 

Pasul 1 Se lansează aplicația ArcMAP. 

Pasul 2 Se incarcă temele dorite din geodatabase. 

Pasul 3 Se pregătește layer-ului (simbolizează, etichetează, filtrează). 

Pasul 4 Se creează un layout (șablon de hartă). 

Pasul 5 Se aranjează harta în pagină. 

Pasul 6 Se adaugă elementele hărții (titlu, legendă, roza vanturilor, scară 

grafică, scară numerică, logo).  
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Pasul 7 Se exportă hărta în formatul solicitat. 

 

CAPITOLUL 4.  COMPARAȚIE ÎNTRE SISTEME DE OPERARE GIS - 

ARCGIS ȘI QGIS 

 

Produsul firmei ESRI se află pe primul loc, ArcGIS dispunând de un 

manual vast acoperit cu multe exemple și seturi de date din diferite domenii cu 

ajutorul cărora se poate deprinde în mod practic utilizarea platformei software. 

De asemenea tools-urile sunt foarte bine documentate, lucru mai puțin disponibil 

la QGIS. 

În ceea ce privește suportul pentru diferite sisteme de operare, aplicația 

open source - QGIS se detașează în mod evident față de concurenta sa ArcGIS. 

QGIS este disponibil pentru diferite sisteme de operare cum ar fii Linux, 

Unix, Free-BSD, Android, iOS, MacOS. ArcGIS este disponibil pe un singur 

sistem de operare, Windows și pentru ambele platforme informatice x32 

respectiv x64. 

Topologia , exprimă relațiile dintre vectori alăturați ce se află pe același 

strat sau straturi diferite, fiind utilizată pentru detectarea erorilor de digitizare 

(suprapuneri, discontinuități) prin apricarea unori reguli caracteristice fiecărui 

tip de date, punct, linie, poligon, polilinie. În QGIS, rezultatul aplicării 

topologiei nu este afectat de dimensionarea parametrului „Cluster Tolerance„ 

situație ce se schimbă în ArcGIS unde rezultatele sunt diferite funcție de 

parametrul „Cluster Tolerance„. 

Timpul de încărcare al aplicațiilor este diferit, QGIS răspunzănd foarte 

promt este ceva mai rapid decat ArcGIS. Când vine vorba de viteza de încărcare, 

QGIS este mai rapid decât ArcGIS. Viteza de încărcare depinde numai de 

utilizator, spre exemplu, un începător va vedea ArcGIS ca un sistem lent și 

ciudat, în timp ce un expert GIS care dorește să lucreze la un proiect mare nu va 

fi deranjat de timpul de așteptarea pentru încarcarea sistemului. Cu toate acestea, 

QGIS rulează mai repede decât ArcGIS. 

Un rol cheie în dezvoltarea QGIS este jucat de comunitatea de 

programatori care devin specializați pe anumite pachete specifice software, 

dedicate pentru implementarea unor algoritmi GIS de rezolvare a unor probleme 

de analiză spațială, rutare, gestionare bază de date geospațială. Încă de la 

înfințarea companiei ESRI, echipa de programatori a conceput, dezvoltat și 

întreținut platforma ArcGIS, asigurănd, cu fiecare versiune oferită spre 

comercializare, noi facilități, scule de lucru, grafică îmbunătățită integrarea unui 

variat tip de date spațiale și / sau non spațiale, imagini raster, tabele, baze de 

date non spatiale. 
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Ambele sisteme oferă aceleași funcționalități, încă de la crearea unui set 

de date, utilizatorul putând definii câmpuri ce conțin atribute de tip întreg, float, 

double, text, blob. Identic, în ArcGis se vorbește despre AddIn, acestea pot fi 

customizate după nevoile utilizatorului, cum ar fii colecții de tool-suri aflate pe 

un toolbar, acestea conferind aplicației funcționalități suplimentare. Aceste Add-

in sunt scrise utilizănt .NET, Java sau Python. 

Rezultatele căutării celei mai scurte rute într-o rețea de drumuri sunt 

aceleași , însă modul de afișare diferă. ArcGIS va crea un layer grafic, 

simbolizănd pe acestă rută cea mai scurtă dintre două puncte, QGIS va evidenția 

vectorii aparținând rutei, utilizând la simbolizare o culoare distinctă de restul 

vectorilor din hartă. 

ArcGIS suportă tipuri complexe de analize, Network, Topologie, 

Geometric Network, etc. ESRI oferă soluții complexe în diferite domenii de 

aplicație, desktop, mobile, web, implementate prin fluxuri de lucru (workflow). 

ESRI ramăne totuși „nava amirală” în aplicașii GIS, multe agenții 

guvernamentale cât și comerciale utilizănd ArcGIS. QGIS este în permanentă 

dezvoltare dar este cel mai popular în mediile academice. 

În ceea ce privește prețul diferențele sunt enorme, dacă QGIS este free, 

ArcGIS ne scoate din buzunare cîteva mii de dolari. 

 

5. STUDIU DE CAZ 

 

Pentru a creea o hartă digitală în ArcGIS for Desktop mai întai se crează o 

geodatabase GDB. Se importă datele în noua geodatabase, după care acestea 

sunt afișate pe layere (straturi tematice). Datele sunt verificate, convertite sau 

editare, iar ce acestea au fost prelucrate se simbolizeaza pe baza atritutelor. 

După ce au fost prelucrate datele, se alege un Basemap, se salvează modificarile 

făcute în geodatabase, iar harta se salvează în format mxd. 
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 Pentru a publica harta în Cloud, trebuie sa se facă conexiunea între 

ArcGIS for Desktop și ArcGIS Online. 

 
După ce s-a realizat conexiunea se publică harta realizată anterior în 

contul de ArcGIS Online, aceasta fiind disponibilă în Cloud. 
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Pentru a se putea vizuliza și prelucra harta publicată, se accesează 

www.arcgis.com pentru logare în contul de ArcGIS Online. 

 
 După ce se conectează la contul de ArcGIS Online, se accesează Content, 

iar în această fereastră la My Content este vizibilă harta care a fost publicată 

anterior din ArcGIS for Desktop. Se crează o nouă hartă Web. 

http://www.arcgis.com/


Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 293 

 
Pentru crearea unei harți Web se accesează butonul Create Map, iar după 

ce a fost creată, se încarcă harta din Add Content to Map, iar în My Contect se 

selectează harta dorită. 

 
Datele pot fi prelucrate atât din ArcGIS Online cât și din Collector for 

ArcGIS. 
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Folosind Collector for ArcGIS puteți să colectați și să actualizați 

informațiile din teren. Puteți să folosiți hărțile și datele offline iar modificările 

pot fi sincronizate atunci când sunteți conectat. Collector for ArcGIS poate fi 

folosit pe iOS, Android și Windows 10. 

 
După ce au fost prelucrate datele harta se salvează și poate fi folosită 

pentru Aplicații GIS. 
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CAPITOLUL 6.  CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

GIS (Sistemele informatice geografice) prezintă avantajele multiple, 

printre acestea amintim: 

• Datele sunt mult mai bine organizate; 

• Eliminarea redundanțelor în stocarea datelor; 

• Facilitatea actualizarilor; 

• Analize, statistici, cautari mult mai usoare; 

• Utilizatorii sunt mai productivi; 

• Optimizarea structurii organizaționale și a fluxului de informații 

intern; 

• Creșterea productivității și acurateței datelor; 

• Optimizarea accesului la informații; 

• Transparentizarea deciziilor; 

• Reducerea timpului de lucru; 

• Eliminarea operațiilor redundante. 
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Rezumat 

 

Lucrare se referă la evoluția proceselor de deteriorarare la contactul roată- șină in 

principal la apariția uzurii ondulatorie a șinei de cale ferată. Este analizat regimul permanent 

de diminuare a vibraţiilor perturbatoare produse de calea de rulare, apoi sunt prezentate 

aspecte ale vibrațiilor cauzate de uzura ondulatorie, consecințele ondulației si implicit măsuri 

de diminuare a procesului de uzură ondulatorie. 

 

Cuvinte cheie: roată, șină, uzură ondulatorie.  

 

 

CAPITOLUL 1. ROLUL ȘINEI SI UZURA ONDULATORIE  

 

Șina are două roluri importante: primul este acela de a ghida materialul 

rulant în condiții optime, ale cărui solicitări statice si dinamice de la contactul cu 

rotile sunt preluate de cele doua șine, momentul in care intervine cel de-al doilea 

rol al șinei si anume, de a prelua solicitările date de materialul rulant si de a le 

transmite mai departe traverselor, prin intermediul suportului de șină, care de 

asemenea are caracteristici elastice si de amortizare pe lângă rolul de fixare a 

șinei de traversă, care asigură o solidarizare fermă. Uzura ondulatorie se tratează 

conform reglementărilor referitoare la defectele șinelor si verificarea acestora. În 

exploatare șinele sunt controlate periodic pentru depistarea si remedierea 

anumitor defecte, conform reglementărilor referitoare la verificarea, 

determinarea si clasificarea defectelor de șine. Controlul se face cu mijloace 

manuale sau automate si se referă la defecte interne, inclusiv uzura fețelor 

ciuperci șinei. 

Uzura ondulatorie medie are lungimea de undă cuprinsă intre 15 si 30 cm 

cu amplitudini de circa 15 sutimi de milimetru.De regulă,acest tip de uzură 

ondulatorie apare in curbele cu raze de cel mult 500 m, mai ales pe firul interior 

al curbei. Acest aspect se explică prin constrângerile geometrice de înscriere in 

mailto:georgianaciobanu25@yahoo.com
mailto:gstoicescu@cfdp.utcb.ro
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curbă a vehiculului care cauzează alunecări mari roată-șină ceea ce poate duce la 

depășirea limitei de aderentă. In aceasta eventualitate, apar vibrații de relaxare 

ale osiei a căror frecvență poate atinge câteva sute de hertzi iar efectul acestor 

vibrații asupra șinei este apariția uzurii ondulatorii medii. Producerea uzurii 

ondulatorii medii este favorizată de sarcina mare pe osie, cum este cazul 

rețelelor feroviare americane unde sarcina pe osie atinge 35 tone. Încercările 

efectuate in Statele Unite au arătat ca șinele din oțel cu duritate ridicată (aliat sau 

tratat termic) se comportă mai bine la uzura ondulatorie medie. Uzura 

ondulatorie lungă este rezultatul evoluției unor defecte inițiale ale șinei cum 

este,de exemplu, defectul imprimat în timpul operației de îndreptare de la finele 

procesului de fabricare. Domeniul lungimii de undă al uzurii ondulatorii lungi 

este cuprins intre 0.6 si 2 metri iar amplitudinea medie este de aproximativ 25 de 

sutimi de milimetru. Uzura ondulatorie apare foarte clar pe spectrele defectelor 

măsurate. Într-adevăr,spectrul defectelor are o componentă continuă – 

component de fond al spectrului defectelor – care în reprezentarea în coordonate 

logaritmice a spectrului poate fi aproximata printr-o dreaptă, peste care se 

suprapun o serie de componente discrete la anumite lungimi de undă 

corespunzătoare tipului de uzură ondulatorie care afectează șina. 

Uzura ondulatorie scurtă este favorizată dacă pe un anumit sector de cale 

circulă trenuri a căror compoziție este omogenă și care au viteze apropiate.De 

asemenea,uzura ondulatorie este legată de mărimea sarcinii pe roată și de 

vibrațiile osiilor motoare. Putem considera ca la șină cel mai important defect al 

suprafeței de rulare care generează vibrații este uzura ondulatorie.Se disting trei 

categorii ale uzurii ondulatorii in funcție de lungimea de undă si anume: 

1. Uzura ondulatorie scurtă; 

2. Uzura ondulatorie medie; 

3. Uzura ondulatorie lungă. 

Cele trei tipuri de uzură ondulatorie se deosebesc nu numai prin lungimea 

de undă si amplitudine,dar si prin mecanismele de apariție astfel: 

1. Uzura ondulatorie ca lungime de undă scurtă se caracterizează printr-o 

succesiune aproape periodică de ondulații pe suprafața de rulare a șinei la care 

vârfurile sunt zone lucioase iar adânciturile ondulațiilor sunt mai întunecate 

(fig.1). Lungimea de undă este cuprinsa intre 3cm si 8 cm iar amplitudinea este 

de câteva sutimi de milimetru. Uzura ondulatorie scurtă afectează de regulă 

calea in aliniament sau curbele cu raza mare de curbură. Ea poate sa apară când 

pe un fir al căii,când pe celalalt ori pe amândouă si aceasta se întâmplă pe 

anumite zone ale căii în timp ce pe celelalte,aparent identice,ea nu apare. Acest 

aspect derutant al manifestării uzurii ondulatorii scurte face dificilă stabilirea 

unei legături clare intre proprietățile caii si apariția ei.  Uzura ondulatorie scurtă 
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a șinei. Uzura ondulatorie scurtă mai este favorizata daca pe un anumit sector de 

cale circula trenuri a căror compoziție este omogena si care au viteze 

apropiate.De asemenea,uzura ondulatorie este legata de mărimea sarcinii pe 

roata si,neîndoios,de vibrațiile osiilor motoare. Tratamentul termic aplicat 

adesea pentru creșterea rezistentei si durității otelului prin reducerea mărimii 

grăunților de otel face ca Sina sa fie mai Putin sensibila la uzura ondulatorie 

scurta.Testele au arătat ca la sinele tratate termic pe ciuperca,uzura ondulatorie 

are lungimea de unda de 20 – 40 mm spre deosebirea de sinele normale la care 

lungimea de unda este cuprinsa intre 40 – 60 mm. 

2.  Uzura ondulatorie medie are lungimea de unda cuprinsa intre 15 si 30 

cm cu amplitudini de circa 15 sutimi de milimetru.De regula,acest tip de uzura 

ondulatorie apare in curbele cu raze de cel mult 500 m, mai ales pe firul interior 

al curbei.Acest aspect se explica prin constrângerile geometrice de înscriere in 

curba a vehiculului care cauzează alunecări mari roata-șina ceea ce poate duce la 

depășirea limitei de aderenta.In aceasta eventualitate,apar vibrații de relaxare ale 

osiei a căror frecventa poate atinge câteva sute de hertzi iar efectul acestor 

vibrații asupra șinei este apariția uzurii ondulatorii medii. Producerea uzurii 

ondulatorii medii este favorizata de sarcina mare pe osie, cum este cazul 

rețelelor feroviare americane unde sarcina pe osie atinge 35 tone.Incercarile 

efectuate in Statele Unite, la baza de la Pueblo,au arătat ca sinele din otel cu 

duritate ridicata (aliat sau tratat termic) se comporta mai bine la uzura 

ondulatorie medie. 

3. Uzura ondulatorie lunga este rezultatul evoluției unor defecte inițiale 

ale șinei cum este,de exemplu, defectul imprimat in timpul operației de 

îndreptare de la finele procesului de fabricare.Domeniul lungimii de unda al 

uzurii ondulatorii lungi este cuprins intre 0.6 si 2 metri iar amplitudinea medie 

este de aproximativ 25 de sutimi de milimetru.        

Ca o concluzie putem afirma ca Uzura ondulatorie apare foarte clar pe 

spectrele defectelor masurate.Spectrul defectelor are un component continuu 

numit component de fond a spectrului defectelor – care in reprezentarea in 

coordonate logaritmice a spectrului poate fi aproximat printr-o dreapta, peste 

care se suprapun o serie de componente discrete la anumite lungimi de unda 

corespunzătoare tipului de uzura ondulatorie care afectează Sina. Cele mai 

importante defecte ale suprafeței de rulare a rotii susceptibile sunt generate de 

vibrațiile roata-șina fiind cele care reprezintă abateri de la forma circulara. 

Pentru a înțelege efectele vibrațiilor roata- șină trebuiesc amintite Noțiuni 

privind dinamica vehiculelor de cale ferată și anume ca:  

Materialul rulant acţionează asupra căii cu forţe orizontale şi verticale 

variate. 
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Imperfecţiunile geometriei suprafeţelor de rulare, jocurile dintre buza 

bandajelor şi ciuperca şinei, existenţa curbelor şi a joantelor, uzurile şinei şi ale 

bandajelor, elasticitatea căii, etc. duc la apariţia unor şocuri. Aceste şocuri ar 

putea distruge materialul rulant dacă acesta ar fi rigid sau ar putea duce la un 

disconfort puternic. 

Pentru evitarea acestor efecte, o parte din masa vehiculului este 

suspendată sau legată prin arcuri şi resorturi montate între şasiul vagonului şi 

osiile montate, toate acestea asigurând un grad mai mare de libertate de mişcare. 

Mişcările complexe ale vehiculelor de cale ferată pot fi descompuse şi 

analizate separat în următoarele mişcări simple: 

- deplasări pe verticală (săltare); 

- deplasări pe orizontală în sensul de mers (mişcări de translaţie) produse de 

forţele de inerţie: accelerări, frânări, tamponări, manevre, etc. 

- rotiri în jurul unei axe orizontale transversale, numite tangaj, provocate de 

denivelările în lung ale căii; aceleaşi rotiri cauzate de denivelările de la 

joante (aşezate în aceeaşi secţiune transversală) poartă denumirea de 

galopare; 

- rotiri în jurul unei axe orizontale longitudinale (legănare sau ruliu) 

provocate de denivelările alternative ale celor două fire; 

- deplasări laterale într-o mişcare de translaţie, cauzate de forţele orizontal 

transversale (forţa centrifugă, vântul lateral, denivelări transversal 

încrucişate, etc.); 

- rotiri în jurul unei axe verticale, datorită formei tronconice ale bandajelor 

roţilor şi forţelor de ghidare; 

- mişcarea de şerpuire cauzată de existenţa jocului dintre buza bandajului şi 

şină cât şi de forma tronconică a bandajelor. 

 

CAPITOLUL 2. EFECTELE VIBRAȚIILOR ROATĂ – ȘINA 

 

1. Uzarea șinei comportă două fenomene distincte care se 

intercondiționează, unul de natura mecanica – vibrațiile roata-șina si altul de 

natura tribologica, procesul de uzare. Dacă pe un sector de cale, trenurile de roți 

au caracteristici similar si viteza de circulație nu variază sensibil de la o trecere 

la alta, se ajunge la stabilizarea celor doua fenomene iar rezultatul poate fi 

apariția uzurii ondulatorii a șinei. Acest fenomen afectează aproape toate rețelele 

de cale ferată. 

2.  Zgomotul de rulare este o altă consecință a vibrațiilor roată-șină. În 

funcție de mecanismul de excitare a sistemului roată-șină, se deosebesc trei 

variante ale zgomotului de rulare si anume: 
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a) zgomotul de rostogolire; 

b) zgomotul de curbă;  

c) zgomotul de impact. 

 

a) O caracteristică importantă a zgomotului de rostogolire este aceea că acesta 

este dependent de viteza de circulație a nivelului de zgomot. Atât măsurătorile 

efectuate, cît si modelele de calcul au relevat faptul ca nivelul zgomotului de 

rostogolire exprimat in dB creste după o lege de forma 30lg(V/V0) in care V 

este viteza de circulație iar V0 este viteza de referința. Aceasta face ca practic, 

zgomotul de rostogolire sa domine celelalte surse de zgomot ale vehiculelor 

feroviare pe aproape întreg domeniul de viteza. Numai la viteze foarte mari, 

de peste 270 km/h, nivelul zgomotului de rostogolire este întrecut de cel al 

zgomotului aerodinamic. 

b) Zgomotul de curbă este produs de vibrațiile axiale ale roți care sunt excitate 

de fenomenul de sticl-slip lateral, fenomen care poate sa apară la circulația pe 

curbe cu raze mici. De regulă, traversarea curbelor cu raze mai mari de 500 m 

nu este insoțită de zgomot de curbă însă acest tip de zgomot apare frecvent 

dacă se circulă pe curbe cu raze sub 300 m. De aceea, zgomotul de curbă 

afectează mai ales zonele urbane din cauza rețelelor de tramvai sau metrou 

care au numeroase sectoare de curbă cu raze mai mici decât aceasta limita.  

c) Zgomotul de impact este generat de vibrațiile sistemului roata-șina excitate de 

forța de șoc care se dezvoltă in momentul trecerii peste discontinuitatea șinei 

sau locul plan al roții. Este ca si cum asupra sistemului roată-șina se 

acționează cu o lovitură de ciocan, aceasta fiind aplicata fie de pe sol – pentru 

discontinuitatea șinei, fie de pe vehicul in cazul zgomotului produs de roata 

cu loc plan. 

Diminuarea vibraţiilor perturbatoare produse de calea de rulare este 

posibilă prin mai multe măsuri: 

- menţinerea nivelului longitudinal şi transversal al căii în limitele 

admisibile pentru condiţiile de exploatare prevăzute; 

- prevenirea denivelărilor transversale încrucişate; 

- menţinerea prinderii active a şinelor pe traverse, longrine sau dale; 

- sporirea elasticităţii suprastructurii; 

- eliminarea joantelor; 

- eliminarea uzurilor şinei, în special a celor ondulatorii; 

- menţinerea ecartamentului şi a variaţiei acestuia în toleranţele admise; 

- menţinerea direcţiei căii (ambele şine şi axa căii) în toleranţele admise, 

atât în aliniament, cât şi în curbe. 

Realizarea direcţiei căii şi menţinerea acesteia în exploatare reprezintă o 
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sarcină importantă de rezolvat. În acest context, liniile (căile de rulare) cu 

structură clasică de cale ferată trebuie periodic verificate la săgeţi, retrasate 

(dacă este cazul) şi ripate, iar cele cu şinele fixate pe dale, înglobate în dale sau 

în carosabil trebuie corect poziţionate, motiv pentru care înainte de fixarea lor 

definitivă se recomandă a fi măsurate la săgeţi, retrasate şi repoziţionate, după 

caz. 

Retrasarea curbelor reprezintă o problemă interesantă şi captivantă care a 

preocupat şi preocupă în continuare o serie de specialişti. 

Fată de cele arătate mai sus putem concluziona că putem întâlni 

următoarele defecte care duc in timp la formarea uzurii ondulatorie pe șina de 

cale ferată: 

- defectele la suprafețele de rulare care își au originea în procesul de 

fabricare, ele amplificându-se apoi în timpul exploatării sau, pur si 

simplu, sunt defecte care apar ca urmare a uzurii cauzate fie de 

interacțiunea roată-șină, fie de interacțiunea roată-sabot de frânare. 

Defectele suprafețelor de rulare se caracterizează prin domeniul 

lungimilor de undă a cărui limită superioară este de cca. 2-3 metri, si prin 

amplitudinea lor care atinge cel mult câteva zecimi de milimetru. 

- defectele suprafețelor de rulare ale rotii pot amorsa vibrații roată-șină, 

indicându-se lungimea de undă a defectului, precum si factorii care 

conduc la apariția acestuia. Defectele suprafeței de rulare a rotii sunt în 

esență abateri de la forma circulară. 

- defectele suprafețelor de rulare ale șinei 

Cele mai importante defecte ale căii de rulare care produc vibrații sunt 

cele de nivelment, care sunt ale căii în ansamblul ei, si defectele suprafețelor de 

rulare ale șinelor. Primele se caracterizează prin lungimi de undă mari care 

pleacă de la valori de 2 - 3 m si care pot atinge peste o sută de metri. 

Amplitudinea acestor defecte este de ordinul milimetrilor. Datorită domeniului 

în care se situează lungimea de undă a defectelor de nivelment si luând în 

considerare vitezele uzuale de circulație, vibrațiile produse de aceste defecte se 

găsesc în domeniul frecventelor joase. 

La șină, cel mai important defect al suprafeței de rulare care generează 

vibrații este uzura ondulatorie. Se disting si sunt prezentate trei categorii ale 

uzurii ondulatorii, în funcție de lungimea de undă: uzura ondulatorie scurtă, 

medie si lungă. Cele trei tipuri de uzură ondulatorie se deosebesc nu numai prin 

lungimea de undă si amplitudine, dar si prin mecanismele de apariție, aspecte 

tratate pe larg în cadrul lucrării elaborate. 
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CAPITOLUL 3. MĂSURI DE DIMINUARE A PROCESULUI DE UZURĂ 

ONDULATORIE 

 

 Se pot aplica tratamente cum ar fi în primul rând reprofilarea de rutină a 

șinelor, minimizarea neregulilor la suduri și utilizarea șinelor (pentru acoperișuri 

grele) sau șine cu o rezistență mai mare la îndoire (pentru ondularea ușoară a 

șinei). O astfel de ondulare are loc atunci când curbele sunt supraîncărcate 

pentru viteză mai mică, trafic de mărfuri mai greu. Un unghi mare de atac 

rezultă din direcția slabă, provocând conducerea osiei montate pentru a rula în 

contact cu partea de câmp pe trenuri joase. În urma acestor contacte rezultă o 

solicitare ridicată a contactului condiții și sarcini tangențiale mari, de la unghiul 

inferior de atac scade riscul de deraiere. Uzura ondulatorie este rezultatul dintre 

o oscilație de alunecare asociat cu forța tangențială diferențială pe două roți ale 

unui set de roți, dar și faptul că lungimea de undă - mecanismul de fixare este a 

doua rezonanță de torsiune de setul de roți. Uzura apare preferențial la nivelul 

scăzut șină în curbe deoarece forța curbată pe exterior, roata de rulare a unui 

boghiu este mai mare decât în interior, la cealaltă roată cauzând astfel 

alunecarea roții exterioare și conduce o oscilație de rotație pe roata interioară. 

Tracțiunea se aplica pe axele motoare determinând alunecarea roții exterioare în 

curbe cu o rază mai mare. Ca o rezultanta se poate spune ca  trebuie evitat pe cât 

posibil și acele rezonanțe care există iar linia ar trebui să fie bine amortizată. 

Deteriorarea din rezonanta minimizată prin asigurarea faptului că o formă de 

cale are o adecvata reziliență și amortizare. Deși sa crezut că RCF ar putea fi un 

mecanism distinct de daune, se pare mai mult probabil că RCF este o consecință 

a încărcăturilor mari din care rezulta ondularea, decât mijlocul prin care șina 

este deteriorată inițial. Astfel se poate spune ca uzura ondulatorie trebuie tratată 

și, în multe cazuri, prevenită. Substanțe care modifică coeficientul frecare între 

roată și șină au fost în mod deliberat dezvoltat ca o metodă de reducere a uzurii 

ondulatorie. 

 Șlefuirea șinei rămâne cel mai utilizat tratament de uzura ondulatorie pe 

șine și va continua să fie esențiala chiar daca exista tratamente care reduc rata de 

dezvoltare a onduleului pe suprafața șinei. Deși multe căile ferate au elaborat 

propriile specificații de șlefuire, a fost elaborat un standard european în ultimii 

15 ani care poate fi aplicat pentru controlul calității de șlefuire feroviar într-un 

obiectiv și ușor cuantificabil ca manieră.Masurarea uzurii ondulatorie se face cu 

echipament dezvoltat care asigura o măsurătoare continuă, putând fi efectuată în 

mod obișnuit de mici amplitudini de ondulație în esență pe un distanta 

nelimitata. Acest echipament nu se folosește numai la viteze mai mici rezultând 

în mare măsură o frecvență mai mică a lungimii de undă si la cele mai înalte 
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viteze rezultate de la frecvențe mai mari de lungimi de unda.  Uzura ondulatorie 

medie are lungimea de unda cuprinsa intre 15 si 30 cm cu amplitudini de circa 

15 sutimi de milimetru.De regula,acest tip de uzură ondulatorie apare in curbele 

cu raze de cel mult 500 m, mai ales pe firul interior al curbei.Acest aspect se 

explica prin constrângerile geometrice de înscriere in curba a vehiculului care 

cauzează alunecări mari roata-șina ceea ce poate duce la depășirea limitei de 

aderenta.În această eventualitate,apar vibrații de relaxare ale osiei a căror 

frecventa poate atinge câteva sute de hertzi iar efectul acestor vibrații asupra 

șinei este apariția uzurii ondulatorii medii. Producerea uzurii ondulatorii medii 

este favorizată de sarcina mare pe osie, cum este cazul rețelelor feroviare 

americane unde sarcina pe osie atinge 35 tone. Încercarile efectuate in Statele 

Unite, au arătat ca sinele din otel cu duritate ridicată (aliat sau tratat termic) se 

comportă mai bine la uzura ondulatorie medie. Uzura ondulatorie lungă este 

rezultatul evoluției unor defecte inițiale ale șinei cum este, de exemplu, defectul 

imprimat in timpul operației de îndreptare de la finele procesului de fabricare. 

Domeniul lungimii de undă al uzurii ondulatorii lungi este cuprins intre 0.6 si 2 

metri iar amplitudinea medie este de aproximativ 25 de sutimi de milimetru. 

Uzura ondulatorie apare foarte clar pe spectrele defectelor masurate. Într-

adevăr,spectrul defectelor are un component continu – component de fond a 

spectrului defectelor – care în reprezentarea in coordonate logaritmice a 

spectrului poate fi aproximată printr-o dreaptă, peste care se suprapun o serie de 

componente discrete la anumite lungimi de undă corespunzătoare tipului de 

uzură ondulatorie care afectează șina. 

 Uzura ondulatorie se tratează conform reglementarilor referitoare la 

defectele șinelor si verificarea acestora. În exploatare sinele sunt controlate 

periodic pentru depistarea si remedierea anumitor defecte, conform 

reglementarilor referitoare la verificarea, determinarea si clasificarea defectelor 

de șine. Controlul se face cu mijloace manuale sau automate si se referă la 

defecte interne, inclusiv uzura fețelor ciuperci șinei. 

 Uzura ondulatorie scurtă mai este favorizată dacă pe un anumit sector de 

cale circulă trenuri a căror compoziție este omogenă și care au viteze apropiate. 

De asemenea,uzura ondulatorie este legată de mărimea sarcinii pe roată și de 

vibrațiile osiilor motoare. La șină cel mai important defect al suprafeței de rulare 

care generează vibrații este uzura ondulatorie, în consecința se pune următoarea 

întrebare: 

 Poate fi  prevenită uzura șinei? 

Măsurile care reduc uzura tuturor tipurilor de onduleuri de uzură sunt: 

- Utilizarea elementelor de fixare feroviare foarte rezistente. Pentru a fi 

eficace rigiditatea dinamică verticală trebuie să fie sub 10kN / mm. 
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- Utilizarea plăcuțelor de cale ferată mai moi  sub tampoanele de lagăre are 

doar un efect secundar asupra onduleului (schimbarea lungimii de undă). 

- Utilizarea unei șine integrate, foarte verticale, foarte moi și orizontal, 

foarte rigide,  utilizarea roților elastice (roți noi): sunt eficiente împotriva 

ondulațiilor la înclinări foarte scurte atunci când acestea sunt special 

concepute pentru a nu prezenta frecvențe de rezonanță în domeniul de 

frecvență sensibil (pentru tramvai și metrou aceasta este situată între 250 

Hz și 350 Hz), lubrifiere: partea superioară a șinei sau a feței superioare a 

șinei (în funcție de tipul de lubrifiere). 

 Strîngerea excesivă poate fi tratată numai prin eliminarea cauzei, de 

exemplu: factorul de amplificare a forței: reducerea toleranțelor la diametrele 

roților, creșterea inerției șinei atunci când este prea mică. 

 Monitorizarea și măsurarea profilele roților și partea superioară a 

profilurilor șinelor pentru debitarea neregulări care pot fi responsabile de 

dezvoltarea ondulării. 

 

 Remarci generale  

 O șină mai rigidă și o lubrifiere în combinație cu sarcini mari pe axe ar 

putea conduce la o creștere a oboselii de contact la rulare. În cazul în care se 

evită excitația prin rezonanță (setul de pistă și roată) în timpul negocierii curbei, 

uzura șinei se va produce totuși datorită forțelor de frecare. Această uzură a șinei 

(modele cvasi-aleatoare) poate fi redusă utilizând zone de contact feroviare mai 

grele. Toate măsurile de atenuare propuse mai sus pot fi aplicate noilor sisteme 

pentru a evita ondularea excesivă. Pentru sistemele existente, cele mai multe 

dintre ele nu mai pot fi aplicate. Soluțiile unice sunt apoi cele mai bune pentru 

lubrifierea șinei sau șlefuirea șinei, ceea ce este cu siguranță foarte eficient în 

reducerea zgomotului și controlul ondulațiilor. Dar șlefuirea feroviarului 

tratează simptomele de ondulație, nu-i elimină cauza. Este foarte important să se 

îndepărteze complet toate modelele de ondulare de pe capul șinei în timpul 

șlefuirii. Un control al calității procesului de măcinare este absolut necesar: acest 

lucru se poate face cu ajutorul unui analizor de suprafață real. 

 

De ce este important să se măsoare ondulările pe șine și cum? 

 Creșterea ondulării este exponențială, iar ondularea existentă este unul 

dintre principalii factori care contribuie la dezvoltarea mai multor ondulații. Este 

important ca toată ondularea să fie complet îndepărtată după măcinare. 

Măsurătorile de ondulare necesitau de obicei un vehicul dedicat care să fie adus 

pe pistă, ceea ce nu este întotdeauna ușor pentru rețelele mici. În scopul acestui 

proiect a fost dezvoltat un dispozitiv de măsurare acționat manual pentru 
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măsurarea și cuantificarea ușoară a ondulațiilor. Acest dispozitiv este acum 

disponibil și pe piață. 

 

Consecințele ondulației sunt:  

 Gravurarea pe șine este una dintre cele mai grave și una dintre cele mai 

scumpe probleme cu care se confruntă sistemele de tranzit: uzura are ca rezultat 

o viață redusă a șinei și a roții și poate conduce la măsuri de siguranță urgente 

(înlocuirea șinelor). Cele mai multe dintre politicile europene de transport urban 

tind să crească perioada de funcționare, ceea ce duce la intervale de timp mai 

mici în timpul nopții pentru lucrările de întreținere. Această problemă va crește 

în următorii ani. Zgomotul emis este iritant poate fi dureros și poate dăuna celor 

din jur. La marginea drumului, zgomotul roată / șină din cauza șinei ondulate 

conține un caracter tonic distinctiv, iar zgomotul poate fi auzit și identificat la 

distanțe mari de la pistă. Zgomotul de pe șinele ondulate este deosebit de grav și 

poate fi o sursă de reacție comunitară semnificativă. Majoritatea orașelor 

europene adoptă politici din ce în ce mai severe privind zgomotul ambiental, 

limitând rețelele de transport public pentru a reduce emisiile de zgomot, chiar și 

pe liniile existente. Această tendință generală va crește, de asemenea, în 

următorii ani, lucrările de reînnoire a căilor ferate reprezintă, de asemenea, o 

cauză majoră pentru perturbarea traficului. 

 Uzura ondulatorie poate fi cu lungime mică de undă (3 - 8 cm) și 

adâncimi până la 0,4 mm și cu lungime mare de undă (15 - 150 cm) și adâncimi 

de câțiva milimetri. Aceasta are caracter de repetabilitate. La uzuri cu lungime 

mică, adâncimi de 0,2 mm, este necesară polizarea șinelor pentru realizarea unei 

durate mari de serviciu în cale. La uzuri cu lungime mare de undă, mai mare de 

2 mm, șina este considerată cu defect de categoria I și se impune înlocuirea ei. 
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Figura 1. Uzura ondulatorie a șinei 

 

Formarea acestor uzuri este favorizată de: caracteristicile traseului 

(aliniamente, declivități, curbe), infrastructură slăbită (tasări mari ale 

terasamentului), materialul șinei cu conținut ridicat de azot, defectele de 

fabricație, sarcinile pe osie mari, materialul rulant care produce șocuri și mișcări 

perturbatorii în circulație și influența nefavorabilă a mediului (factori poluanți, 

elemete chimice). 

 

CONCLUZII 

 

Căile ferate au un rol deosebit în desfășurarea transportului de călători.  

În general un sistem de transport feroviar trebuie să asigure: siguranță 

ridicată a circulației, capacitate mare de transport, accesibilitatea la sistemul de 

transport, protejarea mediului înconjurător, dezvoltarea economică. Pentru a se 

putea asigura aceste caracteristici toate administrațiile feroviare necesită o 

organizare și un management al întreținerii căilor ferate aflate în gestiunea 

acestora. Toate acestea sunt necesare pentru a se putea asigura verificarea 

corespunzătoare a infrastructurii în vederea posibilității de a se lua măsurile 

necesare pentru menținerea infrastructurii feroviare în regim normal de 

funcționare. 

În timp starea unui traseu de cale ferată variază. Neregularitățile pot fi în 

limitele acceptabile sau pot depăși aceste limite. Când sunt depășite limitele 
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acceptabile, pentru a asigura condițiile normale de funcționare a căii, sunt 

necesare lucrări de întreținere. Abaterile constatate la momentul verificării căii 

cuprind atât abaterile remanente cât și cele survenite în urma condițiilor de 

mediu sau din exploatare. 

Calea cu rigiditate mare și o greutate nesuspendată mai redusă oferă o 

frecvență proprie de vibrație a căii mai mare. Totodată se observă faptul că odată 

cu creșterea vitezei crește și frecvența proprie de vibrație a căii. Se poate 

concluzitiona faptul că la parcurgerea unei neregularități pe lângă zgomot, 

aceasta provoacă vibrații în șine, traverse, elemente de prindere și prisma de 

piatră spartă, vibrații care conduc la degradarea timpurie a acestor elemente ale 

suprastructurii căii. Neregularitățile la cale nu pot fi evitate. Uzura ondulatorie a 

șinelor reprezintă un fenomen controversat, neexistand o unanimitate în ceea ce 

poveste cauzele producerii ei. Fenomenul ca atare apare pe suprafața de rulare a 

șinelor sub forma unor pete lucioase care alternează cu altele întunecate si care 

sunt dispuse la distante egale intre ele. Apritia uzurii ondulatorii în deosebi a 

uzurii ondulatorii scurte se datorează vibrației parametrice a sistemului roata 

șină generată de variația rigidității căii datorită traverselor. Unda purtătoare si 

unda modulară au cate un spectru de frecventă, iar rezultatul modularii este 

suprapunerea celor două spectre care pot amplifica regimul de vibrație a 

sistemului roată șină.  
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Rezumat  

 

In lucrare am intocmit un studiu de fezabilitate privind amenajarea pistelor de biciclete 

in oraşul Tg.Mureş. Amplasamentul studiat este in intravilanul municipiului Tg.Mureş, 

reţeaua stradală majoră traversează pe direcţiile nord-sud (Reghin → centru→ Cluj) si est-

vest (Sighisoara → centru → Voiniceni). Aceste trasee fac parte din reţeaua de drumuri 

europene si naţionale, dupa cum urmează  DN13, E60, DN15.  Starea actuala a reţelei stradale 

pe care se doreşte amenajarea pistelor de biciclete este bună, atit strazile cât si trotuarele fiind 

asfaltate, sau  dalate in zona centrala a oraşului.  Reţeaua stradală este echipată cu canalizare, 

iluminat stradal, semnalizare si semaforizare in punctele de conflict.   

 

Cuvinte cheie:  bicicletă, trafic urban, piste de bicicliști 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

 Traficul urban se desfășoară în mediul locuit și este o componentă majoră 

a vieții comunității, dar este supus unor presiuni constante din partea comunității 

pentru modernizare și dezvoltare. Traficul satisface două funcții importante în 

comunitate: transportul de persoane și transportul de mărfuri. 

Aglomerarea populației și a funcțiilor urbane generează un nomadism 

motorizat cu caracter de masă ale cărui fluxuri sunt orientate cu precădere 

dinspre zonele de domiciliu spre zonele de muncă și dinspre zonele de domiciliu 

spre zonele de recreere. Această mobilitate are un caracter pulsatoriu și devine 

din ce în ce mai supusă disfuncționalităților în condițiile existenței unei rețele 

neadaptate de artere de circulație, mai ales în structurile urbane care prezintă o 

constituire istorică având centre care trebuie păstrate și protejate în condițiile 

prezenței unui impresionant echipament tehnic: autostrăzi, tuneluri, traversări 

denivelate.  

Astăzi, mediul urban este supus unor presiuni care îi accentuează 

caracterul anti-uman:  
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➢ Dacă în perioada evoluției naturale circulația era cea care se subordona 

funcțiunilor orașului, evoluția metropolelor anarhic amplificate duce la 

subordonarea orașului față de exigențele circulației. 

➢ Progresul social implică promovarea procesului de urbanizare. 

Urbanizarea decurge din dezvoltarea forțelor de producție și din concentrarea 

teritorială a acestora, dar nu orice fel de concentrare oglindește și un progres 

social. 

 

2. ASPECTE CE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN  

PROIECTAREA PISTELOR DE BICICLIȘTI 

 

 Principalele aspecte luate în calcul la proiectarea pistelor de bicicliști sunt 

legate de trafic, calitate, îmbrăcămintea rutieră. În continuare se va face o 

sinteza asupra aspectelor luate în calcul.  
 

2.1. Trafic 

 

Traficul urban este caracterizat de faptul că volumele de trafic și direcțiile 

de parcurs sunt un fenomen regulat. Variabilele care afectează traficul pot fi 

puse în evidență prin metode cu ajutorul cărora poate fi estimat traficul în orice 

moment.  

În mediul urban, distanțele de transport sunt reduse, între 5-15 km. 

Traficul are un impact complex asupra societății, pe de-o parte generează locuri 

de muncă și servește aproape toate domeniile de activitate ale societății dar, în 

același timp, generează noxe și alte fenomene neplăcute precum poluarea fonică 

sau întârzierile foarte mari. Traficul urban folosește moduri de transport diverse. 

Pentru transportul de persoane se folosesc următoarele mijloace de 

transport: 

➢ Autoturism; 

➢ Transportul în comun (autobuze, troleibuze, tramvaie, microbuze, etc); 

➢ Transport metropolitan; 

➢ Trenuri suburbane (metrou rapid); 

➢ Motociclete;   
➢ Biciclete. 

Bicicleta nu emite noxe, este cel mai eficient energetic mijloc de 

deplasare în condițiile congestiilor urbane și cel mai eficient din punct de vedere 

al spațiului ocupat. De aceea, măsurile de încurajare a utilizării bicicletei fac 

parte din soluțiile oferite de specialiști în planificarea orașelor care se confruntă 

cu poluarea sau cu congestiile. 
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2.2. Criterii minime calitative 

 

Infrastructura pentru biciclete trebuie să îndeplinească simultan 

următoarele criterii: 

➢ Sigură; 

➢ Directă; 

➢ Coezivă; 

➢ Confortabilă; 

➢ Atractivă. 

Pistele pentru biciclete, fiind infrastructură cu utilizare obligatorie, trebuie 

să fie proiectate și realizate astfel încât acestea să permită utilizarea acestora de 

către toate tipurile de biciclete. (Tabelul 1) 

 

Tabelul 1. Manevre la viteze mici: dimensiuni minime 

 

Traseele pentru biciclete trebuie să se integreze în împrejurimi plăcute 

cum ar fi zone înverzite, străzi comerciale etc. 

Iluminatul pe timpul nopții este obligatoriu pentru dezvoltarea factorului 

de "securitate personală", real și perceput. 

Dinamica deplasărilor cu caracter de agrement, caracterizată de viteza 

scăzută și sinuozitatea crescută, impune ca, în zona urbană, realizarea traseelor 

utilitare să fie prioritară. 

 

2.3. Îmbrăcămintea rutieră 

 

Referitor la îmbrăcămintea rutieră sau pavajele utilizate pe traseele pentru 

biciclete, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

  
Lățime 

(mm) 

Lungime 

(mm) 

Cercul minim pentru 

viraje (mm) 

 

Raza 

minimă  

Raza 

maximă 

Bicicletă 

uzuală 
700 1800 1650 850 

Tandem 700 2400 3150 2250 

Bicicletă cu 

remorcă 
800 2700 2650 1500 

Cargo-tricletă 1200 2600 2300 100 
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➢ Planeitatea suprafeței, în profil longitudinal cât și transversal 

Planeitatea pavajelor determină vibrațiile orizontale și verticale 

experimentate de bicicliști și, ca atare, constituie o condiție importantă pentru o 

infrastructură confortabilă pentru utilizarea bicicletei. 

Într-o măsură importantă, planeitatea determină, de asemenea, rezistența 

pe care bicicliștii o experimentează și, în consecință, consumul lor de energie. 

➢ Rugozitatea suprafeței 
Rugozitatea este determinată în mare măsură de textura suprafeței, de 

prezența asperității. Textura este importantă nu numai pentru confortul 

bicicliștilor, prin limitarea pierderii de energie, dar și pentru siguranța lor 

precum și a traficului în general. Principalele caracteristici ale texturii sunt 

microtextura şi macrotextura. 

Microtextura, sau parametrul de frecare la mică viteză, este nivelul de 

aderență (a particulelor individuale) care poate fi atins la viteză redusă. În 

concluzie, cu cât valoarea acestui parametru este mai mică (< 0.50 mm) cu atât 

este asigurat un contact mai eficient între anvelopa bicicletei și suprafața de 

rulare. 

Macrotextura, sau gradul de reducere a aderenței, este nivelul de aderență 

a suprafeței care poate fi atins odată cu creșterea vitezei. 

➢ Omogenitate. Aspectul suprafeței 
Aceasta nu trebuie să prezinte degradări sub formă de exces de bitum, 

fisuri, zone poroase, deschise, șlefuite. 

➢ Colectarea și evacuarea apelor 

Pentru că bicicliștii pedalează în aer liber și nu sunt protejați de 

influențele meteorologice, o atenție deosebită trebuie acordată colectării și 

evacuării corespunzătoare a apei. Deplasarea cu bicicleta prin bălți mari nu este 

confortabilă. 

Mai mult decât atât, acest lucru este periculos, deoarece, în cazul 

suprafețelor de apă formate pe suprafața de rulare, bicicliștii sunt în 

imposibilitatea de a vedea cât de adâncă este acumularea de apă sau dacă există 

gropi (mai adânci) sau făgașe pe această suprafață. Acest lucru poate duce la 

manevre de evitare sau dezechilibrări. 

Lățimea sistemului de colectare trebuie aleasă astfel încât să păstreze cât 

mai mult din lățimea traseului pentru biciclete. Este de preferat ca acest sistem 

să fie integrat în bordură. De asemenea dacă pista pentru biciclete se află în 

vecinătatea părții carosabile, colectarea apei de pe banda de circulație trebuie să 

se facă cel mult la limita dintre pistă și banda de circulație auto. 

Proiectantul trebuie să realizeze că aceste cerințe se aplică nu numai 

pentru traseele dedicate bicicletelor, dar, de asemenea, și pentru drumurile 
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publice deschise circulației bicicletelor. Atunci când drumurile publice au o 

funcțiune importantă pentru traficul de biciclete, o suprafață bună este vitală.  

 

3. STUDIU DE CAZ 

 

 
Figura 1. Amplasament studiat – mun. Tg. Mureș 

 

3.1. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de 

investiții pot fi atinse 

 

Au fost analizate două scenarii tehnico-economice, care diferă prin traseul 

abordat. Ambele deservesc aceleași direcții prioritare. 

Acestea sunt: 

- Cartierul T. Vladimirescu→ zona centrală 

- Cartierul Mureșeni, zona Azomureș→ zona centrală 

- Cartierul 7 Noiembrie→ zona centrală 

- Zona de Agrement „Mureșul” → zona centrală 

Punctul de inflexiune al tuturor este intersecția din zona centrală a           

str. Gheorghe Doja cu str. Cuza Voda, bd. 1 Decembrie 1918, Piața Eroilor, de 

unde se direcționează traseele, în funcție de interes. 
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Figura 2. Punct de inflexiune trasee studiate – intersecție str. Gheorghe Doja cu 

str. Cuza Vodă, bd. 1 Decembrie 1918 

 

Scenariul 1 

Propune amenajarea de piste de biciclete care să unească punctele de 

interes menționate mai sus, pe următoarele trasee: 

- Traseul I sud - nord: zona combinat Azomureș, complexe comerciale → 

zona Sângeorgiu de Mureș și clinici: bd. Gheorghe Doja → Piața Victoriei → 

Piața Trandafirilor (zona centrală) → str. Revoluției → Piața Republicii → Piața 

22 Decembrie 1989 → str. Gheorghe Marinescu → str. 22 Decembrie1989. 

- Traseul II est-vest: zona cartierul Tudor Vladimirescu → zona 

Complexul de Agrement „Mureșul”: str. Livezeni → malurile pariului Poklos → 

str. Înfrățirii → bd. Pandurilor → str. Tudor Vladimirescu (zona centrală) → str. 

Libertății → str. Somnului → str. Belșugului → str. Tamas Erno → Piața Matei 

Corvin → str. Uzinei → str. Călărașilor → Aleea Carpați → str. Margaretelor → 

str. Luntrașilor → Complexul de Agrement „Mureșul”. 

Rutele preiau traficul alternativ pe rețeaua de drumuri naționale și 

europene care traversează municipiul, și anume DN13 – E60, DN15 – E60, 

DN15, DN15E. 

 

Scenariul 2 

În general urmărește aceleași rute, dar, pentru traseul II, propune 

amenajarea pistelor de biciclete între cartierul Tudor Vladimirescu și zona 

centrală pe bd. 1 Decembrie 1918, pe trotuarele acestuia. 
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Este o variantă mai scurtă, care nu folosește trasee alternative, prietenoase 

bicicliștilor, și urmărește strict deplasarea cea mai directă între cele două zone. 

 

 
Figura 3. Trasee studiate 

 

Scenariul recomandat  

Se recomandă scenariul nr. 1 deoarece îndeplinește mai bine criteriile 

minime calitative și de trafic. 

Avantajele scenariului recomandat  

Scenariul nr. 1 propune trasee care fac legătura între cele mai importante 

zone ale orașului, urmăresc circulația auto și alternativă în municipiu, folosind 

străzi paralele cu acestea. Amenajarea de piste de biciclete conform acestui 

scenariu, oferă siguranță și interes bicicliștilor. 

 

3.2. Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică 

 

Datorită faptului că rețeaua stradală a municipiului Tg. Mureș este 

constituită istoric fără să țină seama de necesitățile circulației cu bicicleta, 

traseele propuse sunt în mare parte pe trotuarele existente. Trasarea lor este 

făcută prin vopsirea pe asfaltul existent.  

Pe porțiunile care sunt amplasate pe carosabil, ele vor fi trasate prin 

vopsire și se vor pune elemente de delimitare față de benzile de circulație auto. 

Pe porțiunile unde pistele sunt amplasate pe traseele noi, sistemul rutier 

folosit este:   



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 317 

➢ terasament 30 cm; 

➢ fundație balast 20 cm; 

➢ beton C12/15 10 cm;  

➢ strat uzură mixtură asfaltică 3 cm; 

➢ încadrare cu borduri; 

➢ sistematizare verticală; 

Se vor monta borduri laterale de 10x15cm. Lucrările implică terasamente. 

Lățimea pistelor de biciclete este de 1.20 m pentru 1 sens, 2.00 m pentru 2 

sensuri de mers. 

Amenajarea pistelor de biciclete include și semnalizarea acestora prin 

indicatoare de circulație standardizate, marcarea trecerilor, adiacente celor de 

pietoni, precum și puncte de depozitare a bicicletelor, în locuri desemnate 

conform strategiei de dezvoltare a rețelei de piste de biciclete. 

Pentru parcarea bicicletelor s-a optat pentru rastele de tip U întors, care 

permit legarea cadrului și ambelor roti. Amplasarea acestora s-a făcut în locuri 

accesibile, vizibile și sigure. 

 
Figura 4. Profil transversal cu pistă de bicicliști amplasată pe trotuar cu  

două sensuri de mers 
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Figura 5. Profil transversal cu pistă de bicicliști amplasată pe trotuar cu  

un singur sens 

 
 

Figura 6. Profil transversal cu pistă de bicicliști amplasată pe carosabil cu  

două sensuri de mers 
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Figura 7. Profil transversal cu pistă de bicicliști amplasată pe carosabil cu  

un singur sens 

 

3.3.  Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de 

investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de 

realizare ale investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare 

 

Documentația de față propune trasee de amenajare pentru piste de 

biciclete, trasate pe carosabil sau trotuar, fără construcții. 

Pista de biciclete este subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a 

acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată și 

marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor sau în comun cu 

pietonii și autovehiculele. 

Pistele de biciclete vor fi marcate pe asfaltul trotuarelor sau carosabilului 

cu vopsea albă în bandă continuă sau discontinuă, cu pictograme de “biciclete”, 

„biciclete-pietoni”. 

Pe traseele pe care pista se intersectează cu carosabilul, aceasta va fi 

marcată cu culoare roșie - cărămizie, pentru a spori vizibilitatea benzii speciale. 

Pe amplasamentele noi fundația va fi de 0.10 m balast, nisip, suprafață de 

uzură asfalt, borduri de beton. 

Indicatoarele „Atenție bicicliști” și „Pistă comună pentru pietoni și 

biciclete” vor fi montate pe stâlpi metalici, amplasați pe trotuar, în sensul de 

mers, cu fundații de beton superficiale, maximum 50cm adâncime. 
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Figura 8. Indicatoare „Atenție bicicliști” și „Pistă comună pentru pietoni și 

biciclete” 
  

Sistemele de parcare biciclete sunt rastele de tip U întors, care permit 

legarea cadrului și ambelor roti. Ele sunt din țeavă rotundă, metalică, vopsită, cu 

dimensiuni de h= 0.80 m, l= 0.80 m, amplasate la 0.80 m una de alta. Sunt 

montate pe platforme și trotuare, cu o fundație superficială, maximum de 0.50 m 

adâncime. 

 

6. CONCLUZII 

 

Beneficii pentru mediu 

Mersul pe bicicletă utilizează combustibili fosili în cantități minime și 

este un mijloc de transport care nu poluează. Deplasarea câte 10 kilometri în 

fiecare zi economisește 1.500 de kilograme de gaze cu efect de seră pe an.  

Orele de vârf în trafic și ambuteiajele înseamnă, pentru șase orașe mari din 

Australia, 13 milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră pe an. Mersul 

pe bicicletă la orele când toată lumea se duce sau se întoarce de la serviciu ar 

contribui la o reducere suplimentară a emisiilor, prin descongestionarea și 

îmbunătățirea fluxului de trafic. 

Economice 

Utilizarea bicicletei are și aspecte economice. Dacă ținem cont de 

sănătate, bicicliștii trăiesc, în medie, cu doi ani mai mult decât cei care nu merg 

pe bicicletă și își iau cu 15% mai puține zile de concediu medical. Oameni mai 

sănătoși, mai puțini bani cheltuiți de sistemul medical. 

Sănătate 

Mersul pe bicicletă este în principiu o activitate aerobică, ce implică de 

asemenea inima, vasele de sânge și plămânii. În timpul efortului respirația 

devine mai profundă, apare creșterea temperaturii corpului, transpirație și 

perspirație, ceea ce duce în final la îmbunătățirea nivelului general al formei 

fizice”, explică Alexandra Ionicioiu, medic primar de medicină internă. 
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ANALIZA PROGRAMELOR DE MANAGEMENT PENTRU 

LUCRĂRI DE DRUMURI 
 

 

Numele Stanciu Ioana Cristina, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Ingineria 

Infrastructurii Transporturilor, an II – Master    

 

Îndrumător: Dicu Mihai, profesor universitar doctor inginer, Facultatea de Căi Ferate, 

Drumuri și Poduri  

 

Rezumat:  

În prezentul articol este prezentată analiza a două programe de management (PMS) pentru 

lucrări de drumuri - R-SAMI și HDM4, cu exemplificarea printr-un studiu de caz a analizei 

tehnico – economice a unui drum cu ajutorul programului HDM4. 

Un sistem eficient de administrare a structurilor rutiere oferă răspunsuri pertinente la 

următoarele întrebări: 

• Care este starea rețelei de drumuri naționale? 

• Unde și când sunt necesare întervenții? 

• Care sunt lucrările prioritare? 

• Care este modul optim de alocare a resurselor bugetare existente? 

Sistemele PMS au un obiectiv comun, și anume alocarea optimă a fondurilor disponibile 

pentru întreținerea și reabilitarea drumurilor. În majoritatea țărilor din Europa, factorii de 

decizie au recunoscut importanța implementării sistemelor de administrare a structurilor 

rutiere. 

 Elementele de bază ale unui PMS sunt: 

• baza de date 

• modelele de evaluare a comportării structurilor rutiere 

• modului de prioritizare a intervențiilor și optimizare a alocării resurselor financiare 

 

Cuvinte cheie:  analiză tehnico-economică, evaluarea stării tehnice, întretinerea 

drumurilor. 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

 Deoarece bugetul alocat administratorilor de drumuri este cu mult sub cel 

necesar menținerii rețelei de drumuri la standardele tehnice, utilizarea unui 

sistem de administrare a structurilor rutiere devine o adevărată necesitate. 

 Sistemele de administrare a structurilor rutiere pot fi eficiente și simplu de 

utilizat, cu ajutorul lor, pe baza unor criterii economice putând fi selectate 

proiectele prioritare atfel optimizând alocarea fondurilor necesare realizării 
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lucrărilor de întreținere și reabilitare pe perioada de analiză considerată, ținând 

seama de constrângerile bugetare. 

 Rețelele de drumuri naționale se confruntă cu creșterea numărului de 

utilizatori an de an, motiv pentru care menținerea drumurilor existente la 

anumite standarde tehnice prin impunerea respectării unor criterii de 

performanță prestabilite devine o preocupare importantă pentru administratorii 

de drumuri. 

 Lucrarea de față prezinta analiza investigatiilor pentru evaluarea starii 

tehnice, analiza traficului, metodologia de analiză economică, determinarea si 

prioritizarea lucrarilor de reabilitare si intretinere si a costurilor aferente cu 

ajutorul programelor PMS. 

 

2. SISTEME DE MANAGEMENT ALE REȚELELOR RUTIERE 

 

2.1. R-SAMI – Sistem de administrare și management integrat 

 

Programul R-SAMI cuprinde doua pachete: 

1. PMS – Pavement Management System, care furnizează variante de 

reabilitare a structurilor rutiere pe termen scurt, mediu și lung, cu 

justificarea economică a investițiilor 

2. RM – Routine Maintenance, care prezintă activitățile de întreținere 

curentă pentru un an, precum și bugetul necesar efectuării acestor lucrări. 

Modulul PMS – Pavement Management System 

 Sistemul de administrare este structurat in 3 componente: 

• colectarea datelor 

• prelucrarea și analizarea datelor 

• prezentarea rezultatelor analizei 

Determinarea modelelor de comportare în exploatare a structurilor rutiere  

 Pornind de la informațiile din baza de date, structurile rutiere sunt grupate 

în familii statistice, considerând drept factori de grupare zona climatică, numărul 

structural și volumul de trafic. Curbele de comportare se obțin prin analize de 

regresie. Ele descriu variația în timp a indicelul global de calitate a suprafeței de 

rullare. Aceste modele de comportare permit obținerea unor predicții asupra 

stării tehnice a sistemului rutier pentru diferite sectoare omogene de drum, 

pentru un anumit interval de timp. 

Determinarea planului de lucru şi de investiţii 

Pentru obţinerea planului de lucru şi investiţii, programul parcurge trei etape: 

• stabilirea sectoarelor omogene; 
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• determinarea grosimilor straturilor de ranforsare pentru perioada de 

analiză considerată; 

• realizarea unei analize de prioritizare a intervenţiilor şi optimizare a 

alocărilor bugetare. 

În analiza de prioritizare a intervenţiilor şi optimizare a alocării fondurilor sunt 

parcurse următoarele etape: 

➢ cu ajutorul curbelor de comportare se identifică momentele de timp pentru 

care starea tehnică a structurii rutiere a ajuns la nivelul minim acceptat. 

Acestea reprezintă momentele de timp pentru care este necesară 

ranforsarea structurii; 

➢ pe baza unor criterii economice şi respectând anumite constrângeri 

bugetare sunt analizate diferite strategii de ranforsare; 

➢ pentru fiecare proiect sunt analizate 75 variante de intervenţie, din care 

sunt reţinute numai cele economic fezabile. 

Pentru prioritizarea intervenţiilor şi optimizarea alocării resurselor bugetare se 

poate alege unul din următoarele criterii economice: 

IBC – Incremental Benefit Cost – care ia în calcul atât costurile 

administratorului, cât şi beneficiile utilizatorilor; 

Agency Cost – care consideră numai costurile administratorului. 

Modulul Routine Maintenance 

Aspectele considerate în Routine Maintenance sunt legate de lucrările necesare 

remedierii degradărilor suprafeţei de rulare (fisuri, faianţări, suprafeţe 

plombate), ale acostamentelor, curăţarea rigolelor etc. Specificând costurile 

unitare implicate de fiecare din operaţiile de întreţinere curentă considerate, se 

pot obţine rapoarte privind estimarea bugetului necesar, volumul lucrărilor de 

întreţinere şi costul total al acestora pentru anul curent. 

Utilizarea Sistemului de Administrare şi Management Integrat R-SAMI oferă un 

răspuns argumentat întrebărilor care apar atât la nivelul managementului de vârf, 

cât şi la nivelul personalului implicat direct în activităţile de întreţinere şi 

reabilitare a structurilor rutiere. 

 

2.2 HDM4 - Highway Design and Maintenance Standard Model 

 

Programul HDM-4 utilizeaza conceptul de Analiza Ciclului de Viata a 

imbracamintii drumului. Se evalueaza astfel starea drumului la sfirsitul a 15-30 

de ani.  

Modelul HDM4 include 4 submodele: 
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Road Deterioration (RD) - predictie a evolutiei in timp a conditiilor de stare in 

functie de lucrarile de intretinere (determina costurile lucrarilor) 

Road User Effects (RUE) - efectele asupra utilizatorilor (determina costurile de 

exploatare a vehiculelor, al accidentelor si al timpului de calatorie) 

Social and Enviromental Effects (SEE) - efectele sociale si asupra mediului 

(determina efectele emisiilor de noxe, predictia numarului de accidente) 

Works Effects (WE) - stabilirea programelor de lucrari (determina costurile 

lucrarilor) 

METODOLOGIE HDM4 

a) Analize la nivel proiect :  

➢ justificarea economica a unui proiect definit 

• pentru diverse tipuri de proiecte de infrastructura: reabilitari, largiri parte 

carosabila, constructii noi, reconstructii, modernizari, etc.) 

• calculul indicatorilor economici (NPV si RIR) 

➢ compararea economica a alternativelor proiectului (in termeni de 

beneficii nete si costurile agentiei) 

➢ optimizarea alternativelor de intretinere 

• identificarea alternativei cu cea mai mare rata de rentabilitate (RIR) sau cea 

mai mare Valoare Neta Actualizata (NPV), impreuna cu resursele de capital 

si recurente necesare pentru implementarea alternativei 

b) Analize la nivel program :  

➢ prioritizarea proiectelor in fiecare an, in cazul constrangerilor 

bugetare 

➢ determinarea bugetelor anuale obtinute din planul de intretinere 

strategic 

   pentru 

• determinarea optiunilor de intretinere si imbunatatire 

• specificarea limitelor bugetare 

• optimizarea folosind obiectivul selectat 

• producerea listei optime a proiectelor pentru perioada bugetara 

analizata 

c) Analize la nivel strategie :  

➢ analizarea la nivel de retea rutiera pentru determinarea nevoilor de 

finantare si/sau de a prezice performante viitoare in cadrul 

constrangerilor bugetare 

• stabilirea alocarilor bugetare pentru intretinerea si modernizarea drumurilor 

• pregatirea programelor de lucrari 

• stabilirea pe termen lung a performantelor retelei 
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• stabilirea impactului asupra utilizatorilor de drumuri 

• planificarea strategica : scenarii de prognoza a veniturilor si bugetul 

disponibil 

În continuare vom vedea la modul concret un studiu de caz utilizând programul 

HDM4 în vederea analizei tehnico - economice și prioritizarea lucrărilor de 

reabilitare și întreținere pentru aducerea la parametri tehnici optimi ai drumului 

DN74A. 

 

3. STUDIU DE CAZ 

 

 Studiul de caz prezinta rezultatele investigatiilor pentru evaluarea starii 

tehnice, analiza traficului, metodologia de analiza economica si determinarea si 

prioritizarea lucrarilor de reabilitare si intretinere si a costurilor aferente, in 

vederea aducerii drumului analizat DN74A (Abrud (DN74) – Campeni (DN75)) 

la  parametri tehnici optimi. Lucrarile obligatorii de intretinere si reparatii au 

fost stabilite conform cu “Instructiunile tehnice privind determionarea starii 

tehnice a drumurilor moderne CD 155-2000” si a “Normativului privind 

intretinerea si repararea drumurilor publice, ind. 554-2002”. Strategia de 

reabilitare s-a stabilit pe baza starii tehnice a drumului (planeitate si capacitate 

portanta) si a traficului actual si de perspectiva, conform specificatiilor tehnice 

in vigoare.  

 Analiza pentru strategiei optime de reabilitare si intretinere si 

determinarea necesarului de costuri, a fost realizata cu ajutorul programului 

HDM4 pe o singura sectiune, utilizand conceptual de “analiza ciclului de viata”, 

pentru o rata de actualizare de 5.5%, perioada de analiza fiind de 5 ani. 

 

3.1. Evaluarea stării tehnice a DN74A sector 0+000 – 10+595 

 

Determinarea planeității 

Din analiza datelor masurate, conform CD155-2000 se observa faptul ca pe 

drumul 74A, km 0+000 - 10+595 calificativul planeitatii este BUN si FOARTE 

BUN. 

Rezultatele obtinute privind stabilirea calificativului planeitatii functie de 

categoria drumului  pe DN 74A sunt reprezentate procentual in urmatorul grafic: 
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Calificativul planeitatii pe DN 74A

0%

0%

20.00%

80.00%

rea

mediocra

buna

f. buna

 
Determinarea capacității portante  

Rezultatele obtinute privind stabilirea calificativul capacitatii portante pe DN 

74A conform CD 155-2000 sunt reprezentate procentual in urmatorul grafic: 
Calificativul capacitatii portante pe DN 74A

20.69%

13.79%

27.59%

37.93%
rea

mediocra

buna

f. buna

 
Stabilirea clasei stării tehnice  

Pe baza rezultatelor investigatiilor efectuate s-a constatat ca aproape toata 

lungimea drumului national 74A, clasa starii tehnice este 4 (buna)  

Necesitatile de  ranforsare si reabilitare s-au stabilit pe baza capacitatii portante 

si a clasei tehnice a drumului, conform specificatiilor tehnice in vigoare. 

 

3.2. Evaluarea traficului 

 

Pe baza datelor de trafic aferente recensamantului de circulatie din 2015 se 

calculeaza capacitatea de circulatie a drumurilor si compozitia traficului 

recenzat. 

Datele de trafic sunt exprimate in traficul mediu zilnic anual (MZA). 

Pe drumul national 74A, Corabia – Bechet, compozitia traficului recenzat este 

urmatoarea: 

                 

DRUM
SECTOARE OMOGENE 

(km…km)
Autoturisme

Microbuze 

max 8+1 

locuri

Autocamionete,

autospeciale 

MTMA<=3.5 t

Autocamioane 

si derivate cu 2 

axe

Autocamioane 

si derivate cu 3 

sau 4 axe

Vehic artic(TIR), 

remorc cu trailer, 

cu peste 4 axe

Autobuze si 

autocare si

Total 

vehicule

74A 0+000 - 10+600 81% 5% 6% 2% 1% 3% 2% 3060  
Pe drumul national 74A, Corabia – Bechet, nivelul actual de serviciu este B. 
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Traficul de perspectiva este calculat pe baza coeficientilor de evolutie a 

traficului elaborati de CNAIR – CESTRIN, rezultand astfel: 

Anul 2015 2020 2025 

MZAE 3633 5019 5966 

Pentru DN 74A, km 0+000 – 10+600, nu se atinge nivelul de serviciu D, deci nu 

se impun masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe aceste sectoare de drum. 

Avand in vedere evolutia pana in prezent si perspectiva traficului si a 

agresivitatii acestuia pe drumul national 74A, precum si starea tehnica a 

drumului, rezulta necesitatea imbunatatirii acestuia prin masuri de reparare si 

reabilitare a drumului. 

 

3.3. Analiza tehnico-economica cu programul HDM4. 

 

 Optimizarea alocării fondurilor impune efectuarea unei analize tehnice și 

economice, cu utilizarea, de preferință, a programului HDM4, realizat sub 

coordonarea Băncii Mondiale și a Federeatiei Internaționale de Drumuri (IRF). 

Acest model utilizează 3 concepte: proiect, program și strategie. În studiul de 

caz analiza a fost efectuată la nivel de proiect. Analiza economică la nivel 

proiect, presupune selectarea strategiei optime de reabilitare și întreținere pentru 

drumul analizat în vederea stabilirii bugetului de cheltuieli pe o perioada de 

analiză. Drumul este analizat secțiune cu secțiune și sunt făcute estimări ale 

lucrărilor de drumuri și alte cheltuielilor impuse pentru fiecare secțiune și an al 

perioadei de analiză. 

            S-a folosit în acest scop pachetul software HDM-4, program recunoscut 

de instituțiile internaționale abilitate drept instrumentul oficial de evaluare a 

rentabilității unui proiect de investiție în infrastructură de drum. 

            Înainte de folosirea programului s-a făcut o calibrare a parametrilor 

modelului, aceștia adaptându-se la condițiile locale. 

 Comparația economică s-a realizat astfel între situația “fără proiect” și 

situația “cu proiect“. Alternativă “cu proiect “având condiții de drum 

îmbunătățite și în consecință scurtarea timpului de călătorie, crează ca principale 

beneficii  reducerea costurilor pentru utilizatorii drumului, precum și reducerea 

ratei de producere a accidentelor. 

 

3.3.1. Date de intrare in HDM4 

➢ Rețeaua de drum analizată  

Reteaua de analiza este alcatuita din sectoare de drum din reteaua rutiera 

existenta, definite ca sectiuni omogene in functie de latimea drumului, tipul de 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 329 

sectiune transversala, traficul si structura drumului. Lungimea totala a traseului 

in plan este de 10,6 km. 

Sectiunile HDM sunt: 

Nr. Crt. SECTOR LUNGIME (km) 

1 Abrud – Campeni, km 0+000 – 10+600 10.60 

➢ Parcul de vehicule  

Procesarea avansata a datelor de trafic si circulatie. Analizarea bazei de 

date de trafic si definirea in conformitate cu HDM. 

a. Determinarea Traficului Existent (compozitia ultimului recensamint de 

circulatie).  

b. Determinarea Capacitatii de Circulatie pe drum si  sectoare de drum ale 

retelei  

c. Calibrarea parametrilor flotei de vehicule 

Parcul auto folosit pentru acest sudiu cuprinde sase categorii de vehicule: 

o autoturisme 

o autocamioane cu 2 osii 

o autocamioane cu 3 osii 

o autocamioane articulate 

o autobuze 

o trenuri rutiere 

Pentru fiecare categorie de autovehicule au fost definite caracteristici de baza, 

iar pentru fiecare categorie de vehicule s-au considerat costurile unitare.  

➢ Tipurile de Lucrari de Drum (constructie, interventie, întretinere) 

Construirea si exploatarea în sistemul HDM4, a modelului starii tehnice a retelei 

de drumuri analizata. 

Analiza masuratorilor privind modul de deteriorare a imbracamintilor rutiere, la 

nivel regional sau, chiar, districtual, în vederea calibrarii modelului HDM4 

pentru reteaua de drumuri  

Determinarea starii tehnice a retelei de drumuri in vederea  propunerii masurilor 

pentru stabilirea categoriilor de lucrari de investitii, reparatii si intretinere 

curenta si periodica. 
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Starea 

tehnică 

Clasa 

stării 

tehnice 

Calificativul caracteristicilor 
Lucrări obligatorii de 

întreținere și reparatii 
Capacitate 

portantă 

Stare de 

degradare 
Planeitate Rugozitate 

Foarte 

Bună 
5 F.Bună F.Bună F.Bună F.Bună - 

Intretinere 

periodică 

Bună 4 
cel putin 

Bună 

cel puțin 

Bună 

cel puțin 

Bună 

cel puțin 

Mediocră 

Tratamente 

bituminoase 

cel puțin 

Mediocră 

cel puțin 

Bună 

Bună la 

Rea 

Straturi 

bituminoase 

foarte subțiri 

Mediocră 3 
cel puțin 

Mediocră 

cel puțin 

Mediocră 

cel puțin 

Mediocră 

F.Bună la 

Rea 

Covoare 

bituminoase 

Rea 2 
cel putin 

Mediocră 

cel puțin 

Rea 

cel puțin 

Rea 

F.Bună la 

Rea 

Reciclarea în situ 

a îmbrăcăminților 

bituminoase 

Foarte 

Rea 
1 Rea 

F.Buna la 

Rea 

F.Buna la 

Rea 

F.Buna la 

Rea 

Ranforsarea 

structurii rutiere 

Reparații 

curente 

➢ Calibrarea modelului privind datele meteo 

S-au solicitat către ANM  date referitoare la parametri climatici pentru toate 

staţiile meteo din tara. 

➢ Categoriile de Date Implicite 

Pentru drumul național DN74A cuprins in acest studiu s-a efectuat analiza 

la nivel de proiect. 

Pentru definirea si introducerea datelor specifice proiectului au fost necesare 

urmatoarele: 

d. definirea detaliilor proiectului 

e. specificarea strategiilor de reabilitare si intretinere 

f. analiza proiectului 

 

a) Definirea detaliilor proiectului 

Obiectivele analizei au prevazut ca drumul DN74A, Abrud – Campeni, sa fie 

adus parametri tehnici optimi pentru o desfasurare in conditii de siguranta a 

circulatiei. Primul an al perioadei de analiza este 2019, iar perioada de analiza 

este de 5 ani. 
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b) Definirea lucrarilor de executie a proiectului. Definirea strategiilor de 

reabilitare. 

 Beneficiile obtinute de utilizatori au fost evaluate pornind de la o baza 

reala care reprezinta alternativa in care nu se efectueaza nici o investitie sau 

imbunatatire:  alternativa “fara proiect” sau “minim de realizat” – Alternativa 

fara_proiect. Deci Alternativa fara_proiect presupune aplicarea unor lucrari de 

intretinere minime: plombarea gropilor si colmatarea fisurilor, inlaturare 

denivelari locale, fagase (vezi tabelul 4). 

 Pentru alternativa “cu proiect” – Alternativa cu_proiect - au fost definite 

lucrari de executie pentru cele patru sectiuni ale drumului analizat, pentru 

realizarea “Matricei-Alternative”. Astfel, Alternativa cu_proiect consta in 

reabilitarea drumului DN74A, Abrud – Campeni si prevederea unor lucrari de 

intretinere pe toata perioada de analiza. 

 Strategii  pentru rețeaua existenta – DN74A  

Grupuri 

Strategii 
Lucrari de reabilitare/intretinere An de interventie 

Alternativa 

fara_proiect 

Plombare Programat anual 

Colmatare Programat anual 

Strategia 

cu_proiect 

Intretinere curenta 2019 

Covor in grosime de 4.0 cm 2020 

Intretinere curenta 2021 

Strategia 

cu_proiect1 

Intretinere curenta 2019 

Tratament bituminos simplu 2020 

Intretinere curenta 2021-2023 

Cu_Proiect este comparata din punct de vedere economic cu Fara_Proiect.  

Avand  in vedere desele fluctuatii, rata mare a inflatiei din tara noastra, calculul 

a fost efectuat in EURO, calculul in moneda nationala fiind neconcludent. 

 

3.3.2. Analiza proiectului 

Analiza economica cu HDM4 a fost realizata la nivel proiect, ceea ce presupune 

compararea alternativei de baza (“fara proiect”) cu strategiile de proiect (”cu 

proiect”), pentru fiecare sectiune de drum prestabilita si estimarea viabilitatii 

tehnice si economice a acestuia. 

 Pentru acest studiu, rata de actualizare adecvata pentru actualizarea 

fluxului de numerar, pentru o perioada predefinita, s-a considerat de 5.5%, in 

conformitate cu: 

• Domeniul major de interventie 
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• Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects (European 

Commission, 2008), precum si documentele si ghidurile asociate 

Rezultatele evaluării economice sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Pentru drumul analizat, DN74A, Abrud – Campeni, strategia de lucrari de 

reabilitare si intretinere optima din punct de vedere economic este strategia 

„cu_proiect1”, avand cea mai mare rata interna de rentabilitate (RIR = 17.4%), 

cea mai mare valoare neta actualizata (NPV = 0.25 mil Euro) si cel mai mare 

raport Beneficiu/Cost (B/C = 1.15).  

In conluzie, programul lucrarilor de reabilitare si intretinere pentru drumul 

analizat DN74A este: 

1. Sectorul DN74A,  Abrud – Campeni, km 0+000 – 10+600 

✓ anul 2019 - intretinere curenta  

✓ anul 2020 - tratament bituminos simplu 

✓ anul 2021-2023 - intretinere curenta 

Proiectul este considerat economic fezabil deoarece EIRR depăseste Costul 

Economic de Oportunitate al Capitalului (EOCC) de 5.5%. 

Costurile de investitie 

 Costurile considerate sunt cele de reabilitare a drumului, precum şi cele 

incrementale rezultate din politicile de întreţinere şi reparaţii pe durata de 

analiză a proiectului. 

 Costurile economice de capital precum şi cele recurente (întreţinere şi 

reparaţii) sunt determinate de politicile de întreţinere adoptate şi incluse în 

model. 

Pentru strategia tehnica adoptata, din evaluarea lucrarilor de reabilitare a 

drumului DN74A, Abrud – Campeni,  a rezultat o investitie de 0.21 mil. EURO. 

Beneficiile proiectului 

Impactul social dorit a se obtine prin implementarea proiectului este 

imbunatatirea accesului la resursele si serviciile comunitatii.  

 Prin reabilitarea drumului DN74A, Abrud - Campeni, traficul va beneficia 

de conditii superioare de circulatie, conditii care se vor concretiza intr-o serie de 

avantaje economice, precum: 

➢ reducerea costurilor de exploatare a vehiculelor 

➢ viteza de parcurs sporita, deci o reducere a timpilor de parcurs si a 

pierderilor aferente acestuia 

Grupuri strategii de reabilitare NPV B/C RIRE 

Cu_proiect  (covor asfaltic 4.0 cm) -0.08 0.96 2.5% 

Cu_proiect1 (tratament bituminos simplu) 0.25 1.15 
17.4

% 
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Fluxul de Beneficii 

 După rularea Modelului HDM, s-au importat şi prelucrat în EXCEL cele 

mai importante fluxuri monetare: fluxurile de cheltuieli, costurile de construcţie 

şi întreţinere/reparaţii, adică de capital şi recurente, precum şi fluxurile de 

beneficii. 

Fluxul de beneficii nediscontate ale proiectului este: 

An 
Costuri        

(mil. Euro) 

Beneficii din Beneficii din Beneficii 

reducerea reducerea nete 

cheltuielilor timpului totale 

de exploatare de neactualizate 

a vehiculelor parcurs  

(mil. Euro) (mil. Euro) (mil. Euro) 

2019 0.42 0.00 0.00 -0.42 

2020 0.21 0.00 0.00 -0.21 

2021 0.42 0.35 0.14 0.08 

2022 0.42 0.45 0.28 0.31 

2023 0.42 0.56 0.52 0.66 

TOTAL 1.87 1.36 0.94 0.42 

   rata de actualizare a capitalului 5.5% 

       NPV = 0.25 

       B/C =  1.15 

       RIRE = 17.4%  

Rata internă de rentabilitate economică (RIRE) a Proiectului si raportul 

Beneficiu/cost (B/C) 

 Rezultatele evaluării economice sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Proiectul atinge o rată internă de rentabilitate economică (RIRE) de 17.4%, un 

raport Beneficiu/Cost de 1.15 şi o valoare netă prezentă (NPV) de 0.25 mil 

EURO cu o rată de discount de 5.5%. 

 Proiectul este considerat economic fezabil deoarece EIRR depăseste 

Costul Economic de Oportunitate al Capitalului (EOCC) de 5.5%. 

 In tabelul de mai jos sunt dati indicatorii economici corespunzatori 

realizarii acestui proiect.  

 

Costuri economice de reabilitare 
mil. 

EURO 
0,21 

Beneficii din reducerea Costurilor de Operare a vehiculelor 

(VOC)     (la 5.5%) 

mil. 

EURO 
1,15 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 334 

Beneficii din reducerea Timpului de calatorie (VOT) (la 

5.5%)  

mil. 

EURO 
0,78 

Rata interna de rentabilitate economica (RIRE) % 17,4 

Valoarea neta actualizata (la 8%) (NPV) 
mil. 

EURO 
0,25 

Raportul Beneficiu/Cost (B/C) - 1,15 

 

4. CONCLUZII 

 

Studiul de caz prezinta rezultatele investigatiilor pentru evaluarea starii 

tehnice, analiza traficului, metodologia de analiza economica, determinarea si 

prioritizarea lucrarilor de reabilitare si intretinere si a costurilor aferente, in 

vederea aducerii drumului analizat DN74A   (Abrud (DN74) – Campeni 

(DN75)) la  parametri tehnici optimi.  

Analiza pentru strategia optimă de reabilitare si intretinere si determinarea 

necesarului de costuri, a fost realizata cu ajutorul programului HDM4 pe o 

sectiune, utilizand conceptul de “analiza ciclului de viata”, pentru o rata de 

actualizare de 5.5%, perioada de analiza fiind de 5 ani, analizându-se 2 grupuri 

de strategii a rezultat ca  pentru drumul analizat, DN74A, Abrud – Campeni, 

strategia de lucrari de reabilitare si intretinere optima din punct de vedere 

economic este strategia „cu_proiect1”, avand cea mai mare rata interna de 

rentabilitate (RIR = 17.4%), cea mai mare valoare neta actualizata (NPV = 0.25 

mil Euro) si cel mai mare raport Beneficiu/Cost (B/C = 1.15).  

Programul lucrarilor de reabilitare si intretinere pentru sectorul DN74A,  

Abrud – Campeni, km 0+000 – 10+600: 

 anul 2019  intretinere curenta  

anul 2020  tratament bituminos simplu 

anul 2021-2023 intretinere curenta 

Pentru strategia tehnica adoptata, din evaluarea lucrarilor de reabilitare a 

drumului DN74A, Abrud – Campeni,  a rezultat o investitie de 0.21 mil. EURO. 
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Rezumat   

 

Acest articol urmarește realizarea unui studiu în scopul stabilirii influenței polimerului 

tip plastomer asupra mixturii asfaltice stabilizate cu fibră de celuloză, ambele de proveniență 

import. 

În lucrare se prezintă un studiu de caz care evidențiază rezultatele obținute în laborator 

pe mixtura asfaltică MAS 16 și bitumul de referință B 50/70 preparate cu adaosul fibră de 

celuloză și polimer tip plastomer. 

În urma încercărilor de laborator pe probele de mixtură asfaltică de referință, respectiv 

MAS 16 cu fibră și pe probele de mixtură  asfaltică MAS 16 cu fibră la care s-a adăugat 

plastomerul, se vor trage concluzii referitoare la influența pe care o are plastomerul asupra 

caracteristicilor mixturilor asfaltice de tip MAS 16 cu fibre și avantajele folosirii acestuia. 
 

Cuvinte cheie: polimer, plastomer, MAS 16, caracteristici fizico-mecanice 

 

 

1. GENERALITĂȚI 
 

În ultimii ani traficul auto din țara noastră a cunoscut o creștere 

importantă care, cumulată cu îmbătranirea straturilor de mixtură asfaltică și cu 

schimbarea condițiilor climatice, a condus la necesitatea producerii unor 

îmbrăcăminți din mixtura asfaltică cu rezistența marită la deformații 

permanente. Din acest motiv, au creat rețete de mixturi asfaltice cu materiale 

noi, folosite pe piața europeană, pentru a stabili care dintre acestea sunt potrivite 

pentru clima specifică și traficul auto din România. Astfel au fost promovate la 

lucrările noi, dar și la cele de reabilitare și modernizare a drumurilor, mixturile 

asfaltice stabilizate cu fibre și bitumurile modificate cu polimeri. De asemenea 

s-a implementat tehnologia SHRP de clasificare a bitumurilor pe clase de 

performanță și utilizarea acestora în funcție de zona specifică prin intensificarea 

eforturilor pentru reducerea emisiilor de CO2 în vederea protejării mediului, 

tehnologiile care utilizează deșeuri nedegradabile în procesul de fabricație 
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transformându-le într-un produs util aliniindu-se tendinței actuale de ecologizare 

și protejare a mediului înconjurator. 

Un polimer folosit pentru modificarea bitumului rutier este reprezentat de 

Superplast care este compus din polimeri selectați având densitate moleculară 

mică și punct de topire mediu, pentru crearea de mixturi asfaltice de înaltă 

performanță. De asemenea o fibră folosită pentru stabilizarea mixturilor asfaltice 

este reprezentată de Iterfibra, o fibra produsă în Italia din celuloză folosită 

pentru imbunătățirea caracteristicilor mecanice ale mixturii. Cele două adaosuri 

- polimerul şi fibra specificate mai sus - au fost considerate în prezentul studiu 

elaborat în cadrul laboratorului de Drumuri CESTRIN - CNAIR. 

Pentru a avea o bună comportare în exploatare și caracteristici fizico-

mecanice superioare ale mixturilor asfaltice, trebuie respectate condițiile de 

bază: 

• Proiectarea corectă a rețetei, conform solicitărilor cerute și 

condițiilor de exploatare; 

• Fabricarea în instalații corespunzătoare, capabile să reproducă 

procentele proiectate; 

• Punerea în operă respectând condițiile de calitate conform regulilor 

prescrise pentru fiecare mixtură, respectarea tehnologiei de 

compactare și temperaturile de lucru optime. 

Cerințele de calitate sunt dictate de tipul de amestec anrobat și de locul pe 

care îl ocupă în structura rutieră. Calitățile principale ale oricărui material 

anrobat folosit în construcții trebuie să fie: stabilitatea, flexibilitatea, 

etanșeitatea, adezivitatea, absența sensibilității față de apă, omogenitatea, 

lucrabilitatea și compactitatea. [2] 

Influența componentelor mixturilor asfaltice asupra comportării lor în 

exploatare este descrisă mai jos: [4]  

- Agregatele influențează comportarea mixturii prin granulozitate și tip. 

Forma curbei granulometrice influențează posibilitățile de compactare, 

segregarea și îndesarea materialului compactat. Prin schimbarea 

granulozității agregatului se produce o schimbare a procentului optim de 

bitum, ceea ce influențează modulul de rigiditate și rezistența la oboseală 

a mixturilor. 

- Filerul, pe lângă rolul granulometric, mărește vâscozitatea lianților prea 

fluizi și a lianților încalziți la temperaturi ridicate, în cantitate moderată 

este utilă deoarece permite să se utilizeze un dozaj ridicat de liant, fără a 

lăsa liant liber care ar risca să exsudeze pe suprafața covorului, sporește 

compactitatea și rezistența la acțiunea apei, reduce sensibilitatea mixturii. 
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Totodată, micșorează viteza de îmbătrânire a tuturor lianților și scurtează 

perioada de uscare deoarece, absoarbe sau cedează, în funcție de situație, 

uleiurile mai volatile din compoziția lianților, poate favoriza unele 

fenomene capilare benefice rezistenței mixturii asfaltice. Deoarece are o 

suprafață specifică mare, filerul dispune de o cantitate mare de energie 

superficială liberă, care mărește capacitatea de absorbție și gradul de 

aderență a bitumului de agregate. 

- Bitumul, prin proprietățile sale de liant realizează anrobarea granulelor 

agregatului cu o peliculă fină, o bună adezivitate pe granulele agregatului 

și menținerea acestei adezivități în prezența acelor factori care tind să se 

substituie bitumului la suprafața agregatelor. Acesta este influențat de 

temperatură și anume, când temperatura crește, bitumul devine vâscos și 

prezintă un răspuns plastic. Acest comportament la temperaturi ridicate 

poate fi un factor decisiv la apariția făgășuirilor. La temperaturi foarte 

scazute, bitumul devine rigid și se comportă ca un solid elastic, orice 

deformație aplicată fiind recuperată integral. Rigidizarea bitumului 

conduce la apariția fisurilor datorită temperaturilor. Bitumul dur este mai 

bun la temperaturi înalte decât bitumul moale, în timp ce la temperaturi 

joase prezintă avantaj bitumul moale. 

- Aditivi  lucrează ca agenți împotriva îmbătrânirii bitumului și împotriva 

apariției fenomenului de fisurare din îmbătrânire a mixturilor asfaltice, 

sunt foarte eficienți împotriva fenomenului de dezgrădinare. Aditivii 

trebuie să fie compatibili cu bitumul, respectiv să se disperseze foarte ușor 

în masa acestuia, să fie stabili termic până la minim 200oC, să nu fie 

toxici. 

- Polimerii sunt utilizați pentru a spori proprietățile elastice, și creșterea 

rezistenței la deformații permanente (făgașe), rezistența la fisurare și la 

fisurare din oboseală, rezistenței la îmbătrânire și uzură, durabilității 

îmbrăcăminții asfaltice. 

Îmbrăcăminţile bituminoase de tip Stone Mastic Asphalt sunt utilizate în 

întreaga lume pentru straturile de uzură la drumuri pentru trafic greu şi pentru 

piste de aeroporturi. SMA este un amestec cu schelet pietros, bogat în granule 

mari, ale cărui goluri sunt umplute cu mortar (nisip, filer, bitum) bogat în liant. 

Principiul se bazează pe obţinerea unei stabilităţi şi durabilităţi mari. S-a dovedit 

că datorită durabilităţii sale deosebite şi a costurilor reduse de întreţinere este cel 

mai economic tip de îmbrăcăminte asfaltică pe termen lung. [3] 

Folosirea de polimeri pentru modificarea bitumului și a asfaltului a 

crescut brusc în ultimii douăzeci de ani. Utilizarea asfaltului și bitumumurilor 

modificate cu polimeri, crește costurile de construcții, dar în același timp se pot 
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realiza cheltuieli minime privind întreținerea drumurilor, astfel încât se ajunge la 

un preț mult mai avantajos de construcție și întreținere a drumurilor. Calitatea 

asfaltului și a bitumului modificat cu polimeri, ca de exemplu rezistența la 

fisurare și făgășuire, a dus la un consum mărit de polimeri sintetici, cum ar fi 

SBS (stiren-butadienă-stiren). Cererea de polimeri sintetici, nu numai în 

construcția șoselelor, ci și în alte aplicații, a dus atât la creșterea prețului, cât și 

la furnizarea instabilă a acestora. 

 

2. STUDIUL EXPERIMENTAL ASUPRA MIXTURII MAS 16 
 

Mixturile bituminoase proiectate si analizate în cadrul laboratorului de 

Drumuri CESTRIN – CNAIR, sunt de tipul MAS 16 (mixtura asfaltica 

stabilizata , cu dimensiunea maximă a granulelor de 16mm) cu schelet mineral 

puternic (conținut în cribluri cu dimensiunea peste 4mm, cf. nrm. 605, între 

63...75%). 

Mixturile s-a realizat cu următoarele materiale: 

-  agregate de tipul nisip de concasaj 0/4 și criblura sort 4/8 și 8/16 din 

dacit (roca magmatica) provenite din România; 

- bitum rutier 50/70 din Polonia; 

- filer de calcar din Romania; 

Curba granulometrică proiectată a fost utilizată atât pentru o mixtură 

asflatică stabilizată cu fibră de celuloză cât și pentru o mixtură asfaltică 

stabilizată cu fibră de celuloză si polimer tip plastomer Superplast. Pentru 

creșterea adezivității bitumului la agregatele tip dacit (agregate acide, cu 

posibilă structură porfirică) s-a utilizat un aditiv de îmbunatățire a adezivității, 

pe bază de acid fosforic. 

Proiectarea unei mixturi asfaltice constă în selectarea unui amestec potri-

vit de agregate și a unui procent optim de bitum, astfel ca mixtura rezultată să fie 

cât mai durabilă posibil. 

Proporțiile de agregate naturale și filer se stabilesc pe baza compoziției 

granulometrice a fiecărui material component. 

Pentru mixturile luate în lucru, în vederea efectuării acestui studiu, 

granulometria agregatelor este prezentată în tabelul 1 iar curba granulometrica a 

mixturii este prezentata în tabelul 2 și în figura 1. 
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Tabel 1. Granulometria agregatelor utilizate la prepararea mixturii 

tip MAS 16 

  Treceri pe sită de … mm [%] 

Dimensiunea 

agregatelor 

0.063 0.125 1 2 4 8 16 20 

8-16 mm 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 14.8 97 100 

4-8 mm 1.1 1.3 2.3 4.1 15.7 92.4 100 100 

0-4 mm 9.5 13.1 41.1 62.8 92.8 100 100 100 

Filer 88.5 92.6 100 100 100 100 100 100 

 

Tabel 2. Stabilirea curbei granulometrice – rețetă MAS 16 

    Treceri pe sită de … mm [%] 

Dimensiunea 

agregatelor 

dozaj 

[%] 

0.063 0.125 1 2 4 8 16 20 

8-16 mm 58% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 8.6 56.3 58.0 

4-8 mm 14% 0.2 0.2 0.3 0.6 2.2 12.9 14.0 14.0 

0-4 mm 18% 1.7 2.4 7.4 11.3 16.7 18.0 18.0 18.0 

Filer 10% 8.9 9.3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Total 100% 10.9 12.0 18.0 22.1 29.1 49.5 98.3 100.0 

Limite inferioare 

MAS 16 

9 10 16 17 25 44 90 100 

Limite superioare 

MAS 16  

12 14 22 25 37 59 100 100 

 

 
Figura 1. Curba granulometrică a mixturii asfaltice MAS 16 supusă 

studiului 
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După stabilirea curbei granulometrice corespunzătoare dozajului 

proiectat, s-a trecut la stabilirea conținutului optim de bitum, încercarea de 

scurgere a liantului realizându-se pentru amestecul cu caracteristici volumetrice 

corespunzatoare. În tabelul 3 sunt prezentate rezultatele pentru mixtura 

stabilizată cu fibră iar în tabelul 4 cele pentru mixtura stabilizată cu fibră si 

Superplast. 

 

Tabel 3. Stabilirea conținutului optim de bitum  – Rețetă MAS 16                    

stabilizată cu fibre 

Caracteristică U.M. Continut de bitum, % Nrm.605/2016 

5.9 6,2 6,5 

Densitate aparentă Mg/m3 2,270 2,313 2,334 - 

Densitate maximă Mg/m3 2,410 2,399 2,403 - 

Volum de goluri % 5,8 3,6 2,9 3…4 

Volum de goluri 

umplut cu bitum, 

VFB 

% 69,4 79,5 83,7 77…83 

Stabilitate KN 9,8 11,5 10,0 - 

Fluaj mm 3,6 3,6 3,8 - 

Scurgerea liantului 

(Shellenberg), 

0,5% fibră 

% - 0,014 - max.0,2 

Tabel 4. Stabilirea conținutului optim de bitum – Reteta MAS 16 

stabilizat cu fibre și Superplast  

Caracteristică U.M. Continut de bitum, % Nrm.605/2016 

5.9 6,2 6,5 

Densitate aparentă Mg/m3 2,325 2,342 2,307 - 

Densitate maximă Mg/m3 2,449 2,419 2,339 - 

Volum de goluri % 5,1 3,2 1,4 3…4 

Volum de goluri 

umplut cu bitum, 

VFB 

% 72,6 81,7 91,3 77…83 
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Stabilitate KN 13,0 14,5 11,2 - 

Fluaj mm 3,7 3,7 3,9 - 

Scurgerea liantului 

(Shellenberg), 

0,5% fibră 

4% Superplast 

% - 0,03 - max.0,2 

 

Rețeta mixturii asfaltice MAS 16 supusă studiului este prezentată în 

tabelul 5. 

 

  Tabel 5. Rețeta mixturii asfaltice MAS 16 supusă studiului 

Material Procent 

Nisip de concasaj sort 

0/4mm 

18% 

Criblura sort 4/8mm 14% 

Criblura sort 8/16mm 58% 

Filer de calcar 10% 

Bitum 50/70 6,2% 

 

Această variantă a stat la baza realizării a două tipuri de mixtură tip 

MAS 16 respectiv: 

• cu 0,5% fibră de celuloză și 0,3 % aditiv pe bază de acid fosforic; 

• cu 0,5% fibră de celuloză, 0,3 % aditiv pe bază de acid fosforic și    

5% polimer Superplast; polimerul s-a adăugat raportat la masa de 

bitum. 

 

În vederea atingerii scopului acestei lucrări, s-au efectuat o serie de studii 

de laborator clasice și dinamice, conform tabelului 6. 

 

Tabel 6.  Încercari de laborator realizate pe mixtura MAS 16  stabilizată cu 

fibre și cea la care a adăugat și polimerul Superplast 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

încercării 

Metoda de 

determinare 

Condițiile de realizare ale 

încercării 

Caracteristica 

determinată 

11 Volum de goluri 

pe cilindrii 

Marshall 

SR EN 12697-

8 

Epruvete Marshall 

cofecționate conform SR 

EN 12697-30 prin aplicarea 

% 
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a 75 lovituri pe fiecare parte 

22 Volum de goluri 

la 80 girații 

SR EN 12697-

8 

Epruvete confecționate la 

presa de compactare 

giratorie conform SR EN 

12697-31 

% 

33 Volum de goluri 

umplut cu bitum 

SR EN 12697-

8 

Epruvete Marshall 

cofecționate conform SR 

EN 12697-30 prin aplicarea 

a 75 lovituri pe fiecare parte 

VFB[%] 

 

44 Încercarea de 

scurgere a 

liantului (Testul 

Shellenberg) 

SR EN 12697-

18 

Epruvete cofecționate 

conform SR EN 12697-30 

prin aplicarea a 75 lovituri 

pe fiecare parte 

 

% 

55 Modul de 

rigiditate la 200C, 

124ms 

SR EN 12697-

26 

25⁰C E[MPa] 

66 Fluaj dinamic la 

50oC,  

300 KPa, 

103impulsuri 

-deformația  

-viteza de 

deformație 

SR EN 12697-

25 Metoda B 

50⁰C             

300 Kpa      

103 impulsuri 

Deformația  µm/m                      

Viteza de 

deformație la fluaj 

µm/m/ciclu 

77 Rezistența la  

ornieraj, la 60oC 

-Adâncimea  

făgașului,  

-viteza de 

deformatie la 

ornieraj 

SR EN 12697-

24 

60⁰C Adâncimea 

făgașului 

[µm/m] 

Viteza de 

deformație[µm/m 

per ciclu] 

 

Rezultatele încercărilor de laborator realizate pe cele două tipuri de 

mixturi, respectiv cea stabilizată cu fibre și cea  la care s-a adăugat și Superplast 

sunt prezentate în tabelul 7. 
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Tabel 7.  Rezultatele încercărilor de laborator -  Caracteristici tehnice pe  

MAS 16 cu fibră de celuloză și MAS 16 cu fibră de celuloză și Superplast 

Caracteristică U.M 

Valori 

obtinute 

pentru MAS 

16 cu fibre 

5% 

Valori 

obtinute 

pentru MAS 

16 cu fibre 

5% și 

Superplast 

4% 

 

Nrm. 605/2016, 

clasa tehnică drum 

I-II III-IV 

Volum de goluri pe 

cilindri Marshall 

% 3,6 3,2 3…4 3…4 

Volum de goluri la 

80 girații 

% 2,2 1,5 max.5 max.6 

Volum de goluri 

umplut cu bitum 

% 79,5 81,7 77…83 77…83 

Scurgerea liantului 

(Shellenberg) 

% 0,014 0,03 max.0,2 max.0,2 

Modul de rigiditate 

la 200C, 124ms 

MPa 5850 6700 min.4200 min.4000 

Fluaj dinamic la 

500C,  

300 KPa, 

104impulsuri 

-deformația  

-viteza de 

deformație 

 

µm/m 

µm/m/ci

clu 

 

 

19400 

0,8 

 

 

9800  

0,5      

 

 

max.2000

0 

max.1 

 

 

max. 

30000 

max.2 

Rezistenta la  

ornieraj, la 600C 

-Adâncimea  

făgașului,  

-viteza de 

deformație la 

ornieraj 

% din 

grosime 

inițială 

probă 

mm/ 

1000cicl

uri 

 

 

5 

 

0,1 

 

 

2,8 

 

0,07 

 

 

max.5 

 

max.0,3 

 

 

max.7 

 

max.0,5 

  



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 345 

În figurile 2, 3 și 4 sunt reprezentate comparativ valorile volumului de 

goluri, pentru cele două mixturi studiate, respectiv mixtura stabilizată cu fibră și 

mixtura stabilizată cu fibră și Superplast. 

 
Figura 2. Volumul de goluri pe cilindrii Marshall 

 

 
Figura 3. Volumul de goluri la 80 de girații 

 

 
Figura 4. Volumul de goluri umplut cu bitum 
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După cum se poate vedea în figurile 2, 3 și 4, în cazul mixturii asfaltice 

stabilizate cu fibră și Superplast față de mixtura asfaltică stabilizată cu fibre, 

volumul de goluri pe cilindri Marshall și volumul de goluri la 80 de girații scad 

în timp ce volumul de goluri umplut cu bitum VFB crește.  

În figura 5 sunt reprezentate variațiile procentului de scurgere a liantului 

în funcție de tipul de mixtură, respectiv mixtură stabilizată cu fibră și mixtură 

stabilizată cu fibră și superplast.  

 

 
Figura 5. Încercarea de scurgere a liantului (Schellenberg) 

 

După cum se poate vedea în figura 5 în cazul mixturii asfaltice stabilizate 

cu fibră și Superplast față de mixtura asfaltică stabilizată cu fibre procentul de 

scurgere a liantului nu se modifică semnificativ.  

În figura 6 sunt reprezentate variațiile modulului de rigiditate în funcție de 

tipul de mixtură, respectiv mixtură stabilizată cu fibră și mixtură stabilizată cu 

fibră și superplast  

 
Figura 6. Modulul de rigiditate 
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După cum se poate vedea în figura 6 în cazul mixturii asfaltice stabilizate 

cu fibră și Superplast față de mixtura asfaltică stabilizată cu fibre modul de 

rigiditate crește. 

În figurile 7 și 2.8 sunt reprezentate variațiile fluajului dinamic, respectiv 

viteza de deformație și deformația în funcție de tipul de mixtură, respectiv 

mixtură stabilizată cu fibră și mixtură stabilizată cu fibră și superplast.  

 

 
Figura 7. Fluajul dinamic - viteza de deformație 

 

 
Figura 8. Fluajul dinamic – deformația 

 

După cum se poate vedea în figurile 7 și 8 în cazul mixturii asfaltice 

stabilizate cu fibră și Superplast față de mixtura asfaltică stabilizată cu fibre 

fluajul dinamic, respectiv deformația și viteza de deformație sunt semnificativ 

mai mici. 

În figurile 9 și 10 sunt reprezentate variațiile rezistenței la ornieraj, 

respectiv adâncimea făgașului și viteza de deformație la ornieraj în funcție de 

tipul de mixtură, respectiv mixtură stabilizată cu fibră și mixtură stabilizată cu 

fibră și superplast.  
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          Figura 9. Rezistența la ornieraj - adâncimea făgașului 

    

                    
Figura 10. Rezistența la ornieraj - viteza de deformație la ornieraj 

 

După cum se poate vedea în figurile 9 și 10 în cazul mixturii asfaltice 

stabilizate cu fibră și Superplast față de mixtura asfaltică stabilizată cu fibre 

rezistența la ornieraj, respectiv adâncimea făgașului și viteza de deformație la 

ornieraj sunt semnificativ mai mici, adâncimea făgașului reducându-se la 

jumătate. 

 

3. CONCLUZII 

 

Studiul de laborator s-a efectuat în scopul stabilirii influenței polimerului 

tip plastomer Superplast asupra mixturii asfaltice stabilizate cu fibră de celuloză, 

ambele de proveniență import. 

Pe baza rezultatelor de laborator obținute pe cele două tipuri de mixtură 

asfaltică, se pot concluziona următoarele: 

❖ În cazul utilizării polimerului Superplast în mixtura asfaltică tip MAS, 

se remarcă o modificare a caracteristicilor dinamice și anume se 
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reduce tendința de apariție a făgașelor si se îmbunătățește rezistența la 

deformații permanente. Acest lucru implică utilizarea acestui aditiv cu 

precădere în cazul în care se impun condiții privind rezistența la 

temperaturi ridicate. 

❖ Prin adăugarea polimerului Superplast în compoziția mixturii asfaltice 

stabilizată cu fibre, volumul de goluri umplut cu bitum crește, 

acoperirea granulelor cu bitum fiind usor îmbunatatiță. 

❖ Mixtura asfaltica stabilizată cu fibră și Superplast prezintă un modul 

de rigiditate mai mare decat cea stabilizată cu fibră, rigidizarea 

mixturii reflectându-se în rezistența îmbunatățită la ornieraj. 

❖ Rezistența la deformații permanente din fluaj dinamic a stratului de 

uzură din mixtura stabilizată cu fibră la care s-a adăugat Superplast, 

este mai bună, polimerul având tendința de a reduce atât deformația cât 

și viteza de deformație, comparativ cu mixtura asfaltică stabilizată cu 

fibră. 

❖ Costul de producere al unei mixturi asfaltice stabilizată cu fibră și 

plastomer Superplast este mai mare însă, pe termen lung, aceste costuri 

se amortizează deoarece caracteristicile acestei mixturi sunt 

îmbunătățite. Acest fapt conduce la creșterea duratei de viață a 

îmbrăcăminții bituminoase realizate cu acest tip de mixtură, ceea ce 

implică costuri mai reduse de întreținere. 
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Rezumat   

 

Scopul acestui articol este de a studia diferitele metode și echipamente cu care poate fi 

determinată capacitatea portantă a structurilor rutiere flexibile sau mixte, inclusiv efectuarea 

unei măsurători folosind unul din echipamentele prezentate. 

Lucrarea de față este structurată astfel în trei părți, în prima parte fiind realizat un 

studiu documentar privind metodele de determinare a capacității portante, cea de-a doua parte 

include studiul de caz elaborat în cadrul S.C. EXPERT PROIECT 2002 şi realizat pentru 

determinarea capacității portante pe  dumul național DN 2L, poziționat în județul Vrancea, ce 

are ca scop descrierea metodei de măsurare a valorilor deformației elastice caracteristice iar 

interpretarea acestor valori va fi facută în partea a treia.  

Tema lucrării pleacă de la importanța evaluării structurilor rutiere si a dimensionării 

soluțiilor de reabilitare a structurilor rutiere pe baza măsuratorilor de deformabilitate.  

Pentru alegerea celei mai bune soluții de reabilitare, din punct de vedere tehnic si 

economic, este necesară investigarea nedistructiva de măsurare a deflexiunilor, folosită 

împreuna cu releveul degradărilor. 

Unul din echipamentele de investigare nedistructivă de măsurare a deflexiunilor este 

echipamentul cu încarcare prin impuls (FWD). 

 

Cuvinte cheie: capacitate portanta, FWD, deflexiune, drum 

 

 

1. STUDIUL DOCUMENTAR PRIVIND METODELE DE 

DETERMINARE A CAPACITĂȚII PORTANTE 
 

1.1. Definiții 

Capacitatea portantă este capacitatea de rezistență a unui teren pentru a 

suporta structuri sprijinite pe el, fără a-si pierde stabilitatea. 
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Capacitatea portantă a complexului rutier este caracteristica de bază a 

complexului rutier de a prelua încărcările date de trafic și asigura elementele de 

bază pentru selectarea si dimensionarea soluțiilor de reabilitare. 

Deflexiunea reprezintă deformația elastică verticală a complexului rutier 

sub acțiunea roții unui vehicul, măsurată la diferite niveluri a sistemului rutier 

sau pe patul drumului. 

 

1.2.Factori care influențează măsurarea deflexiunilor 

 

Deflexiunile măsurate pe o structură rutieră sunt influențate de mai mulți 

factori şi din această cauză interpretarea datelor poate fi dificilă. În mod curent 

este necesar să fie efectuată o gamă întreagă de cercetări pentru o mai bună 

înţelegere şi interpretare a investigaţiilor nedistructive. 

 

1.2.1.Încărcarea 

 

Tipul şi mărimea încărcării determină deflexiunea de răspuns a structurii. 

Pe măsură ce încărcarea creşte, va creşte şi deflexiunea structurii.  

Se recomandă pentru drumurile cu trafic greu ca echipamentele de 

măsurări nedistructive să simuleze aproximativ încărcările date de camioanele 

grele. Aceasta elimină problema extrapolării datelor de la încărcări uşoare la 

încărcări grele.  

Echipamentele cu încărcare statică produc deflexiuni semnificativ mai 

mari decât cele produse de încărcările roţii în mişcare. 

 

1.2.2.Tipul de structură rutieră și starea de degradare a acesteia 

 

Rigiditatea sistemului structură rutieră/teren de fundare afectează 

deflexiunea măsurată. De asemenea, starea de degradare a structurii influenţează 

deflexiunea astfel:  

- deflexiunile înregistrate la îmbrăcăminţile bituminoase în zonele 

degradate sau în apropierea acestora (de exemplu: faianţări în pânză de păianjen, 

crăpături) vor fi mult mai mari decât cele din zonele nedegradate;  

- deflexiunile obţinute pe urma roţilor sunt tipic mai mari decât între 

urmele roţilor;  

- deflexiunile din apropierea rosturilor longitudinale, transversale sau 

colţuri vor fi mai mari decât acelea rezultate în mijlocul dalelor din beton de 

ciment;  
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- deflexiunile înregistrate în zona sau în dreptul podeţelor pot fi 

semnificativ mai mari;  

- schimbările în structură sau în terenul de fundare modifică 

semnificativ valorile deflexiunilor;  

- golurile sub plăcile din beton cauzează creşterea deflexiunilor;  

- gama variaţiilor rigiditate/rezistenţă a structurii, cauzate de 

compactarea neuniformă, proprietăţile materialului, conţinutul de apă etc. 

determină o mare variaţie a deflexiunilor în lungul unui drum, chiar dacă 

măsurările au fost foarte apropiate. Coeficientul de variaţie pentru aceste 

deflexiuni este în jur de 20…30% sau mai mare. 

 

1.2.3.Factori climaterici 

 

Sunt mai mulţi factori climaterici care pot afecta deflexiunile atât zilnic, 

cât şi sezonier. Aceştia trebuie luaţi în consideraţie în proiectul de efectuare a 

măsurărilor, după cum urmează: temperatura, gradientul termic, anotimpurile, 

perioada de inghet. 

 

1.3.Reguli generale privind investigaţiile nedistructive 

 

Investigaţiile nedistructive în teren au în vedere măsurarea temperaturii 

structurii rutiere în punctul de referinţă, măsurarea deflexiunilor în lungul 

traseului şi dacă este necesar efectuarea unor măsurători detaliate de deflexiune 

în locurile special stabilite. 

 

1.4.Interpretarea datelor 

 

Prin analiza datelor colectate în teren, cunoscându-se grosimea straturilor 

şi starea de degradare, se pot determina modulii de elasticitate dinamici ai 

straturilor care alcătuiesc structura rutieră. 

 

1.5.Echipamente utilizate pentru măsurarea deflexiunilor 

 

Există, sau au existat, multe tipuri diferite de echipamente de măsurare a 

deflexiunilor.  

În general acestea pot fi plasate în trei categorii: staționare, semi-

staționare și în mișcare. Prima categorie include echipamente cum ar fi gabaritul 

de călătorie General Electric, transformatoarele diferențiale cu variație variabilă 
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și cu adâncime variabilă (LVDT), sistemele de diode emițătoare de lumină, 

accelerometrele și geofonele etc. A doua categorie include, de exemplu, 

dispozitive precum pârghia Benkelman, deflectometrele de greutate scazută 

(FWD), testele cu placa dinamică (LWD). Cea de-a treia categorie constă în 

echipamentele cu mișcare mecanică sau deflectografele cu laser. 

 

1.5.1.Echipamente utilizate în România: 

 

Semistaționare 

- Defectometru cu încărcare prin impuls (FWD) 

Deflectometrul cu încărcare prin impuls este standard în această clasă de 

echipamente. Astfel i se dă drumul unei greutați pe suprafață, un fascicul cu 

senzori măsoară reacția / deformarea într-un număr de puncte ce sunt distribuite 

pe o rază fata de punctul de atac. Parametrii cum ar fi greutatea, tipul de senzor 

și dimensiunea amprentei, precum și distribuția punctului trebuie să fie fixe. 

Acesta este prezentat în figura 1. 

 
Figura 1: Deflectometrul FWD 

 

- Pârghia Benkelman 

Pârghia Benkelman este un dispozitiv mecanic pentru măsurarea 

deflecțiunilor structurii rutiere sub o sarcină statică definită a vehiculelor grele 

cu 2 osii. Măsurarea este efectuată manual la punctele fixate anterior și la 

intervale de 10-20 de-a lungul urmei rotii de pe partea dreapta al benzii de 

circulație. Ea este prezentată în figura 2. 
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Figura 2: Pârghia Benkelman 

 

- Deflectometrul dinamic ușor (LWD)  

Placa dinamica (deflectometrul dinamic ușor – LWD, prezentat în figura 3) 

este compusa din: 

- placă de încărcare rigidă; 

- dispozitiv de încărcare alcătuit din: greutate de cadere, ansamblu de 

arcuri protejate cu manșon de cauciuc, tija de ghidare si un dipozitiv de 

declansare și fixare, care prezintă nivela cu bulă pentru poziționarea corectă pe 

teren; 

- dispozitiv electronic extern de măsurare a tasării, poziționat într-o 

cutie metalică de protecție. 

 
Figura 3: Deflectometrul dinamic ușor – LWD 

 

Dispozitive mobile 

- Sistemele Lacroix reprezentat de deflectograful Lacroix, prezentat 

în figura 4. 
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Figura 4: Deflectograful Lacroix 

 

1.5.2.Echipamente utilizate pe plan mondial: 

 

Dispozitive mobile: 

- Deflectograful Californian este prezentat în figura 5. 

 
Figura 5: Deflectograful Californian 

 

- Echipament britanic de înregistrare a datelor privind deflexiunile 

(PDDLE) este prezentat în figura 6. 

 
Figura 6: PDDLE 
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- Deflectograful danez este prezentat în figura 7. 

 
Figura 7: Deflectograful Danez 

 

- Sistemele australiene 

Departamentul de drumuri principale New South Wales, Australia a 

cumpărat un Deflectograf Lacroix în 1975 și încă unul în 1978. Deflectolab este 

diferit de alte deflectografe prin faptul că brațul sondei al Pârghieia Benkelman 

este montat în spatele axei spate. El este prezentat în figura 8 

 
Figura 8: Deflectolab 

 

- Curviamètre este prezentat în figura 9 

 
Figura 9: Curviamètre 
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- Deflectometrul dinamic de rulare (RDD) este prezentat în figura 10. 

 
Figura 10: Deflectometrul dinamic de rulare (RDD) 

 

- Colograful francez este prezentat în figura 11. 

 
Figura 11: Colograful Francez 

 

Sisteme bazate pe laser 

- Deflectograful Purdue 

- Ohio DoT și Surface Dynamics Inc. 

- Deflectometru cu greutate în rotație 

- Deflectometrul cu bara în rotație 

- Dispozitivul de verificare al deflexiunilor drumurilor 

- Deflectograf de mare viteză, Traffic Speed Deflectometer 

 

2. STUDIU DE CAZ. DETERMINAREA CAPACITĂȚII PORTANTE 

UTILIZÂND DEFLECTOMETRUL FWD (FALLING WEIGHT 

DEFLECTOMETER) 

 

2.1. Obiectul studiului de caz 

 

S-a studiat drumul național  DN2L, drum de clasă tehnică IV, ce asigură 

legătura între DN2 (E85) din care se desprinde la km 200+600 (in zona 
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localității Tișița) si drumul național DN2D, pe care îl intersectează la km 

76+388, in localitatea Lepșa. Drumul in lungime de 76,388 km traverseaza  

orasul Panciu, apoi localitățile Străoane, Varnița, Răcoasa, Câmpuri, comuna 

stațiune Soveja si are capătul în satul Lepșa (Figura 12). 

 
Figura 12: Încadrarea în zonă a traseului drumului național DN 2L 

 

Sectorul de drum care face obiectul studiului de caz, se desfășoară de la 

km 72+298 la km 76+388, unde intersectează drumul național DN2D, în 

localitatea Lepșa și este prezentat în figura 13. 

 
Figura 13: Sectorul de drum studiat 

 

Scopul acestui studiu de caz este de a determina capacitatea portantă a 

tronsonului  km 72+298  – km 76+388, și propunerea privind lucrările necesare, 

în vederea asigurării parametrilor proiectaţi pentru realizarea unui confort optim 

al utilizatorilor. 

 

2.2. Consideraţii privind amplasamentul din punct de vedere 

hidrogeotehnic, caracteristicile terenului de fundare 

 

Prin poziția sa, teritoriul județului Vrancea se găsește la contactul dintre 

regiunea cu clima continentală și regiunea cu climă de munte. Ca urmare el este 
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cuprins între doua tendințe: tendința continentală, care își face simțită efectele în 

partea estică a lui și cea montană, simțită în special în partea lui vestică.  

Terenul de fundare intră atât în categoria pământurilor coezive tipul P5 şi 

P3 precum şi pe unele sectoare în categoria pământurilor necoezive tip P1. 

Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare 

este corespunzătoare pentru tipul climateric 3, regimul hidrologic 2b şi pentru 

pământurile de tip P1, P3 şi P5.  

Conform repartiției după indicele de umiditate Im (STAS 1709/1-90), a 

tipurilor climatice, sectorul de drum studiat este încadrat în tipul climatic 2 (Im 

= 0…20) si 3 ( Im >20). 

 

2.3.Caracterizarea drumului din punct de vedere al traficului și clasa 

tehnica 

 

Clasa tehnică de încadrare a drumului conform „Normei tehnice privind 

stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice” ordinul nr.46/1998, pe baza 

traficului recenzat in 2015, în postul de recenzare 576 (km 54+850), exprimat 

prin media zinica anuală MZA = 426 vehicule fizice, este V.   

 

2.4.Descrierea drumului din punct de vedere al traseului în plan, profil 

longitudinal și profil transversal 

 

Din punct de vedere geometric drumul se situeaza în general în profil mixt 

cu rambleu și debleu cu înălțimi mari. 

În profilul longitudinal sunt declivități tipice pentru zona de munte. 

 

2.5.Sondaje pentru identificarea straturilor rutiere 

 

Din analiza studiului geotehnic rezultă că grosimea straturilor bituminoase 

variază între 5.0 cm și 10.0 cm. 

 

2.6.Evaluarea capacității portante a structurii rutiere utilizând 

deflectometrul FWD (Falling Weight Deflectometer) 

 

Pentru măsurarea deflexiunilor tronsonului de drum aflat in studiu s-a 

folosit sistemul Dynatest FWD/HWD model 8002 standard, aflat în dotarea 

firmei S.C. Expert Proiect 2002, în conformitate cu instrucțiunile proprii de 

măsurare si prelucrare.  



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018 

ediţia a VIII-a 

 

Bucureşti, 25 Iunie 2018 
 

 360 

Deflectometrul cu sarcină dinamică are urmatoarele componente: 

- Vehicul de tractare; 

- Trailer (Figura 14); 

- Subansamblul tălpii (placa de încărcare); 

- Subansamblul  greutății care cade și a grinzii cu geofoni prezentat 

în figurile 15, 16; 

- Cutie de control; 

- Sistem de alimentare cu energie electrică; 

- Echipament de înregistrare; 

- Computer; 

- Contor pentru măsurarea distanței 

 
Figura 14: Echipamentul cu care s-a efectuat studiul 

 

Bara de ghidare a greutății este perpendiculară pe suprafața drumului atât 

în timpul măsurării cât și în timpul deplasării FWD. Sarcina aplicată (55,75 kN), 

masurată cu o celulă de sarcină aflată deasupra plăcii de încărcare, produce un 

bazin de deflexiune pe suprafața structurii rutiere. Acest bazin de  deflexiune 

este măsurat cu 7 senzori, aflați pe o bară de 2,35 m lungime. 
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Figura 15: Placa de încărcare 

 

 
Figura 16: Placa de încărcare și senzorii în momentul masurarii 

 

Pentru structurile rutiere flexibile si mixte, senzorii sunt amplasați la 

urmatoarele distanțe față de centrul plăcii de încărcare : 

- senzorul d1 =       0 mm 

- senzorul d2 =   200 mm 

- senzorul d3 =   300 mm 

- senzorul d4 =   450 mm 

- senzorul d5 =   600 mm 

- senzorul d6 =   900 mm 

- senzorul d7 = 1200 mm 

Calculatorul FWD este legat direct cu procesorul care controlează 

operațiile. Echipamentul este prevăzut cu un soft de operare instalat pe o unitate 
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mobilă. Cu ajutorul acestui soft se acționează comenzile de începere a 

măsuratorilor. 

 

3. INTERPRETAREA REZULTATELOR MĂSURĂRILOR DE 

DEFORMABILITATE PE BAZA DEFLEXIUNII CARACTERISTICE 

 

3.1.Rezultatele brute obținute prin măsurarea cu deflectometrul FWD 

 

În cadrul studiului au fost efectuate 20 de măsurări pentru banda dreaptă 

si 19 măsurări pentru banda stângă a părții carosabile, în vederea determinării 

capacității portante a drumului. 

Fișierele de date sunt de tipul baze de date iar ele sunt prelucrate cu 

ajutorul programului ELMOD 6, prezentat în figura 17, care ne permite 

vizualizarea tuturor datelor înregistrate în momentul efectuării măsurărilor. 

 

 
Figura 17: Interfața programului ELMOD 6 

 

3.2.Prelucrarea datelor 

 

Programul permite exportarea datelor în formatul fișierelor Excel, 

prelucrările finale fiind realizate în cadrul programului. Astfel au fost extrase 

doar valorile măsurate în a treia cadere a sarcinii. 

Pe baza valorilor deflexiunilor măsurate de geofonul 1, din placa de 

încarcare, au fost create graficele ce evidențiază variația deflexiunilor in profil 

longitudinal, vezi figurile 18, 19. 
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Figura 18: Variația în profil longitudinal a deformabilității banda stânga 

 

 
Figura 19: Variația în profil longitudinal a deformabilității banda stânga 

 

3.3.Interpretarea bazinelor de deflexiune măsurate 

 

Primul pas, după obținerea bazinelor de deflexiune, constă în stabilirea 

sectoarelor omogene și  prelucrarea statistică a bazinelor de deflexiune. 

În cazul măsurărilor efectuate, pe drumuri moderne cu îmbrăcăminți 

bituminoase, la o altă temperatura față de temperatura corespunzătoare de 20°C 

se calculează valoarea deflexiunii medii normale și a abaterii medii pătratice. 

 

Astfel, pentru banda stângă am calculat: 

- valoarea medie a deflexiunilor măsurate  

d1med = ∑d1/n, în 0.01mm        (1) 

în care:  d1 – valorile individuale ale deflexiunii 

n – numărul valorilor individuale luate în calcul 
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d1med = 94.47 în 0.01mm 

- abaterea medie pătratică  

s = √(∑d1-nd2
1med)/n, în 0.01mm       (2) 

s = 34.78 în 0.01mm 

- coeficientul de variație  

Cv= 100*s/d1med,  %         (3) 

Cv = 36.8 % 

Pentru deflexiunea caracteristică, d1c20, corespunzătoare temperaturii de 

referință de 20°C calculăm: 

- deflexiunea medie cu corecții de temperatură: 

d1med20 = d1med * 
1

1+0,451∗𝑙𝑜𝑔
𝜃

20

,  în 0.01mm      (4) 

în care: θ – temperatura la  care s-au efectuat măsurările; 

d1med20 = 129.68 în 0.01mm 

- abaterea medie pătratică normală: 

s20 = Cv * d1med20 în 0.01mm        (5) 

s20 = 47.72 în 0.01mm 

- deflexiunea caracteristică corespunzătoare temperaturii de 20°C 

d1c20: 

d1c20 = d1med20 + tα*s20, în 0.01mm       (6) 

în care: t – coeficient care depinde de probabilitatea apariției   a unor 

valori ale deflexiunii mai mari decât deflexiunea caracteristică, de numărul de 

valori ale deflexiunii (n) si de clasa tehnică a drumului conform tabelului 1; 

 

Tabel 1: Valorile coeficientului ta 

Valorile coeficientului ta 

Numărul de valori 

ale deflexiunii, n 

V-IV I, II, III 

2.50% 1.50% 

≤20 2.09 2.34 

>20 1.96 2.2 

Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor 

moderne, CD 155 - 2001 

 

d1c20 = 229.42 în 0.01mm 

Aceleași calcule au fost efectuate și pentru banda dreapta rezultând 

valoarea d1c20 = 196.36 în 0.01mm. 

Calificativul capacității portante se stabilește în funcție de clasa de trafic 

și valoarea deflexiunii caracteristice conform tabelului 2. 
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Tabel 2: Calificativul capacității portante, după deflexiunea caracteristică 

Clasa de trafic Trafic de 

calcul 

m.o.s 

Capacitate portantă 

REA MEDIOCRĂ BUNĂ FOARTE 

BUNĂ 

Deflexiunea caracteristica, 0.01 mm 

FOARTE UȘOR sub 0.03 >180 160…180 140…160 <140 

UȘOR 0.03...0.10 >150 120…150 100…120 <100 

MEDIU 0.10...0.30 >110 85…110 70…85 <70 

GREU 0.30...1.00 >80 60…80 50…60 <50 

FOARTE GREU 1.00...3.00 >65 50…65 45…50 <45 

EXCEPȚIONAL 3.00...10.00 >55 45…55 35…45 <35 

Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor 

moderne, CD 155 - 2001 

 

În tabelul 3 sunt date rezultatele prelucrării statistice a deflexiunii d1, pe 

cele două tronsoane de drum studiate, precum și aprecierea capacității portante a 

structurii rutiere pentru traficul de calcul MEDIU rezultat în urma studiului de 

trafic. 

 

Tabel 3: Rezultatele prelucrării statistice a deflexiunilor 

Sector 

km – km 

θ 

°C 

Deflexiunea d1 Calificativ  

capacitate 

portantă 

d1med  

0.01mm 

s 

0.01mm 

Cv 

% 

d1med20 

0.01mm 

72+298 – 76+388  

stânga 

6.0 94.47 34.78 36.8 229.49 REA 

72+298 – 76+388 

dreapta 

6.0 95.26 22.88 24.0 196.36 REA 

 

3.4.Observații asupra deformabilității structurilor rutiere: 

 

Km 72+298 – Km 76+388 – stânga 

- deflexiunea medie, corespunzătoare temperaturii straturilor 

bituminoase este de 94.47, 0.01 mm; 

- deflexiunea caracteristică are valoarea 229.49, 0.01 mm, apreciind 

capacitatea portantă ca REA;  

- coeficientul de variație are valoarea 36.8 %, evidențiind o 

omogenitate satisfăcătoare  a deformabilității; 
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Km  72+298 – Km 76+388 – dreapta 

- deflexiunea medie, corespunzătoare temperaturii straturilor 

bituminoase este de 95.26 , 0.01 mm; 

- deflexiunea caracteristică are valoarea 196.36, 0.01 mm, apreciind 

capacitatea portantă ca REA;  

- coeficientul de variație are valoarea 24.0 %, evidențiind o 

omogenitate medie a deformabilității; 

 

4.CONCLUZII 

 

Capacitatea portantă a complexului rutier este o caracteristică structurală a 

drumului exprimată prin valorile deformației elastice (deflexiune) caracteristice. 

Capacitatea portantă este utilizată pentru: 

- evaluarea stării tehnice a drumurilor moderne; 

- stabilirea necesităților de reabilitare; 

- verificarea calității lucrărilor pe parcursul execuției lucrărilor; 

- recepția lucrărilor; 

- stabilirea nivelelor de performanță pentru întreținerea drumurilor 

naționale și a autostrăzilor  pe criterii de performanță, conform AND 599 – 2010 

și AND 596 – 2009; 

- determinarea duratelor de viață reziduală. 

Capacitate portantă, în țara noastră,  se determină utilizând: 

- echipamente dinamice, de tipul deflectometrelor cu sarcină 

dinamică, în conformitate cu instrucțiunile proprii, dacă respectă reglementările 

europene, inclusiv cele din țara noastră; 

- echipamente statice, de tipul deflectometrelor cu pârghie 

BenkelmanÎn urma măsurărilor cu echipamentele dinamice se obțin automat 

bazine de deflexiune ce indică atât deformația structurilor rutiere sub sarcină, cât 

și comportarea acesteia la diferite distanțe față de sarcină. Bazinul de deflexiune 

care este configurat pentru fiecare secțiune de măsurare dă informații asupra 

rigidității materialelor existente și asupra straturilor de ranforsare necesare a se 

executa pentru a crește durata de viață reziduală la nivelul dorit de Beneficiar.    

Valorile de deformabilitate înregistrate în teren cu echipamente dinamice 

sunt utilizate  în scopul determinării duratelor de viață reziduală. 

Măsurările de deformabilitate cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman 

se utilizează pentru determinarea capacității portante a drumurilor naționale 

secundare, a drumurilor județene si comunale; 
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Interpretarea rezultatelor măsurărilor de capacitate portantă se face prin 

stabilirea valorii caracteristice a deflexiunii sub placa de încărcare, utilizând 

statistica matematică. Aprecierea capacității portante a structurilor rutiere se face 

conform “Instrucțiunilor tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor 

moderne”, indicativ CD 155 – 2001, prin încadrarea acestui indicator în 

intervale de variație, pentru volumul de trafic de calcul estimat pentru perioada 

de perspectivă. 
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Rezumat 

 

         Mixtura asfaltică (bituminoasă) este un amestec de agregate, filer și bitum și eventualele 

adaosuri bine stabilite, astfel încât să rezulte un material stabil și durabil. 

Ca și în cazul structurilor rutiere flexibile pentru drumuri, structurile pentru aeroporturi 

necesită, în ceea ce privește straturile asfaltice, o rețetă de mixtură asfaltică alcătuită bine și o 

compactare corespunzătoare.  

Astfel, având în vedere faptul că în România majoritatea infrastructurilor rutiere au 

straturile rutiere compuse din mixturi asfaltice, este necesară identificarea materialelor cu cele 

mai bune perfomanțe, care vor fi utilizate la realizarea acestora.  

Ținând cont de faptul că mixturile asfaltice sunt amestecuri de agregate minerale, filer, 

bitum şi eventual adaosuri, în anumite proporţii, funcție de rețeta optimă proiectată în 

laborator, în cadrul acestui lucrări este prezentat studiul efectuat pentru observarea modului în 

care, prezența bitumului modificat folosit influențează calitatea mixturii asfaltice. 

În această lucrare s-a urmărit proiectarea unei rețete de mixtură asfaltică pentru 

aeroporturi, folosind bitumul modificat OMV Starfalt PmB 25/55-65.  

Încercările de laborator efectuate pe acest tip de mixtură au fost: determinarea 

caracteristicilor Marshall, sensibilitatea la apă, densitatea aparentă, absorbția de apă, 

stabilitatea Marshall, indicele de curgere, volumul de goluri, rezistența la deformație 

permanentă(fluaj dinamic și ornieraj)și modul de rigiditate  pentru mixtura asfaltică pentru 

stratul de uzură, tip BAA16 având în vedere Norma Franceză NF P 98-131, Normele 

Europene SR EN 130108-1 și SR EN 13108-4 și de a se încadra în condițiile AND 605.  

 

Cuvinte cheie: mixturi asfaltice aeroportuare, incercari dinamice, bitum modificat 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

Sistemele rutiere moderne trebuie astfel proiectate și construite încat să 

reziste solicitărilor produse de trafic și acțiunilor la factorii hidrogeologici și 

climatici. 

mailto:carmen@cfdp.utcb.ro
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O rețea de drumuri are un impact considerabil asupra economiei unei țări. 

În ultimii 20 de ani, traficul a cunoscut o evoluție spectaculoasă ca volum 

și intensitate, șoselele fiind supuse brusc la solicitări agresive, care de multe ori, 

au avut efecte nedorite. În aceste condiții s-a impus luarea unor masuri imediate 

de remediere și prevenire, dar în paralel, s-a trecut și la dezvoltarea activității de 

cercetare în domeniul alcătuirii mixturilor asfaltice. 

S-au studiat noi metode de stabilire a compoziției unei mixturi, în 

conformitate cu solicitările previzibile. S-au efectuat studii de trafic privitor la 

compoziție, intensitate, mod de acțiune asupra șoselei, precum și evaluări ale 

tendințelor, pe viitor. 

Creșterea numărului de osii, a încărcării pe osie, apariția diferitelor tipuri 

de anvelope ,sunt doar o parte din elementele avute în vedere în studiile de 

evaluare a solicitărilor. În categoria solicitărilor au fost incluse și acțiunile 

agresive de natură climatică: temperaturile extreme, variațiile de temperatură, 

fenomenul de îngheț-dezgheț, umiditatea. 

Proiectarea sistemelor rutiere se face ținând cont de cerințe și posibilități, 

preferându-se soluții specifice particularizate.  

Îmbrăcămințile bituminoase cunosc o largă răspandire la ora actuală, 

datorită acestor posibilități de a adopta soluții performante, foarte avantajoase în 

exploatare prin asigurarea confortului și sigurantei circulației, rentabil economic 

prin mărirea duratei de exploatare și reducerea volumului lucrărilor de 

întreținere. 

Metodele de alcătuire a mixturilor asfaltice, precum și testarea soluțiilor 

adoptate, s-au dezvoltat în paralel cu creșterea traficului, urmând în permanență 

satisfacerea în cel mai înalt grad a cerințelor. 

Rețetele care precizează proporțiile în care fiecare component intră în 

compoziția unei mixture sunt rezultatul experienței acumulate într-o perioadă 

îndelungata de timp. 

O rețetă definește mixtura bituminoasă ca fiind un amestec de agregate în 

proporții stabilite, rezultînd o curba granulometrică specifică și un procent bine 

precizat de bitum, având o anumită clasă definită de penetrație. 

Obiectivul principal al acestei lucrări este acela de a stabili o rețetă de 

mixtură bituminoasă cu bitum modificat pentru aplicații în domeniul structurilor 

rutiere aeroportuare. 

Bitumul folosit este un bitum de tip OMV Starfalt PmB 25/55-65, care 

îndeplinește cerințele impuse bitumurilor modificate cu polimeri de către 

standardul EN 14023.  

Caracterizarea lianților modificați cu polimeri, este o operație definită de 

modul ți implicit strategia cum sunt realizați. Comportamentul bitumurilor de 
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drumuri, nu mai satisface condiția de stabilitate sub acțiunea factorilor de climă 

și în special de trafic. 

Amestecul bitum-polimer influențează foarte mult comportamentul 

liantului compozit în relația cu agregatul, sporind adezivitatea, dar și a mixturii, 

prin rezistența cu mult mai mare la acțiunea factorilor de mediu(îmbătrânire), 

dar și la atacul benzinelor și motorinelor, care dizolvă liantul obișnuit. 

Comportamentul elastic al mixturii transmis de liant într-o plajă mare de 

temperatură (-20°C….+78°C) este termen referențial ce sporește durata de viață 

a stratului de uzură atunci când uzura este modificată. 

Proiectarea unei rețete optime de mixtura asfaltică presupune alegerea 

unui amestec optim de agregate, filer și bitum, pentru a obține o durabilitate și o 

stabilitate cât mai mare a mixturii asfaltice. 

În România, metoda utilizată pentru stabilirea compoziției mixturii 

asfaltice este o combinație între metodele empirice, stabilirea unor amestecuri de 

referință și metodele de testare a performanței prin teste fundamentale. 

Modul de lucru se bazează pe parcurgerea unor etape: 

- determinarea caracteristicilor de referință pentru toate materialele care intră în 

compoziție in vederea stabilirii calității acestora;  

- determinarea compoziției granulometrice pentru fiecare sort de agregat; 

- stabilirea compoziției granulometrice a mixturii pornind de la procentele în 

care fiecare component intra în amestec; 

- stabilirea unui dozaj de bitum prin calcul: metoda suprafeței specifice sau 

metoda volumului de goluri; 

- stabilirea dozajului optim de liant cu ajutorul studiului Marshall: densitate, 

stabilitate, fluaj ; 

- verificarea dozajului optim cu ajutorul testelor fundamentale. 

 

2. MATERIALELE UTILIZATE ȘI STUDIU DE REȚETĂ 

 

Mixtura asfaltică de la care s-a pornit în acest studiu este de tip BAA16, 

realizată în cadrul  Laboratorului de Analize și Incercări în Construcții - Grad  II  

al firmei S.C. VEGA 93 SRL GALATI și S.C. INSTITUTUL DE ÎNCERCĂRI 

ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A, cu urmatoarele materiale: bitum 

OMV Starfalt PmB 25/55-65, agregatele folosite au fost cribluri(sorturi 8/16, 

4/8) și nisip de concasaj(sort 0/4) din cariera REVĂRSAREA, filer de calcar de 

HOLCIM folosit pentru amestecuri bituminoase destinate drumurilor, 

aerodromurilor și altor zone de circulație. 

Proiectarea rețetei s-a realizat prin metoda Marshall iar dozajele mixturii 

sunt prezentate în tabelul 1. 
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         Bitumul folosit OMV Starfalt PmB 25/55-65, prezintă caracteristicile din 

tabelul 2. 

 

Tabelul 1. Curba granulometrică optimă 

Materiale Procent 

Agregate de Revărsarea  

Criblură sort 8-16 mm 30 % 

Criblur sort 4-8 mm 24 % 

Nisip de concasaj 0-4 mm 23 % 

Filer de calcar de Holcim 10 % 

Bitum PmB 25/55-65 5.8 % 

      

Tabelul 2. Caracteristicile tehnice și clasele de performanță ale bitumului 

PmB 25/55-65 
Caracteristicile UM Valori de referință 

conform SREN 14023 

și Anexa Natională 

Valori 

obținute 

Metode de 

încercare conform 

Penetrația la 25oC 0.1 mm 25-55(clasa 3) 48 SR EN 1426 

Punct de înmuiere oC ≥65(clasa5) 68 SR EN 1427 

Rezistenta la întărire -   SR EN 12607-1 

-penetrația reziduală % ≥60(clasa7) 68.75  

-creșterea punctului 

de înmuiere 

°C ≤8(clasa2) 5.6  

-variatia de masa % ≤0.5(clasa3) (-)0,12 - 

Punct de rupere 

Fraas 

°C ≤-10(clasa5) -18 SR EN 12593 

Revenire elastică la 

25°C 

% ≥70(clasa 3) 86 SR EN 13398 

Revenire elastică la 

25°C, dupa RTOF 

 ≥60(clasa3) 79 SR EN 12607-1 și 

SR EN 13398 

 

Curba granulometrică a amestecului mineral de agregate din figura 1, 

respectă condițiile prevăzute de SR EN 13108-1 și AND 605. 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 372 

99.6

88.0

75.4

52.4

35.1

23.9

8.6

10.0

7 8
11

18
22

30

42

66

90

66

85

100

10
13

25

35

42

50

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.01 0.1 1 10 100
d (mm)

m
p
 (

%
)

 
Figura 1 Curba granulometrica 

 

 2.1.  Stabilirea procentului optim de bitum prin metoda Marshall 

 

  S-au confecționat probe cilindrice de mixtură asfaltică cu procentul de 

bitum estimat funcție de suprafața specifică a agregatului și cu alte 4 procente de 

bitum, în vederea alegerii procentului optim (tabelul 3). 

Compactarea s-a facut prin impact, cu ajutorul ciocanului Marshall, 

aplicând câte 50 de lovituri pe ambele fețe ale probei. 

Cea mai importantă problemă în cazul realizării unei mixturi asfaltice de 

bună calitate constă în stabilirea unui conținut optim de de bitum pentru a 

asigura mixturii asfaltice cele mai bune caracteristici fizico mecanice. 

Reprezentarea rezultatelor obtinute este evidenţiată în figura 2. 

Tabelul 3. Rezultate obtinute – studiu de reteta 

Caracteristica 

Variante  de amestec 

Valori 

impuse 

5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 
cf. SR 

AND 
% bitum % bitum 

% 

bitum 

% 

bitum 

% 

bitum 

Stabilitatea (S) la 60 ºC, kN, min. 10.9 11.5 12.1 11.7 10.4 min. 7 

Indice de curgere (fluaj), mm 2.11 2.32 2.52 2.83 2.9 1,5…4 

Densitatea aparentă, kg/m3, min. 2.416 2.437 2.458 2.436 2.416 min. 2300 

Absorbție de apă, %, vol. 3.0 3.3 3.6 3.4 3.2 1.5…5 

Raport S/I 5.1 5.0 4.8 4.1 3.1 1…6 
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Figura 2. Rezultate obţinute – studdiu de reţetă 
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În urma încercării Marshall se observă că procentul optim de bitum raportat la 

mixtură = 5.8% conduce la cea mai bună comportare mecanică a betonului 

asfaltic BAA16 (tabelul 4). 

                      

Tabelul 4.  Caracteristicele mixturii asfaltice 

Caracteristici Valori 

obținute 

Stabilitate Marshall,KN 12.1 

Fluaj Marshall, mm 2.52 

Raport S/I, min 4.8 

Densitate aparentă, Kg/m3 2458 

Absorbție de apă, % vol 3.6 

 

3. ÎNCERCĂRI  REALIZATE PE RETETA OPTIMA ȘI REZULTATE  

OBȚINUTE 

 

În urma studiului s-au efectuat o serie de determinări de laborator clasice 

și dinamice în cadrul laboratorului de gr II S.C Vega și Incertrans Bucuresti, 

după cum urmează: 

  - încercarea Marshall s-a determinat pe probe cilindrice, conform SR EN 

12697-6 și SR EN 12697-34, la temperatura de 60°C; Din această încercare 

rezultă stabilitatea si fluajul Marshall. 

Stabilitatea Marshall, servește la stabilirea compoziției optime a 

mixturilor asfaltice pentru a obține o stabilitate corespunzătoare a mixturii 

asfaltice sub efectul traficului, la temperaturi ridicate. 

Indicele de curgere, fluajul, este deformația atinsa de diametrul vertical al 

epruvetei în momentul ruperii și se exprimă în mm. 

- absorbția de apă s-a determinat conform metodei din Anexa B, conform 

AND 605; Din această încercare rezultă valoarea absorbţiei de apă. 

Absorbția de apă este cantitatea de apă absorbită de golurile accesibile din 

exterior ale unei epruvete din mixtură asfaltică, la menținerea în apă sub vid și 

se exprimă în procente din masa sau volumul inițial al epruvetei. 

- sensibilitatea la apă s-a determinat conform SR EN 12697-12, metoda 

A; Din această încercare rezultă valoarea ITSR. 

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate determinat pe 

epruvete cilindrice, conform SR EN 12697-3; Din această determinare rezultă 

valoarea volumului de goluri. 
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Volumul de goluri (porozitatea permanentă) al epruvetelor din mixture 

asfaltică se obține prin calcul, pe baza densității necompactate și a densității 

aparente. 

- modulul de rigiditate, determinat pe probe cilindrice conform SR EN 

12697-26, anexa C; Din această încercare rezultă valoarea modulului de 

rigiditate pe probe cilindrice. 

- rezistența la deformații permanente (încercarea la compresiune ciclică și 

încercarea de ornieraj) pe probe cilindrice, conform SR EN 12697-25, la 

temperatura de 50°C, din care rezultă adăncimea făgaşului (în mm- conform 

AND și în %, conform EN 12697-22) şi panta de ornieraj(în mm/ cicluri). 

Caracteristicele fizico-mecanice determinate prin încercari  dinamice 

pentru mixtura asfaltică BAA 16 rul PmB 25/55-65 cu bitum 5.8% sunt 

prezentate in tabelul 5. 

 

Tabelul 5. Caracteristicele fizico-mecanice determinate prin încercari  

dinamice pentru mixtura asfaltică BAA 16 rul PmB 25/55-65 cu bitum 5.8% 

Nr.crt. Caracteristica U.M. Valoare 

determinată 

1 Volum de goluri la 80 girații, % 3.4 

2 Rezistența la deformații permanente 

(fluaj dinamic) :                                          

- deformația la 50°C, 300KPa și 

10000 impulsuri                                                     

- viteza de deformație la 50°C, 

300KPa si 10000 impulsuri 

 

 

µm/m 

 

µm/m/ciclu 

 

 

 

9978 

 

0.4 

3 Modulul de rigiditate la 15°C MPa 7979 

4 Rezistența la deformații permanente,la 

60°C(ornieraj)                                            

- Viteza de deformație la ornieraj, 

mm/1000 cicluri,                                          

- Adâncimea făgașului,% din grosimea 

inițială a probei, 

  

 

4.53 

 

0.522 

 

4.CONCLUZII 

 

 Asemanator structurilor rutiere pentru drumuri si in cazul structurilor 

rutiere flexibile aeroportuare mixtura bituminoasa reprezinta cel mai important 
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material, datorita faptului ca influienteaza aparitia principalelor tipuri de 

degradari din structura rutiera. 

        Calitatea materialelor folosite la realizarea unei mixture asfaltice, joacă un 

rol important în comportarea ulterioară în exploatare a mixturii asfaltice pentru 

pistele de aviatie, astfel încât trebuie folosite agregate cu rezistențe mecanice 

mari, bitumuri cu interval de plasticitate crescut dar și un procent optim de 

bitum și de filer pentru alcătuirea mixturii. 

Curba granulometrică a mixturii asfaltice proiectate dupa norma franceza 

NF P 98-131 se încadrează în limitele granulometrice pentru un beton asfaltic 

BAA16. 

Mixtura preparata cu bitum OMV Starfalt PmB 25/55-65 nu necesita timpi 

suplimentari de malaxare, avand o lucrabilitate sporita fata de mixturile 

conventionale. 

Incercarile de laborator au rolul de a evidential interactiunea dintre 

comportamentul mechanic al mixturilor asfaltice si variabilitatea factorilor care 

actioneaza asupra unei structure rutiere, acest cadru complex fiind determinat de 

proprietatile mecanice fundamentale care influienteza performanta pe termen 

lung; 

Noile norme europene EN  12697 si EN 13108 incearca sa ofere un cadru 

unic pentru uniformizarea incercarilor pe mixture asfaltice . 
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Rezumat  

 

În cadrul Lucrării, am analizat cu metode specifice de calcul, modul de evaluare a 

stării de efort-deformații reale, induse de masa cunoscută a unui avion de calcul greu. Dintre 

acestea am sintetizat în concluzii rezultatele obținute prin metoda Westergaard, Ivanov, 

Pickett-Ray și Bradbury, unde am folosit modul de calcul pentru vehicule rutiere prin 

extensie/extrapolare, utilizabile în cazul avioanelor de masă mare cum este avionul B 777 

seria 200. Pentru acest tip de avion, am realizat evaluarea PDA folosind metoda generală, 

optimizată și ACN-PCN, conform normativelor în vigoare de dimensionare a structurilor 

rutiere rigide aeroportuare. Lucrarea include și o metodă actuală bazată pe aplicații 

specializate ale Federal Aviation Administration (COMFAA si FAARFIELD) pentru a 

compara rezultatele obținute.  

 

Cuvinte cheie: efort-deformații, metode analitice, portanță, COMFAA, FAARFIELD 

 

 

1. CONSIDERAȚII TEORETICE 

 

Conform cercetărilor realizate, încărcările a două roți alăturate sau așezate 

una după alta la distanță mică, se influențează reciproc. Astfel, solicitarea reală 

este mai mică decât solicitarea produsă de rezultanta încărcărilor care acționează 

pe fiecare roată în parte. Solicitarea produsă de două roți alăturate poate fi 

considerată egală cu cea produsă de o încărcare echivalentă pech care acționează 

pe o roată unică în centrul de greutate al dispozitivului de roți.  

Încărcarea echivalentă pe roata unică este acea încărcare care pentru 

aceeași presiune de umflare, produce același moment încovoietor ca și 

ansamblul de roți considerat.  

➢ distanța între două roți dispuse transversal ST 

➢ distanța între două roți dispuse longitudinal SL 

➢ suprafața de contact A corespunzătoare încărcării P a dispozitivului de roți 

➢ raza rigidității relative a dalei de beton l. 

mailto:ivona.iit@gmail.com
mailto:mdicu05@gmail.com
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Figura 1. Forma geometrică a amprentei pneurilor pentru studiul structurilor 

rutiere rigide 

 

1. STUDIU DE CAZ  

 

Se va verifica starea de efort-deformații a structurii rutiere rigide a pistei 

de decolare-aterizare, plecând de la alcătuirea prezentată în tabelul 1: 
 

Tabelul 1. Structura rutieră analizată 

Structura rutieră 
h strat 

[cm] 

modul de elasticitate 

E [daN/cm2] 

dală de beton rutier BcR 4.5 55 300.000 

strat de fundație superior 

balast 

stabilizat cu 

ciment 

20 12.000 

strat de fundație inferior balast  15 3.000 

teren de fundare 
modul de reacție 

K0 =20MN/m3 1.300 

 

Se va verifica dacă structura rutieră rigidă prezentată în tabelul 1 are 

rezerve de capacitate portantă pentru traficul suplimentar cu aeronava B 777-

200, cu următoarele caracteristici: 

• masa totală la decolare     MTOW =238900 daN 

• procentul de încărcare pe aterizorul principal  Vs = 47.7% 

• tip de aterizor       boghiu (6 roți) 

• încărcarea pe aterizor principal    Pt = 113955 daN 

• presiunea în pneuri      p = 128 daN/cm2 

• suprafața totală de contact     A = 1483.8 cm2 

• distanțele între roți      ST = 140 cm 

SL = 145 cm x 2 
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Aterizorul principal al B 777-200 are configurația prezentată în figura 2. 

 

 
Figura 2. Aterizor principal B777-200 

 

1.1 Metoda Westergaard 

 

Solicitările în dala de beton rezemată pe un mediu elastic depind de 

poziția încărcării în centrul dalei, la margine sau în colțul acesteia. 

În ecuațiile inițiale stabilite de Westergaard au fost propuse corecții, pe 

baza unor studii pe sectoare de drum în exploatare, cu îmbrăcăminți rigide, în 

condiții reale de trafic și climă, astfel încât eforturile calculate să fie cât mai 

apropiate de cele reale. Relațiile inițiale Westergaard au fost modificate astfel: 

 =       (1) 

 =      (2) 

 =      (3) 

unde:   - eforturile unitare maxime de întindere din încovoiere în dală, 

produse de încărcarea exterioară 

P’ - încărcarea exterioară 

l - raza rigidității relative sau lungimea elastică a dalei 

      (4) 
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1.2 Metoda Ivanov 

 

Metoda Ivanov transformă relațiile stabilite de Westergaard prin înlocuirea 

coeficientului de pat k cu modulul de deformație liniară al pământului de 

fundație. În funcție de modul în care dala repartizează încărcările, valoarea 

modulului de deformație al suportului se amplifică de 2-3 ori față de sistemele 

nerigide.  

Relația de calcul al eforturilor unitare de întindere din încovoiere: 

 =        (5) 

unde: P – încărcarea maximă pe roată 

ψ - coeficient de impact 

 coeficient care depinde de poziția încărcării și de valorile rapoartelor 

 și h/R. 

Coeficientul αi  pentru cele trei cazuri de încărcare se determină cu 

următoarele expresii: 

➢ la centrul dalei    = 0.275 (1+μ) α0   (6) 

➢ la marginea dalei    = 0.572 (α0 -0.71)   (7) 

➢ la colțul dalei   = 3     (8) 

unde:   =1.91 C         (9) 

 

Pentru   rezultă   =1.85 C , 

unde: c - coeficient ce depinde de produsul αR, dat în tabele de valori. 

 

1.3 Metoda Pickett-Ray 

 

Pe baza suprafețelor de influență realizate de Pickett și Ray se pot 

determina momentul încovoietor și săgeata în originea încărcării sau într-un 

punct situat la o anumită distanță față de axa încărcării. Suprafețele de influență 

au fost calculate pentru parametrii cu valorile: 

➢ raza rigidității relative l*=25.4 cm,  

➢ modulul de elasticitate al betonului E = 280000 daN/cm2 

➢ coeficientul lui Poissson μ = 0.15. 

Suprafața de contact pneu-cale este definită prin formă ovală și 

dimensiuni exacte, prin urmatoarele relații: 
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        (10) 

Suprafața de încărcare se transpune peste suprafața de influență astfel încât 

să acopere cât mai multe câmpuri elementare. Momentul încovoietor și săgeata 

se determină cu ajutorul principiului suprapunerii efectelor, prin relațiile: 

      (11) 

       (12) 

unde:  Nc – numărul de câmpuri elementare acoperite de suprafața de încărcare. 

 

1.4 Metoda Bradbury 

 

Grosimea dalei h se calculează pentru solicitarea indusă de variațiile de 

temperatură de lungă durată care produc un gradient de temperatură între fețele 

dalei. Tendințele de curbură a dalei sunt împiedicate prin acțiunea greutății 

proprii a dalei, precum și de dalele adiacente, ceea ce duce la apariția de eforturi 

unitare de întindere pe fața inferioară/superioară a dalei. 

Relațiile de calcul pentru determinarea eforturilor unitare de întindere din 

încovoiere date de variațiile de temperatură pe grosimea dalei au fost 

simplificate de Bradbury, plecând de la ecuațiile stabilite de Westergaard, și sunt 

redate în cele ce urmează: 

➢ la mijlocul dalei    =   (13) 

➢ la marginea dalei  =   (14) 

➢ la colțul dalei   =   (15) 

unde: E’ – modulul de elasticitate al betonului la solicitări de lungă durată 

α’ – coeficientul de dilatare liniară a betonului, α’= 10-5 

Δt – diferența de temperatură între fețele dalei;  

Δt = +0.67 h (încălzire în timpul zilei)  

Δt = - 0.4h (răcire în timpul nopții) 

Lx – lungimea dalei între rosturile de încovoiere [cm] 

Ly – lățimea dalei [cm] 

Cx   si Cy – coeficienți care depind de rapoartele  și  . 
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2.  APLICAȚII DEZVOLTATE DE FAA  

 

Departamentul de Transporturi al SUA prin Federal Aviation 

Administration (FAA) a dezvoltat aplicații specializate pentru determinarea 

stării de efort-deformații în structura rutieră aeroportuară. Aceste aplicații includ 

biblioteci cu date referitoare la avioanele actuale și caracteristicile aferente: 

configurația trenului de aterizaj principal, masa maximă la decolare, stabilirea 

numărului ACN în funcție de categoria terenului de fundare etc. Aplicațiile 

reprezintă instrumente utile în proiectarea și verificarea structurilor rutiere 

aeroportuare supuse traficului.  

 

2.1 Aplicația COMFAA 

 

Aplicația COMFAA ofera o metodă de determinare a capacității portante 

pentru piste, căi de rulare și platforme, pe baza metodei ACN-PCN. Aplicația a 

fost introdusă în versiunea AC 150/5335-5B și oferă opțiunea de calcul al 

valorilor ACN conform procedurii ICAO.  

Aplicația COMFAA FAA a fost dezvoltată prin procedee și condiții 

impuse de ICAO și poate fi utilizată pentru determinarea valorilor PCN. 

Aplicația COMFAA poate fi utilizată în modul de calcul ACN și modul de 

determinare a grosimii structurii rutiere. În modul Pavement Thickness se 

determină grosimea structurii rutiere pe baza metodei FAA Westergaard (analiza 

încărcării la margine) conform AC 150/5320-6, în funcție de valori ale 

modulului de reacție al pământului și numărul de mișcări specificate de 

utilizator. Metoda tehnică de evaluare a numărului PCN reprezintă portanța 

structurii rutiere pe un anumit tronson și se realizează în funcție de combinația 

unică dintre masa avionului, frecvența mișcărilor și condițiile de rezemare ale 

structurii. Metoda tehnică de evaluare abordează aceste variabile precum și 

altele legate de condițiile in-situ, în scopul stabilirii portanței structurii rutiere.  

Pentru o structură rutieră și un avion dat, numărul permis de mișcări 

(traficul) scade pe măsură ce intensitatea încărcării structurii rutiere crește 

(creștere a masei avionului). Este posibil ca două structuri rutiere cu secțiuni 

diferite să aibă portanțe similare. Totuși, evaluarea structurii rutiere nu constituie 

un rezultat absolut, ci o estimare reprezentativă, iar o evaluare corectă a 

structurii rutiere are ca rezultat o portanță a pavajului dacă ține cont de efectele 

tuturor variabilelor asupra acelei structuri rutiere. 
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Tabelul 2 .Extras din foaia RigidPCN 
Ref. AC 150/5335-5C 

Appendix B Rigid 

Pavement Structure 

Items 

Existing Rigid 

Pavement Layers  

 ENTER  Existing 

Layer Thickness 

 Evaluation Layer 

Thickness  
Improved\ k-value 

Figure A2-7 P-401 Overlay(s) 15.0 mm/2.5 
 

 

6.0 

Overlay to P-

501, 2.5 to 1 

Rigid Pavement 

Thickness P-501 550.0 mm   556.0 

ThirdPoint Flexural 

Strength Flexural strength 4.5  Mpa     Foundation k= 

Maximum k-

Below or Input k  
Figure A2-6, default 

maximum k-value = 

(135.7 MN/m^3) OR 

input k-value if 

greater. 

P-401 and/or P-403 0.0 mm 

 

 

  

P-306 0.0 mm   200.0 72 

P-304 200.0 mm       

Combined Top and 

Bottom Figure A2-5. 

P-209 0.0 mm   0.0 No Crushed 

P-208 and/or P-211 150.0 mm       

P-301 0.0 mm   150.0 30 

P-154 0.0 mm       

Subgrade k-value 20.0  MN/m^3   906.00 71.93 

k-value =  71.93  MN/m^3          

Rigid Pavement t = 556 mm          

Flexural strength = 4.500 Mpa          

 

COMFAA este însoțită de un șablon de calcul, care pe baza valorilor 

introduse, afișeaza în timp real grosimile echivalente, modulul de reacție 

corectat la nivelul stratului de forma și la nivelul fundației (tabelul 2, coloana 

Improved\ k-value). 

Straturile introduse au semnificații conform tabelului 3: 

 

Tabelul 3. Codificarea materialelor care alcătuiesc structura rutieră  

Cod material Semnificație 

P - 401 strat asfaltic de uzură 

P - 501 dală din beton de ciment 

P - 304 strat de bază stabilizat cu lianți hidraulici 

P - 208 strat de bază din agregate naturale 

 

2.2 Aplicația FAARDFIELD  

 

FAARDFIELD calculează grosimea structurii rutiere conform 

AC150/5320-6F Airport Pavement Design and Evaluation. Metoda de 

dimensionare are la bază calculul prin element finit al structurilor rutiere rigide. 
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Acestă metodă ține cont de configurația trenului de aterizaj și încărcările 

importante pe structura rutieră aeroportuară.  

Structura rutieră se dimensionează pentru masele maxime la decolare ale 

avioanelor care compun traficul regulat. În general, calculul se face considerând 

95% din masa avionului repartizată pe aterizorul principal și 5% pe aterizorul 

secundar. FAARFIELD include masele de operare recomandate de producătorul 

aeronavelor, precum și distribuția pe aterizoare, pentru cele mai multe aeronave 

civile și militare. Utilizarea masei maxime la decolare oferă o dimensionare 

conservativă care permite modificări operaționale și de trafic la aeroporturile cu 

trafic regulat sub încărcarea maximă admisă. Repartizarea greutății avionului pe 

structura rutieră se face în funcție de tipul și configurația aterizorului.  

Evaluarea se face doar pe baza numărului de decolări, deoarece masa la 

decolare este mai mare față de masa la aterizare. FAARFIELD evaluează 

numărul total de decolări pe durata de viață stabilită. De exemplu, în 

FAARFIELD 250 de decolări anuale pe durata de viață de 20 de ani sunt 

echivalente unui număr total de 5000 de decolări, iar 225 de decolări anuale cu o 

creștere a traficului de 1% înseamnă un număr total de 4950 de decolări.  

Figura 3 redă fereastra de calcul al grosimii necesare a structurii pentru 

atingerea duratei de viață planificate. 

 

 
Figura 3. Durata de viață pentru structura dimensionată, CDF =1 

 

Printre parametrii analizați în FAARFIELD se află CDF ce reprezintă 

degradarea produsă de avioanele analizate asupra structurii rutiere. Valoarea 
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CDFtotal trebuie să fie mai mică decât 1. O valoare subunitară, apropiată de zero, 

relevă o structură supradimensionată. În figura 4 este exemplificată  contribuția 

fiecărui avion analizat în acest caz la degradarea structurii. 

 

 
Figura 4. Contribuția fiecărui avion la degradarea structurii rutiere, CDF =1 

  

3. REZULTATE ȘI INTERPRETARI  

 

Pentru obținerea unor concluzii relevante, s-a analizat structura rutieră a 

pistei în condiții identice din punct de vedere al alcătuirii, categoriei terenului de 

fundare și încărcărilor. Calculele au fost efectuate prin metode analitice în prima 

etapă, verificate prin metode de dimensionare cunoscute în a doua etapă (metoda 

generală, optimizată, admisibilitate ACN/PCN) și cu instrumentele de calcul 

dezvoltate FAA în a treia etapă. Solicitarea structurii rutiere a fost evaluată la 

acțiunea avionului B 777-200, cu caracteristici de încărcare și configurație a 

trenurilor de aterizaj conform datelor producătorului.  

 

3.1 Precizări referitoare la calculul cu aplicația COMFAA 

 

- pentru 17.217 mișcări ale ale avionului B 777-200 pe durata de 20 de ani cu 

MTOW a rezultat o grosime necesară a dalei beton de 29,46 cm 

- exprimând traficul total în număr de mișcări echivalente ale avionului B777-

200 cu MTOW pe durata de 20 de ani este necesară o grosime a structurii 

rutiere considerabil diferită, egală cu 42,05 cm.  
 

3.2 Precizări referitoare la calculul cu aplicația FAARFIELD 

 

- inițial structura a fost evaluată cu traficul declarat, iar valoarea CDF mult mai 

mică decât 1 denotă că este supradimensionată 
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- ulterior, structura a fost evaluată cu traficul declarat pe durata de viață de 20 

ani, iar în acest caz, grosimea totală a fost redusă de la 900 mm în cazul 

structurii propuse la 837.7 mm, iar dala de beton a fost redusă la grosimea de 

487.7 mm, față de 550 mm, așa cum reiese din figura 3. Factorul CDF a atins 

valoarea 1.  

 

Comparând rezultatele obținute prin metode analitice în raport cu cele de 

evaluare a capacității portante, redate în tabelele 4 și 5, se constată ca acestea 

sunt omogene.  

 

Tabelul 4. Rezultate obținute prin metode analitice  

Metoda analitică 
Rezultate 

σ centru σmargine σ colț 

Westergaard 10.21 daN/cm2 15.40 daN/cm2 14.07 daN/cm2 

Ivanov 10.10 daN/cm2 15.48 daN/cm2 14.73 daN/cm2 

Pickett-Ray  

încărcare pe aterizor 13.30 daN/cm2 21.10 daN/cm2 
16.68 daN/cm2 

13.19 daN/cm2 

Bradbury 

gradient zilnic de 

temperatură 
0.79 daN/cm2 0.67 daN/cm2 5.75 daN/cm2 

 

Eforturile unitare de întindere din încovoiere sunt comparate cu efortul 

admisibil de încovoiere, determinat după cum urmează: 

- fără dispozitive de transfer la rost  σ admisibil = Rti 28 x 1.1/ cs = 19.03 daN/cm2 

- dale solidarizate cu gujoane σ admisibil = Rti 28 x 1.1/ cs 
= 27.50 daN/cm2 

   

Tabelul 5. Rezultate obținute prin metoda ACN/PCN și aplicații FAA  

Metoda de 

calcul 

Rezultate 

grosime dală 
durata de viață/ 

PCN 

număr de mișcări/ 

CDF 

Metoda 

generală 
35 cm 10 ani 10 mișcări/ zi 

Metoda 

optimizată 
50 cm 10 ani 10 mișcări/ zi 

ACN/PCN 50 cm  
10 ani 

PCN=84/R/D/W/T 
10 mișcări/ zi 
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Metoda de 

calcul 

Rezultate 

grosime dală 
durata de viață/ 

PCN 

număr de mișcări/ 

CDF 

COMFAA 

55,6 cm grosime 

echivalentă (55 

cm BcR 4,5 + 1,5 

cm strat asfaltic) 

PCN=93/R/B/W/T 
CDFB777-200 =0.0 

CDFtotal=0.006 

42,05 cm pentru 

avionul critic  

B 777-200 

20 ani 
număr total de 

mișcări echivalente 

ale B777-200 

29,46 cm  

grosime 

optimizată pentru 

traficul analizat 

20 ani 

17.217 mișcări 

echivalente ale 

B777-200 cu 

MTOW în funcție 

de raportul P/C 

FAARFIELD 

55 cm 

grosime analizată 

durata de viață 

depășește 20 de 

ani 

CDFtotal= 0.01 

CDFB777-200=0.0 

(efect B777-200 

neglijabil) 

48,77 cm 

grosime 

optimizată pentru 

traficul analizat 

20 ani 
CDFtotal= 1 

CDFB777-200=0.2 

 

4. CONCLUZII 

 

În toate cazurile analizate prin metodele analitice, eforturile unitare 

maxime au fost obținute atunci cand încărcarea a acționat la marginea dalei. 

Totodată, rezultatele obținute prin cele trei metode au valori foarte apropiate. Cu 

excepția cazului de încărcare la marginea dalei determinat prin metoda Pickett-

Ray care satisface condiția de admisibilitate doar în cazul dalelor cu dispozitive 

de transfer la rost, eforturile calculate sunt în limita efortului admisibil. 

Aplicațiile FAA realizează analiza stării de efort-deformații la nivelul 

structurii rutiere, în funcție de solicitarea pentru care a fost dimensionată și 

evaluată. Conform studiului de caz, se obțin rezultate omogene, iar eforturile 

unitare de întindere din încovoiere obținute analitic, precum și valorile obținute 

prin aplicațiile FAA, se încadreaza în limitele admisibile și relevă o structură 
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rutieră cu rezerve de capacitate portantă pentru traficul suplimentar prognozat de 

10 mișcări/ zi cu avionul B777-200. 
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Rezumat 

 

 La baza acestei lucrări au stat studiile de specialitate elaborate de către Institutul de 

Cercetări și Proiectări Electrotehnice și ENERGOBIT privind situația comparativă pentru 

iluminat privind parametrii tehnici și funcționali a lămpilor cu vapori de sodiu și a lămpilor cu 

led.  

 Studiile precizate mai sus au scos în evidență calitațile superioare a lămpilor cu 

tehnologie led, care se dovedesc o soluție modernă de iluminat ce contribuie la îmbunătățirea 

circulației pe drumurile publice din punct de vedere al creșterii siguranței traficului rutier. La 

acestea se adaugă studiul individual de iluminat pentru cele două tipuri de lămpi pe un sector 

de autostradă în lungime de un km. 

 Prin aplicarea iluminatului public cu tehnologii moderne cu lămpi LED, se realizează: 

• Reducerea numărului de decese pe rețeaua rutieră și creșterea siguranței 

• Condiții mai bune pentru participanții la trafic  

• Reducerea costurilor de mentenanță  

• Reducerea consumului de energie electrică 

• Îmbunătățește imaginea administratorului de cale rutieră 

• Protecția mediului înconjurător 

  

Cuvinte cheie: iluminat, lampa cu led, reducerea numarului de decese, siguranta 

rutiera, participanti la trafic, mediu 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

 În conformitate cu noile tehnologii de iluminat aplicate în țările europene 

s-a demarat  și în țara noastră  introducerea  iluminatului cu lămpi cu tehnologie 

LED care în urma studiilor efectuate și a urmării comportarii în timp a acestora 

comparativ cu lămpile cu vapori de sodiu s-au dovedit superioare atât ca durată 

de viață cât din punct de vedere al  parametrilor tehnico-economici (consumuri 

mailto:livitonea@yahoo.com
mailto:romanescu@cfdp.utcb.ro
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reduse de energie cu 35-50%) în conformitate cu studiile comparative de 

specialitate  precum și pretarea la folosirea în sisteme inteligente (adaptarea 

iluminatului la variațiile valorilor de trafic rutier și permiterea de economii 

importante de energie electrică). 

 Având în vedere avantajele oferite de implementarea sistemului de 

telegestiune la iluminatul cu tehnologie LED se impune generalizarea acestui 

sistem coroborat cu faptul că în țările membre ale Uniunii Europene, iluminatul 

cu lămpi cu vapori de mercur s-au interzis de mulți ani și iluminatul cu lămpi cu 

vapori de sodiu a fost interzis în țările membre ale Uniunii Europene din aprilie 

2017, cu recomandarea ca în perioada 2012 – 2017 toate lămpile de iluminat cu 

vapori de sodiu sa fie înlocuite cu lămpi cu economice și ecologice cu tehnogie 

LED. 

Tabel 1. Caracteristicile tipurilor de lampă 

Tip lampă 
Eficacitate 

(lumen/watt) (lm/w) 

Durata de viață 

(ore) 

incandescenta 12 - 20 1.000 – 1.200 

halogen 18 - 25 2.000 – 3.000 

fluorescenta 60 - 80 6.000 – 15.000 

led 12 - 100 50.000 – 100.000 

   

Timpul de pornire-oprire: din momentul alimentarii, CI-LED lumineaza 

practic instantaneu la intensitate maxima fara a aveea intarzierei si suporta foarte 

bine regimurile pornit-oprit, spre deosebire de lampile cu vapori metalici sau 

cele cu vapori de sodiu. 

 Părțile componente ale iluminatului public : 

➢ Lampa de iluminat 

➢ Stâlpul de iluminat și fundația 

➢ Alimentarea cu energie electrică (din surse neconvenționale sau 

convenționale) 

 

2. SIGURANȚĂ RUTIERĂ 

 

Statistici privind  siguranța rutieră în România și Europa 

Romania se află  pe penultimul loc în ceea ce privește siguranța rutieră în 

Uniunea Europeană, cu 97 de decese raportate la un million de locuitori în anul 

2016. În urma țării noastre fiind doar Bulgaria cu 99 de decese, arată noile date 
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statistice publicate de către Comisia Europeană. Comparativ cu situația din 

2010, decesele pe șoselele din Romania au scazut cu 19%, exact cât media 

Uniunii Europene în toți acești ani. Cele precizate sunt concluziile tabelului 2., 

de mai jos, cu numărul de decese la un million de locuitori. 
 

Tabel 2. Numărul de decese rutiere la un milion de locuitori 

 2010 2015 2016 2015-2016 2010-2016 

Belgia 77 65 56 -13% -26% 

Bulgaria 105 98 99 0% -9% 

Republica Cehă 77 70 99 -16% -23% 

Danemarca 46 31 37 18% -18% 

Germania 45 43 39 -7% -12% 

Estonia 59 51 54 6% -10% 

Irlanda 47 36 40 13% -11% 

Grecia 112 73 75 2% -35% 

Spania 53 36 37 2% -31% 

Franța 64 54 54 0% -13% 

Croația 99 82 73 -12% -28% 

Italia 70 56 54 -5% -21% 

Cipru 73 67 54 * -23% 

Letonia 103 95 80 -16% -28% 

Lituania 95 83 65 -22% -37% 

Luxemburg 64 64 52 * -6% 

Ungaria 74 65 62 -6% -18% 

Malta 36 26 51 * 69% 

Tările de Jos 32 31 33 4% 3% 

Austria 66 56 49 -11% -23% 

Polonia 102 77 79 2% -23% 

Portugalia 80 57 54 -10% -40% 

Romania 117 95 97 1% -19% 

Slovenia 67 58 63 8% -6% 

Slovacia 65 57 50 -12% -22% 

Finlanda 51 49 45 -6% -8% 

Suedia 28 27 27 2% -1% 

Regatul Unit 30 28 28 1% -4% 

UE 63 51,5 50 -2% -19% 

Sursa: hotnews.ro 
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Concluzii privind România 

Introducerea iluminatului public pe drumurile naționale și publice din țară 

a dus la scăderea numărului de morți în accidentele rutiere cu 40% în 2014, față 

de anul 2008, respectiv de la un număr total de victime de 3.000 în 2008, la 

1.800 anul trecut. Trebuie subliniat faptul că nu a scăzut numărul de accidente, 

ci numărul de victime, ceea ce arată importanța introducerii iluminatului public 

pe drumurile naționale și publice, alături de adoptarea altor măsuri, cum ar fi 

montarea de sensuri giratorii sau a parapeților de beton între sensurile de mers. 

Conform altor surse respectiv al 12-lea raport privind performanța în 

domeniul siguranței rutiere pentru țările membre ale UE din iunie 2018. 

S-a stabilit reducerea la jumătate a numărului de decese rutiere până în 

2020, pe baza nivelului lor din 2010. În acest capitol, urmărim progresele 

înregistrate împotriva acestui obiectiv utilizând, ca indicatori principali, evoluția 

deceselor rutiere între 2010 și 2017 (Figura 1.). 

Figura 1. Evoluția deceselor rutiere în perioada 2010-2017 
 

3. ELEMENTE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ 

 

Din punct de vedere al elementelor de siguranță rutieră stâlpii de iluminat 

sunt considerați  obstacole pentru participanții la traficul rutier, motiv pentru 

care sunt prevăzute retrageri față de partea carosabilă. Astfel pentru sectoarele 

de drum național care traversează localități  urbane,  retragerile sunt de minim 

1,0 m în cazul în care profilul transversal este de oraș adică  partea carosabilă 
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este încadrată de borduri denivelate sau în cazul în care drumul național 

tranzitează localități rurale retragerea minimă este de 3,0 m.  

 Pentru sectoarele de drum național care tranzitează municipii reședință de 

județ retragerile sunt mai reduse, acestea putând ajunge la 0,5 m . 

          De precizat că aceste retrageri necesită corelare cu viteză maximă admisă 

de deplasare admisă pe calea rutieră și lățimea de lucru a parapetelui, acolo unde 

este necesar. 

Tipurile de stâlpi  

 Stâlpii din material fragil sunt proiectați special pentru a fi eficienți în 

reducerea severității accidentelor rutiere. Acești stâlpi sunt proiectați special 

pentru a cadea sau pentru a se dezintegra la impact, reducând în acest fel riscul 

potențialelor leziuni grave. 

 Stâlpii deformabili asigură un grad satisfăcător de siguranță la impact 

atunci când vehiculele circulă cu viteze mai mici (ex. pana : 80 km/h). 

 Unul  din cele mai folosite tipuri de stâlpi sunt stâlpii de tip ,, rupere la 

bază’’. Acest tip de stâlpi se regăsesc în mai multe țări, în special pe autostrăzi și 

drumuri de mare viteză și datorită urmării comportării în timp și la accidente 

sunt din ce în ce mai utilizați.  

 Decizia de a utiliză stâlpi cu rupere la bază depinde de spațiul disponibil 

și de riscul ca un stâlp în cădere să cauzeze prejudicii altor participanți la traficul 

rutier din zona marginii drumului. 

 Stâlpii de siguranță pasivă sunt obstacole autoprotejate in sensul că sunt 

elemente sigure pentru ocupanții vehiculelor în cazul unui impact. 

 Materialul din care sunt confecționați stâlpii este aluminiu. 

 Avantajele materialului din aluminiu sunt : 

- Reciclabilitatea  

- Rezistența la coroziune 

- Greutatea redusă 

- Proprietățile de absorție a coliziunilor  

Rolul și scopul iluminatului căilor rutiere 

 Iluminatul căilor rutiere trebuie să pună în evidență caracteristicile căii de 

circulație având ca scop asigurarea derulării unui trafic rutier fluent, în condiții 

de siguranță și cu un confort vizual.  

 Soluția tehnică a sistemului de iluminat este condiționată de: 

- Intensitatea traficului rutier 

- Categoria drumului 

- Zonele învecinate 

- Caracteristicile geometrice ale drumului 

- Tipul de drum – național /stradă 
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- Existența în functie de tipul de drum a trotuarelor, a zonei verzi, rețelelor 

edilitare pozate subteran sau suprateran 

- Ghidajul vizual 

 Caractristicile geometrice ale sistemului de iluminat sunt: 

➢ Distanța între stâlpi 

➢ Înalțimea stâlpilor și înălțimea de montaj 

➢ Retragerea  

➢ Unghiul de înclinare 

➢ Brațul de susținere 

 

Figura 2. Caracteristicile geometrice ale sistemului de iluminat 
 

Ghidajul vizual trebuie să asigure participanților la trafic recunoșterea 

facilă a configurației drumului corelat cu viteza maxima admisă pe sectorul de 

drum. 

Prin iluminatul corect se înbunătățește ghidajul vizual și se asigură 

participanților la trafic siguranță și confort. Evitarea ghidajului eronat se 

realizează respectându-se următoarele elemente importante pentru practica 

iluminatului rutier: 

• În cazul autostrăzilor cu sensurile separate de o zonă mediană amplasarea 

iluminatului în zona centrală asigură un ghidaj bun și totodată reducerea 

valorilor investiției și costurile de întreținere datorită reducerii numărului de 

stâlpi și a lungimii conductorilor de alimentare cu energie electrică. 

• În cazul curbelor, amplasarea iluminatului unilateral pe partea exterioara a 

curbei asigură un ghidaj bun. 

 

Iluminatul inteligent 
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Implementarea soluțiilor moderne de monitorizare și control al 

iluminatului cu posibilitatea modificării responsabile în timp real a unor anumiti 

parametrii, emiterea de rapoarte privind funcționalitatea sistemuui de iluminat si 

luarea deciziilor corespunzătoare sunt apanajul soluțiilor moderne ale 

managementului unui iluminat inteligent. 

 

4. STUDIU DE CAZ 

 

Prezentul  studiu  trateaza proiectul de iluminat al unui  sector din 

autostrada  A1 în lungime de1000 de metri, sector ce face parte din autostrada 

Lugoj - Deva, lot2, km 34+000-Km 35+000.  

La baza elaborarii prezentului studiu de iluminat au stat: 

➢ ridicările topografice materializate prin plan de situație, profil 

longitudinal și profile transversale curente; 

➢ studii geologice, hidrologice, climatice și de trafic rutier;  

 
Figura 3. Profil transversal TIP 

 

Profilul transversal tip folosit este descris în cele ce urmează și au în 

conformitate cu reglementarile tehnice ale Ordinului MT 46/1998 urmatoarele 

caracteristici. 

➢ Parte carosabilă 2x2x3,75m= 15,00 m lățime ; 

➢ Banda de ghidaj 2x2x0,50m =  2,00 m  

➢ Banda mediană 1x3,00m 

➢ Banda de staționare de urgență 2x2,50m = 5,00 m 

➢ Acostament 2x0,50m =1,00 m 

➢ Acostament cu parapet marginal 2x0,75m =1,50 m 

Rezultând o platformă a autostrăzii  cu lățimea de 27,50 m 
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 Culoarul de expropriere este de 50,00 m stânga, dreapta axului autostrăzii 

cu respectarea zonei de siguranță a acesteia, respectiv OG 43/1997 cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

INSTALAȚIA DE ILUMINAT 

Caracteristicile tehnice ale corpurilor și sistemelor de iluminat trebuie să 

îndeplinească și să corespundă cerințelor normelor SR EN 60598 pentru 

corpurile de iluminat și normele CE 115/2010,  SR 13201/2003 pentru sistemele 

de iluminat. 

 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 

 Se face prin racordare la rețeaua electrică de medie tensiune 20 KV 

existentă în zonă prin intermediul unui post trafo dimensionat corespunzator. 

 

STÂLPI  ȘI CIRCUITE DE ILUMINAT 

 Din amaliza celor două sisteme prezentate se optează pentru varianta de 

iluminat cu LED. Acest segment de autostradă va fi iluminat prin realizarea unui 

iluminat cu LED amplasat bilateral, folosind stâlpi metalici cu înălțimea de 

12,00 m, amplasați la distanța de 45,00 m, și luminantă de 1,73 cd/mp. 

 

PROIECTAREA ILUMINATULUI 

La proiectarea iluminatului căilor de circulatie rutiere se ține cont de 

prevederile  SR-EN 13201/2003, CIE 115/2010. Astfel pentru selectarea clasei 

de iluminat se ține cont de următorii parametri: 

➢ geometrici cum af fi: existența separatorului de sens, densitatea 
intersecțiilor, existente, existent zonelor de risc și a dispozitivelor de încetinire; 

➢ utilizarea traficului cum ar fi: fluxul traficului auto, fluxul traficului de 
cicliști și pietoni, existența de vehicule stationate,necesitatea recunoasterii 
fetelor; 

➢ influențe externe sau de mediu cum af fi: complexitatea câmpului 
vizual, nivelul luminos ambient; 

Clasa de iluminat  la care se încadrează sectorul de autostradă conform 

celor precizate mai sus precum și valorii fluxului de trafic de vehicule pe zi > de 

25000 în ME3a conform  tabelelor din materialul editat de Comitetul Național 

Român de Iluminat, Proiectarea IIuminatului Căilor de Circulație Rutiere care 

sunt atasate la prezentul material. 

Conform SR EN 13 201, parametrii luminotehnici recomandați în funcție 

de clasa de iluminat din materialul editat de Comitetul Național Roman de 
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Iluminat, Proiectarea IIuminatului Căilor de Circulație Rutiere care este atasat la 

prezentul material. Pentru modelarea efectuată în DIALUX, s-a ales pentru 

tronsonul de autostradă, clasa de iluminare  ME3a  cu urmatoarele caracteristici 

specifice: 

➢ L(cd/mp) = are valoarea minimă de 1,0 cd/mp      

➢ Uo =   valoare minimă de 0.4 

➢ Ui=     valoare minimă de 0.7 

➢ Ti=      valoare minimă de 15. 

 

Tabel 3 – Centralizator iluminat clasic DIALUX 

Tehnologie 
aparat 

iluminat 
UM 

montare rezultate 

inclinatie  

lungime 

consola 

(metri) 

distanta 

stalp (metri) 

inaltime 

pct 

lumina 

(metri) 

distanta 

stalpi 

(metri) 

luminanta 

medie 

(cd/mp) 

CLASICA 51415 lm 

0 3 m 4 m 10 39 3.68 

5 3 m 4 m 10 41 3.47 

10 3 m 4 m 10 40 3.47 

0 3 m 4 m 12 46 2.97 

5 3 m 4 m 12 50 2.71 

10 3 m 4 m 12 53 2.48 

0 3 m 4 m 15 61 2.1 

5 3 m 4 m 15 64 1.96 

10 3 m 4 m 15 64 1.87 

0 3 m 4 m 20 79 1.43 

5 3 m 4 m 20 82 1.33 

10 3 m 4 m 20 84 1.22 

0 3 m 4 m 15 60 2.14 
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Tabel 4. Centralizator iluminat LED DIALUX 

Tehnologie 
aparat 

iluminat 
UM 

montare rezultate 

inclinatie  

lungime 

consola 

(metri) 

distanta 

stalp 

(metri) 

inaltime 

pct 

lumina 

(metri) 

distanta 

stalpi 

(metri) 

luminanta 

medie 

(cd/mp) 

LED 26788 lm 

0 3 m 4 m 10 33 2.39 

5 3 m 4 m 10 18 4.37 

10 3 m 4 m 10 NU NU 

0 3 m 4 m 12 49 1.59 

5 3 m 4 m 12 48 1.6 

10 3 m 4 m 12 47 1.54 

0 3 m 4 m 15 68 1.08 

5 3 m 4 m 15 69 1.02 

10 3 m 4 m 15 64 1 

0 3 m 4 m 20 62 1 

5 3 m 4 m 20 58 1.01 

10 3 m 4 m 20 53 1 

0 3 m 4 m 12 45 1.73 

 

5. CONCLUZII 

 

 Din primul studiu de caz, prin folosirea lămpilor clasice de iluminat cu 

vapori de sodium se pot trage urmatoarele concluzii: 

- Distanța între stâlpii de iluminat variză între 39÷84 m în funcție de 

variația înălțimii stâlpului între 10÷20 m. 

- Parametrul luminotehnic luminanță descrește valoric de la 3,68÷1,22 

cd/mp, în funcție de variația înălțimii stâlpului de la 10÷20 m. 

- Valorile luminanței maxime se obțin pentru lămpile montate fără 

înclinație indiferent de înălțimea stâlpului. 

Din cel de al doilea studiu de caz, prin folosirea lămpilor cu LED, se pot 

trage următoarele concluzii: 

- Distanța între stâlpi variază între 18÷69 m pentru o înălțime a stâlpilor 

cuprinsă între 10÷15 m. Pentru stâlpii cu înalțimea de 20 m, distanța între 

stâlpi scade de la 62 m la 53 m în funcție de înclinația lămpii. 

- Luminanța descrește valoric de la 2,39 cd/mp la 1 cd/mp cu creșterea 

înăltimii stâlpului de la 10 m la 20 m. 
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- Înclinația lămpii nu influențează semnificativ luminanța medie pentru 

stâlpi cu regimul de înălțime cuprins între 12÷20 m. 

Corelarea folosirii sistemului de iluminat cu lămpi cu led, senzori 

crepusculari și senzori de miscare, asigură un iluminat adaptiv la condițiile 

meteorologice, de trafic și importante economii de energie electrică.  

Acest  segment de autostradă va fi iluminat prin realizarea unui iluminat 

amplasat  bilateral pe fiecare parte din considerente de siguranța traficului rutier 

care este din punct de vedere al importantei superioară criteriilor de cost. 

Majorarea distanței dintre stâlpi cu respectarea parametrilor luminotehnici 

conduce la  reducerea costurilor de materializare în teren. 

Datorită variațiilor de trafic funție de anotimp, de zi și noapte folosirea 

sistemelor inteligente este recomandată prin montarea senzorilor de mișcare cu 

infraroșu  precum și a senzorilor crepusculari care prin sistemul de telegestiune 

se optimizează costurile de mentenanță dar le majorează pe cele cu realizarea 

obiectivului de investiție. 

Înălțimea stâlpului este o mărime direct proporțională cu distanța dintre 

stâlpi. 

Unghiul de înclinație este o mărime invers proporțională cu distanța dintre 

stâlpi. 

Luminanța medie este o mărime direct proporțională cu distanța dintre 

stâlpi. 
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INFLUENȚA VARIAȚIEI RIGIDITĂȚII ELEMENTELOR DE 

REZISTENȚĂ LA PODURILE PE ARCE DIN BETON CU 

CALE SUS, ASUPRA STĂRII DE EFORTURI PE STRUCTURĂ 
 

 

Vîrlan Ileana Iulia, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Anul II Master Poduri și 

Tuneluri, E-mail: ileanaiulia.virlan@yahoo.com 

 

Îndrumător: Chiotan Corina, Șef lucrări, doctor inginer, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri 

și Poduri 

 

 

1. GENERALITĂȚI 

 

1.1. Introducere 

 

Podurile pe bolți au fost prima structură folosită încă din vremurile antice, 

peste 3000 de ani în urmă, și până în zilele noastre datorită rezistenței, 

versatilității si frumuseții lor. Indiferent de materialele folosite: piatră, cărămidă, 

lemn, sau materiale moderne precum beton armat sau oțel, podurile pe arce sunt 

potrivite de la deschideri mici, până la deschideri de 445m, strict în cazul 

podurilor din beton armat cu cale sus, precum podul de cale ferată Qinglong din 

China. 

 

 
Figura 1. Podul Qinglong 

 

În cazul podurilor pe arce şi bolţi, cheia este punctul central și cel care 

distribuie în mod egal tensiunea celor două părți care, la rândul lor, o distribuie 

mailto:ileanaiulia.virlan@yahoo.com
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nașterilor. La nivelul nașterilor, pe lângă acțiunile gravitaționale verticale apar și 

acțiuni orizontale, datorate împingerii arcului și a pământului. Așadar, 

momentele încovoietoare pozitive, rezultate din încărcările exterioare, sunt 

reduse de momentele încovoietoare negative, rezultate din încărcările arcului. 

Arcele funcționează pe simplul principiu al lui Newton: orice acțiune are o 

reacțiune. În acest caz, acțiunea transmisă din cheia arcului în fiecare secțiune a 

lui, este contracarată de împingerea pământului, în așa fel încât arcul rezistă sub 

acţiunile exterioare, datorită compresiunii.  Leonardo da Vinci a descris arcele 

ca fiind „o forță provocată de două sferturi de cerc, fiecare foarte slabă pe cont 

propriu și tinzând să cadă, dar totuși, una o susține pe cealaltă în tendința lor de 

a cădea, iar cele două slăbiciuni devin o putere împreună”.  

Podurile au fost descoperite de la începutul lumii din cauza simplei nevoi de 

a traversa un curs de apă sau alte obstacole naturale. Această necesitate 

preistorică a fost împlinită prin trunchiuri de copaci susținuți pe toată lungimea 

trunchiului de roci mari sau doar din loc în loc, punând bazele podurilor cu mai 

multe deschideri. Adevărații descoperitori ai podurilor pe bolți se spune că ar fi 

sumerienii, locuitori ai Văii dintre Tigru și Eufrat, actuala parte sudică a 

Irakului. Aceștia foloseau cărămizi pe care le coceau la soare, iar în jurul anilor 

4000 î.H. au descoperit avantajele acestor structuri. Așadar până în timpurile 

Imperiului Roman podurile pe bolți erau cel mai întâlnit tip de pod, pentru 

proiectarea căruia au fost dezvoltate formule empirice de calcul. 

 

1.2. Exemple deosebite din Imperiul Roman 

 

Datorită aspectului plăcut al bolților, aceste poduri au devenit foarte populare 

în timpul Imperiului Roman, în special sub conducerea împăratului Traian și 

arhitectul favorit al acestuia, Apolodor. Arhitecții Imperiului Roman au 

construit, de-a lungul timpului, peste 1000 de poduri din piatră sub formă de 

boltă în Europa, Asia și Africa de Nord. Fie că au construit apeducte, poduri de 

deschideri mici, mari sau viaducte, romanii au folosit bolțile semicirculare 

dezvoltând astfel o tehnică proprie pentru determinarea unui raport ideal între 

secțiunile bolții și acțiunile la care sunt supuse. Așadar, în timp, podurile au 

ajuns să aibă nașterile din ce în ce mai mici, bolțile mai subțiri, mai scunde, mai 

ascuțite la cheie și mai lungi. Un exemplu este podul Trezzo sull’Adda cu 

deschidere de 72.00m, construit  în secolul al 14-lea şi care a rămas cea mai 

mare deschidere până la începutul secolului XX. Podurile pe bolți au fost în 

centrul atenției renascentiste, fiind implicate astfel, nu doar aspecte precum 

rezistența și arhitectura, dar și ingineria sunetului și moda vremurilor respective, 

exemplul cel mai elocvent constituindu-l podul Rialto din Veneția.   
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Figura 2. Ponte Rialto 

 

1.3. Podurile pe arce din beton în prezent 

 

Podurile romane pe bolți reprezintă piatra de temelie pentru podurile pe arce. 

Astfel, după milenii de la primul pod pe bolţi, este construit podul Hoover care 

facilitează legătura dintre Phoenix și Las Vegas, S.U.A.. Acesta este un pod 

revoluționar, la construirea căruia au fost folosite multe tehnici aparte, au fost 

surmontate multe obstacole, multe dintre ele fiind naturale (vântul, temperaturile 

extrem de ridicate din timpul zilei). De asemenea, prin construcţia lui au fost 

înlăturate multe bariere din punct de vedere ingineresc: primul pod compozit 

construit în Statele Unite ale Americii, cea mai mare deschidere, cea mai mare 

lungime de pod, al doilea cel mai înalt pod din America, dar cel mai înalt pod pe 

arce din beton din lume. 

 
Figura 3. Podul Hoover 
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1.4.  Avantajele podurilor pe arce din beton: 

 

1. Solicitarea preponderentă este de compresiune, solicitare ce este preluată 

de către beton fără apariţia fisurilor, scăzând în felul acesta costurile de 

întreținere. 

2. Din aceeaşi cauză, în cazul podurilor pe arce din beton, consumul de oțel 

este mic. Pentru forme ale arcelor apropiate de curba de presiune 

consumul de oţel se limitează la armarea constructivă, utilizându-se 

procentele minime de armare. 

3. Deschideri mai mari decât ale podurilor pe grinzi, realizându-se astfel 

economii de material prin micşorarea numărului de infrastructuri. 

4. Lipsa pilelor înseamnă lipsa pericolelor precum afuieri, coliziunea 

ambarcațiunilor cu acestea, dar şi păstrarea secțiunii de scurgere a apelor. 

5. Aspectul arhitectonic extrem de plăcut al acestora. 

 

1.5. Dezavantajele podurilor pe arce din beton: 

 

1. Înălțimea mare de construcție, pentru arcele cu calea la mijloc şi cele cu calea 

sus.  

2. Dificultăţi la construirea lor, necesitând personal calificat, cu o vastă 

experienţă tehnică, dar şi construcţii auxiliare, cintre, destul de scumpe şi 

uneori greu de executat. 

3. Necesitatea unui teren de fundare cu rezistențe bune, cerință indusă de 

împingerile produse de arce la nașteri. 

4. Deschiderile sunt, totuşi, limitate din cauza greutăţii mari a betonului. 

 

2. PODURI PE ARCE ȘI BOLȚI CU CALEA SUS 

 

2.1. Noțiuni generale 

 

 În stabilirea dimensiunilor elementelor principale de rezistență ale unui 

pod pe arce trebuie să ținem seama de condițiile de scurgere a apelor, 

caracteristicile geotehnice și geologice ale pământului de fundare, topografia 

terenului, gabaritele de circulație pe și sub pod. Ulterior aprofundării acestor 

condiții se pot alege forma, deschiderea, săgeata și grosimea arcului.  

 Proiectarea podurilor pe arce și bolți din beton armat are în vedere câteva 

aspecte esențiale rezistenței podului, precum: 
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2.1.1. Alegerea tablierului format din dale, casete sau grinzi. 

Această alegere este dependentă de 2 factori: unul este distanța dintre 

reazemele tablierului, având în vedere că tablierul are ca schemă statică o grindă 

continuă rezemată pe fiecare stâlp care îl susține, iar cel de-al doilea factor este 

gradul de conlucrare dintre tablier și arc. Acesta din urmă se poate determina 

funcție de raportul dintre momentele de inerție al secțiunii tablierului și cel al 

secțiunii de la cheia arcului. 

 

2.1.2. Alegerea variantei ideale de legătură între arce și stâlpi, respectiv 

între stâlpi și tablier 

 Aceste legături se vor alege ținând cont de influența încărcărilor utile și a 

temperaturii asupra construcției și deformării acesteia, în mod particular asupra 

stâlpilor. Creșterea temperaturii provoacă deplasări substanțiale ale tablierului 

pe direcție longitudinală, deplasarea verticală din dreptul cheii este redusă, iar 

deplasările capetelor stâlpilor diferă de la unul la altul, rezultând momente 

variate în stâlpi. Astfel, momentul maxim este regăsit în stâlpul cel mai scund, 

fapt care impune obligația de a realiza dublu articulați stâlpii din zona cheii iar 

stâlpii din zona nașterilor vor fi dublu încastrați.   

 

2.1.3. Proiectarea stâlpilor de susținere a tablierului 

 Din cauză faptului că pentru podurile de deschideri mari săgețile au rol 

considerabil, stâlpii din zona nașterilor au o înălțime mare, lucru care poate 

produce flambajul acestora. Flambajul poate fi evitat prin creșterea 

dimensiunilor secțiunii stâlpilor. 

 

2.1.4. Alegerea schemei statice, a formei şi dimensiunilor arcului 

 Factorii care influenţează alegerea acestor date constructive sunt: 

deschiderea podului, încărcările care apar în timpul execuţiei şi exploatării lui, 

alcătuirea generală a podului, și nu în ultimul rând, condițiile tehnico-

economice.  

Dimensiunile arcului se vor stabili respectând condițiile necesare și ținând 

seama de factori deja cunoscuți, dar și necunoscuți încă, precum: 

- Clasa betonului; 

- Procentul de armare; 

- Raportul dintre săgeată și deschidere f/L; 

- Încărcările; 

- Alcătuirea și rigiditatea tablierului; 

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2018  

ediţia a IX-a 
 

Bucureşti, Septembrie 2018 
 

 406 

3. PROIECTAREA PODURILOR PE ARCE 

 

3.1. Dimensionarea arcelor 

 

În vederea dimensionării unui arc este necesară analizarea situației cele mai 

defavorabile, situație obținută printr-o forță axială N maximă și a unui moment 

încovoietor M corespunzător sau a cazului opus, moment încovoietor maxim și 

forța axială corespunzătoare lui. Liniile de influență obținute din aceste două 

cazuri de încărcări ale momentelor în raport cu limitele sâmburelui central într-o 

secțiune curentă k se determină cu relațiile: 

Mk
s= Mk

s +M-N*yk
s-T*xk

s 

Mk
i=Mk

i+M-N*yk
i-T*xk

i   

unde Mk
s și Mk

i simbolizează liniile de influență ale momentului pe sistemul de 

bază la limitele sâmburelui central.  

Astfel, cunoscând momentele Mk
s și Mk

i , determinăm eforturile unitare în 

fibrele extreme ale secțiunii arcului:  

σi=     σi=   

unde σi și σs sunt eforturile unitare la fibra inferioară, respectiv la fibra 

superioară. 

Legea de variație a momentelor de inerție în lungul arcului și sistemul static 

influențează curbele înfășurătoarei de moment încovoietor a arcului. Acești 

factori care participă la determinarea valorilor de moment încovoietor maxim și 

minim conduc la imposibilitatea de a determina analitic o lege de variație a 

dimensiunilor secțiunilor arcului în lungul acestuia. Cu cât valoarea efortului 

unitar σ este mai mică, cu atât materia primă, betonul, este mai bine distribuită. 

În cazul arcelor dublu încastrate, din cauza faptului că momentele de inerție I  

au valori mari la nașteri, momentele încovoietoare M au aceeași aliură. Legea de 

variație a momentele de inerție I care corespunde acestei înfășurătoare este: 

 
- Ic este momentul de inerție al secțiunii arcului la cheie; 

- Ix este momentul de inerție al unei secțiuni curente cu abscisa x măsurată de 

la cheia arcului; 

- φx este unghiul dintre tangenta la axa arcului în secțiunea x și orizontala; 

-  este  coeficientul secțiunii care depinde de raportul dintre 

încărcarea permanentă și încărcarea utilă și are valori între 0.30 și 0.40 pentru 

podurile de șosea și 0.15-0.25 pentru podurile de cale ferată. 
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3.2. Alegerea axei mediane 

 

 În vederea determinării axei mediane al arcului, este necesară 

determinarea efortului unitar pe secțiuni, eforturi care provin din momentele 

încovoietoare, forțele axiale și tăietoare date de încărcările permanente și utile. 

Deoarece aportul forței tăietoare este neglijabil, influența forței axiale asupra 

secțiunilor arcului este invers proporțională cu mărimea acesteia, iar influența 

momentelor încovoietoare este direct proporțională cu valoarea lor, se urmăreşte 

a se micșora pe cât de mult posibil efoturile unitare din momente încovoietoare. 

În vederea obținerii unor momentele încovoietoare nule, se alege axa arcului 

astfel încât să coincidă cu poligonul funicular al încărcărilor, obținând, astfel, 

forma de coincidență pentru încărcările permanente. Condiția pentru ca axa 

arcului să coincidă curbei de presiune este: 

      
 

4. STUDII PARAMETRICE PRIVIND INFLUENȚA VARIAȚIEI 

RIGIDITĂȚII STÂLPILOR ȘI ARCELOR ASUPRA STĂRII DE 

EFORTURI PE STRUCTURĂ 

 

4.1. Descrierea structurii 

 

Lucrarea studiată este o structură pe arce, cu calea sus, din beton armat, 

amplasată peste Râul Bistrița, în Bicaz pe DN 15 la km 287+062. 

Arcul are săgeata de 8.00m, o deschidere de 40.00m iar podul are lungimea 

totală de 61.58m. În secțiune transversală dimensiunile arcului sunt de 

100x60cm, iar tablierul este format din două grinzi monolite, solidarizate cu 

placă. Lățimea parții carosabile este de 7.00m, iar pentru pietoni s-au amenajat 

două trotuare de câte 1.00m lățime fiecare. Lățimea totală a tablierului este de 

9.44m. Tablierul reazemă pe arce prin intermediul unor stâlpi care au în secțiune 

transversală dimensiunile de 50x50cm. De asemenea, atât tablierul cât și arcele 

au fost solidarizate prin intermediul antretoazelor, respectiv riglelor.  

 Infrastructurile podului s-au realizat cu fundații directe din chesoane cu 

aer comprimat de 7.00m lățime, 11.50m lungime și aproximativ 9.10m 

adâncime. 
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Figura 4. Schema podului 

 

Modelarea structurii a fost făcută cu ajutorul programului de calcul CSI 

Bridge, iar pentru determinarea eforturilor secționale s-au considerat greutatea 

proprie a structurii şi convoiul de calcul LM1. 

Pentru realizarea modelului de calcul în programul CSI Bridge au fost 

introduse coordonatele (x, y, z) ale nodurilor formate de intersecția elementelor 

geometrice. Pentru discretizarea elementelor structurii (arce, grinzi monolite, 

antretoaze) s-au folosit doar elemente de tip bară.  

La modelarea stucturii inițiale, riglele ce leagă arcele între ele au aceleași 

dimensiuni în secțiune transversală precum stâlpii, 50x50cm. 

 

 

Figura 5. Secțiunea transversală a grinzilor  Figura 6. Secțiunea transvesală a 

antretoazelor curente  

  
Figura 7. Secțiunea transvesală a 

antretoazelor de capăt  

Figura 8. Secțiunea transvesală a 

arcului  

 

 Modelarea spațială a podului în programul de calcul CSI Bridge s-a făcut 

considerând structura ca fiind o rețea de grinzi ce a fost împărțită în lungul 

podului în fășii de câte un metru fiecare. Greutatea volumică a fășiilor a fost 
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considerată egală cu zero, iar constanta de torsiune a fost redusă la jumătate, 

deoarece placa de suprabetonare a mai fost o dată luată în calcul la atribuirea 

secțiunii grinzii monolite (vezi Figura 4.3). Pentru studiul realizat s-a considerat 

un beton de clasă C35/45. 

 

4.2. Stabilirea stării de eforturi pe structura inițială  

 

 
Figura 8. Înfășurătoarea de momente încovoietoare pe structura inițială 

 
Figura 9. Înfășurătoarea de forțe tăietoare pe structura inițială 

 

 
Figura 10. Înfășurătoarea de forțe axiale pe structura inițială 

 

 
Figura 11. Schema structurii inițiale 
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4.3. Influenţa variației rigidității arcelor asupra stării de eforturi în 

structură 

 

Studiul parametric s-a realizat variind secţiunea arcelor şi determinând starea 

de eforturi pentru fiecare caz. Prin compararea rezultatelor se pot deduce cele 

mai eficiente soluţii. Astfel, arcele au avut inițial secțiunea de 1.00x0.60m 

secţiunea variind de la 0.60x0.60m până la 1.20x0.60m, cu pas de 20cm.. Pentru 

exemplificare sunt prezentate rezultatele obţinute pentru momentele 

încovoietoare în secţiunea naşterii arcului. 

 

Tabelul 1. Variația momentelor încovoietoare pozitive din secțiunea A0 

a arcului în funcție de variația secțiunii arcului 

 
 

 
Figura 12. Influența variației secțiunii arcului asupra stării de efoturi din 

secțiunea A0 a arcului (valorile maxime pozitive) 
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4.4. Influenţa variației rigidității stâlpilor asupra stării de eforturi în 

structură 

 

Studiul parametric s-a realizat variind secţiunea stâlpilor şi determinând 

starea de eforturi pentru fiecare caz. Secţiunea stâlpilor a variat de la 30x50cm 

până la 120x50cm. Pentru exemplificare sunt prezentate rezultatele obţinute 

pentru momentele încovoietoare în secţiunea naşterii arcului. 

 

Tabelul 2 – Variația momentelor încovoietoare pozitive din secțiunea A0 

a arcului în funcție de variația secțiunii stâlpilor 

 
 

 
Figura 13. Influența variației secțiunii stâlpului asupra stării de efoturi din 

secțiunea A0 a arcului (valorile maxime pozitive) 
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4. CONCLUZII 

 

Variaţia înălţimii arcelor are influenţă atât asupra stării de eforturi în arce cât 

şi asupra stării de eforturi în tablier şi stâlpi. Astfel, creşterea înălţimii arcelor de 

la 60 cm la 1.20m produce pe tablier: 

• O scădere de 60% a momentului încovoietor negativ în secţiunea 2 a 

tablierului (deasupra naşterii arcelor), de la -1512,39 KNm la -618,17KNm; 

• O scădere de 49% a momentului încovoietor pozitiv în secţiunea 6 a 

tablierului (deasupra cheii arcelor), de la 1863, 07KNm la 953, 66KNm; 

• O scădere de 23% a forţelor tăietoare în secţiunea 2 a tablierului (deasupra 

naşterii arcelor), de la -932,54 KN la -721,44KN. 

Creşterea înălţimii arcelor de la 60 cm la 1.20m produce pe arce: 

• Creşterea de aproape 4 ori a momentului încovoietor pozitiv în secţiunea de 

naştere a arcelor, A0, de la 411,71KNm la 1577,68KNm; 

• Creşterea de 5.32 ori a momentului încovoietor negativ în secţiunea de 

naştere a arcelor, A0, de la -378,45KNm la -2016,79KNm; 

• Creşterea de aproape 5 ori a momentului încovoietor pozitiv în secţiunea de 

cheie a arcelor, A4, de la 269,55KNm la 1326,26KNm; 

• Variaţii foarte mici a forţelor axiale în secţiunea de la nasţerea arcelor, de 

maxim 2,23% şi relativ mici în secţiunea de la cheie, de 17%. 

Creşterea înălţimii arcelor de la 60 cm la 1.20m produce în stâlpul S4: 

• Scăderea cu aproximativ 50% a momentelor încovoietoare şi a forţelor 

tăietoare pe stâlpul S4. 

Variaţia rigidităţii stâlpilor are influenţă atât asupra stării de eforturi în stâlpi cât 

şi asupra stării de eforturi în tablier şi arce.  

Astfel, creşterea înălţimii secţiunii stâlpilor de la 30 cm la 1.20m produce pe 

tablier: 

• O scădere nesemnificativă a momentului încovoietor negativ în secţiunea 2 a 

tablierului (deasupra naşterii arcelor), de maxim 6.5%; 

• O scădere de 28% a momentului încovoietor pozitiv în secţiunea 6 a 

tablierului (deasupra cheii arcelor), de la 1562,43KNm la 1120,99KNm; 

• O creştere de 8% a forţelor tăietoare în secţiunea 6 a tablierului (deasupra 

cheii arcelor), de la 303,53KN la 326,99KN. 

Creşterea creşterea înălţimii secţiunii stâlpilor de la 30 cm la 1.20m  produce pe 

arce: 

• Scăderea la 47,21% a momentului încovoietor pozitiv în secţiunea de naştere 

a arcelor, A0, de la 1133,09KNm la 534,91KNm; 
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• Scăderea la 62,49% a momentului încovoietor negativ în secţiunea de naştere 

a arcelor, A0, de la -1246,25KNm la -778,76KNm; 

• Scăderea la 81,52% a momentului încovoietor pozitiv în secţiunea de naştere 

a arcelor, A0, de la 669,33KNm la 545,61KNm; 

• Variaţii mici a forţelor axiale în secţiunea de la nasţerea arcelor, de maxim 

2,5% şi semnificative în secţiunea de la cheie, de 44%. 

 

Creşterea înălţimii arcelor de la 60 cm la 1.20m produce în stâlpul S4: 

• Creşterea de aproape 10 ori a momentelor încovoietoare şi a forţelor tăietoare 

pe stâlpul S4. 

În concluzie, creșterea secţiunii arcului, până la valorile medii studiate, are 

rezultate benefice asupra stării de solicitare în întreaga structură, rezultând 

soluţii echilibrate din punct de vedere al necesarului de armătură. De cealaltă 

parte, mărirea înălţimii stâlpilor produce scăderi ale eforturilor în arce şi tablier, 

dar şi creşteri importante ale eforturilor secţionale în stâlpi, acestea putând 

depăşi capacităţile portante ale secţiunilor propuse. 
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