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PROIECTAREA CĂII DE DE RULARE PENTRU LINIILE DE
METROU DE SUPRAFAȚĂ ȘI DEPOU

Mihai Amariei, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Ingineria Infrastructurii
Transporturilor, anul II, email: amariei.mihai2@gmail.com

Îndrumător: Poştoacă Stelian, Doctor Inginer, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, email:
postoaca@cfdp.utcb.ro

Rezumat
Prin calea ferată din beton, transportul feroviar atinge noi orizonturi. Argumentele-cheie

se numesc durabilitate, viteză, confort şi rezistenţă la sarcină. Acest sistem şi-a probat eficienţa,
în special în cazul construcţiilor noi: chiar şi la o viteză de peste 300 km/h cafeaua rămâne în
pahar. Neavând nevoie aproape deloc de lucrări de întreţinere, sistemele de cale ferată din beton
garantează pentru mulţi ani o disponibilitate de aproape 100%. O cale ferată care nu necesită
întreţinere este deseori soluţia avantajoasă chiar şi pe termen lung.

Lucrarea de faţă a pornit de la dorinţa de crea un model de calcul pentru o astfel de cale
de rulare şi de a putea studia comportarea ei în exploatare. Astfel, a fost creat un model de calcul
utilizând metoda elementelor finite şi s-au întocmit verificări de tasări şi eforturi înregistrate în
dală, dar şi în şină.

Cuvinte cheie: dală, cale de rulare, calcul static, elemente finite

1. INTRODUCERE

Succesul tehnologiei căii ferate solide se datorează în principal
următoarelor avantaje:

Stabilitate, precizie şi confort:
Calea ferată solidă asigură stabilitatea durabilă a şinelor şi face faţă

solicitărilor intense a traficului de mare viteză prin înalta sa performanţă în
calitate, funcţionalitate şi siguranţă. Măsurarea la milimetru a suprastructurii, la
montarea la faţa locului, este fundamentală pentru înaltul grad de confort al
călătoriei în tren şi o uzare redusă a mijlocului de transport.

Durabilitate şi lipsa lucrărilor de întreţinere:
Datorită duratei de funcţionare de cel puţin 60 ani, caracterizată de

inexistenţa considerabilă a lucrărilor de întreţinere, respectiv costurile reduse,
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calea ferată betonată oferă o înaltă disponibilitate operaţională şi o rentabilitate
fără concurenţă în traficul de mare viteză.

Element de bază pentru o ghidare optimă:
Calea ferată solidă oferă traficului de mare viteză o ghidare mai directă a

liniilor cu raze mai strânse şi înclinaţii mai puternice. Astfel pot fi reduse sau chiar
eliminate construcţiile tehnice costisitoare.

Cele mai cunoscute sisteme de cale pe dale sunt:
Rheda 2000 - Germania;
Züblin - Germania;
ÖBB – Porr - Austria;
Bögl - Germania;

2. MODELAREA STRUCTURII

Sistemul de cale propus pentru aceast proiect este sistemul cu traverse
Züblin. Sistemul Züblin este format din doi blocheți prefabricați din beton și o
grindă de armare în betonul de monolitizare. Elementele prefabricate (blocheții
Züblin) și betonul de monolitizare sunt conform normativului pr EN 16432:2014.

Sistemul pentru calea de rulare este definit ca un sistem cu fisuri controlate.
Rosturile laterale trebuie prevăzute la intervale regulate. Distanța dintre două
rosturi este de 4.20 m. Adâncimea unui rost este 1/3 din înălțimea de construcție
a dalei de beton. Intervalul dintre rosturi depinde strict de distanța dintre traverse.
Sistemul este calculat având poza traverselor la 700 mm iar intervalul regulat al
rosturilor este un multiplu pozei traversei. Distanța dintre rosturi este definită la
4.20 m, iar lățimea dalei este de 2400 mm.

Figura.1. Secțiune transversală cale de rulare
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Tabel 1 - Dimensiunile geometrice ale căii
LA SUPRAFAȚĂ DEPOU

Lățimea nominală a căii 2400 mm 2400 mm

Înălțimea nominală a căii 25.5 cm 25 cm

Adâncimea de monolitizare 14 cm 14 cm

Patul căii Ev2 ≥ 120 MPa Ev2 ≥ 120 MPa

Șină 59R2 UIC54 E1

2.1 Durata de viață

Calea va fi proiectată pentru o durată de viață de 50 de ani.

2.2 Materiale

Clasa de expunere pentru beton conform condițiilor de mediu este:

XS: Coroziune produsă de clorura de sodiu de la apa de mare.
XS1: Expunerea la sare în aer, dar nu în contact direct cu apa de mare.

Agresivitatea chimică a solurilor naturale și a apei freatice este considerată
nulă.

2.3 Tipul traversei

Traversele bi-bloc au marele avantaj că au un efect minor asupra betonului
de legătură. Funcția principală a plasei de armătură, cât și a barelor este de a
îmbunătăți ancorarea blocheților în beton. Blocheții din beton au clasa C50/60.

Traversele vor fi așezate la 70 de cm.
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Figura 2. Detalii traversă sistem Züblin

2.4 Gujoanele

În cazul unei căi de rulare, pentru a se realiza lungimea de traseu necesară,
o dală având dimensiuni limitate, se dispun gujoane între două dale consecutive
pentru a se asigura conlucrarea lor.

Gujoanele au o secțiune circulară cu diametrul d = 25 mm și o lungime l
= 600mm din oțel S235JO. Ele se dispun în dală, în dreptul fiecărei șine și sunt
considerate ca fiind încastrate în dala de beton.

Figura 3. Secțiune gujon

2.5 Alți parametri considerați

Calea din beton va fi așezată pe un pat având valoarea modulului de
deformație din al doilea ciclu al unei încărcări statice Ev2 ≥ 120 Mpa (pentru
zonele de la suprafață și depou

Rigiditatea plăcuțele din cauciuc de sub șină:
Rigiditatea statică 30 kN/mm
Rigiditatea dinamică: < 45 kN/mm
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2.6 Trafic preconizat

Număr total de trenuri per an Număr trenuri
Număr săptămâni/ an: 52
Număr zile lucrătoare/ an: 260 74620
Număr weekend-uri/ an: 52 8554
Număr nopți/ an: 20 540
Total: 83714 trenuri/ an
Boghiuri/ tren: 7 buc.
Boghiuri/ an: 585998 boghiuri/ an

2.7 Evaluarea încărcărilor

Calculul coeficienților de pat

(1)
Modulul de reacție pentru placa de testare.

(2)
Modul de reacție pentru o amprentă patrată cu latura egală cu cea mai

mică dimensiune a plăcii.

(3)

Modulul de reacție pentru o amprentă dreptunghiulară cu latura egală cu
cea mai mare dimensiune a plăcii.

2.8 Încărcări permanente

Greutatea proprie
Greutăți suplimentare
Prinderi

Masă/ greutate →1.60 = 0.016 kN / blochet
Traverse
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Masă/ greutate →140 kg = 1.4 kN/ traversă /2 = 0.7 kN/ blochet
Șină tip 54E1

Masă/ greutate →54.77 kg/m = 0.55 kN/m

2.9 Încărcări verticale din trafic

Calculul încărcărilor verticale din trafic
QOSIE = 13 t = 130 kN/ osie
Qroată = 65 kN/ roată

 Pentru șina exterioară:

(4)

 Pentru șina interioară:

(5)

2.10 Calculul factorului dinamic pentru trenuri reale (Anexa C)

Limita superioară pentru n0
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

2.11 Încărcări orizontale din trafic

Forțe centrifugale
Pentru această analiză, accelerația laterală maximă este limitată la 0.65m/s2.

Prin urmare, în ecuația precedentă v2/r  este limitată la 0.65 m/s2. Valoarea
caracteristică maximă pentru Qtk este prin urmare:

(11)

Forța centrifugală afectează, de asemenea, distribuția sarcinilor verticale
între roata interioară și cea exterioară.

Aducând încărcarea la nivelul șinei de la 1.8 m vom avea un cuplu de forțe:

(12)

Forța de șerpuire

În conformitate cu EN 1991-2 clauza 6.5.2, forța de șerpuire este o forță
concentrată care acționează orizontal, la partea superioară a șinelor,
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perpendiculară pe axa liniei. EN 1991-2 specifică o valoare caracteristică de 100
kN pentru osiile de 250 kN. În acest document forța de încărcare este ponderată
în ceea ce privește sarcina pe osie:

Qsk = 100 · 130 / 250 = 52 kN (13)

Tracțiune și frânare

În conformitate cu paragraful 6.5.3 (6) din EN 1991-2, aceste forțe sunt
considerate egale cu 25% din suma sarcinilor pe axe:

Qosie = 130 kN

Forța de tracțiune/frânare per boghiu = 0.25 · 2 · 130 = 65 kN (14)
Lungimea de influență = 1800 + 5925 mm = 7.725 m (15)
Încărcarea orizontală distribuită: Qlak = Qlbk = 65 kN / 7.725 m = 8.4 kN/m (16)
(4.2 kN/m pe fiecare șină).

Acțiunea vântului

Încărcarea rezultată pentru fiecare osie este:

Lungime tren per boghiu 1.8 + 5.925 = 7.725 m               (17)
Lungime tren per osie 7.725/ 2 = 3.8625 m (18)
Încărcare pe osie 2.3 · 3.8625 = 8.9 kN (19)

Aducând încărcarea la nivelul șinei de la 3.75 m vom avea un cuplu de forțe:

(20)

2.12 Combinații de încărcări

Combinația de încărcări este definită conform EN 1990:2002 și EN
1990:2002/A1:2005:

Starea limită de serviciu (SLS)
Starea limită ultimă (SLU)
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2.13 Modelul de calcul

Figura4. Model de calcul InfoCAD

Figura5. Modelare cale de rulare

2.14 Poziții de încărcare

Vehiculul (tren urban de 35 m) care va fi utilizat pe această linie are
următoarea specificație pentru încărcarea pe osie și distanța dintre axe de 13 tone
respectiv 1809 mm. Axa încărcării variază de la boghiu la boghiu.
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Figura 6. Secțiune longitudinală tren

Astfel s-au stabilit 4 poziți de încărcare în lungul căii pentru solicitarea din
trafic:

Figura 7. Poziții încărcări

Nota: A 4-a poziție și cea mai defavorabilă din încărcări orizontale este cea în
care trenul este complet așezat pe dală.

3. VERIFICĂRI

3.1 Efortul de întindere în fibra superioară a betonului

Valoarea efortului de întindere admisibil este:

(21)

Efort de întindere maxim la fibra superioară a dalei pentru
analiza la oboseală 0.60MPa
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Figura 8. Efort de întindere maxim la fibra superioară a dalei pentru analiza la
oboseală

Efort de întindere maxim la fibra superioară a dalei pentru
analiza la SLU 1.1 MPa

Figura 9. Efort de întindere maxim la fibra superioară a dalei pentru analiza la SLU

3.2 Efortul de compresiune în patul dalei

Conform J. Eisenmann, valoarea admisibilă pentru efortul de compresiune
în fundație poate fi estimată cu formula Heukelom:

Pentru patul dalei:
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Ev2 = 120 MPa
N = 30 · 106 cicluri

(22)

Efort de compresiune maxim sub placa de beton la SLS 128 kN/m2

Figura 10. Efort de compresiune maxim sub placa de beton la SLS

3.3 Momentul încovoietor în placă în SLU

Moment încovoietor maxim în lungul căii la SLU 142.28 kNm/m

Figura 11. Moment încovoietor maxim în lungul căii la SLU
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Moment încovoietor maxim tranvsersal căii la SLU 57.05 kNm/m

Figura 12. Moment încovoietor maxim transversal căii la SLU

3.4 Forța tăietoare în dala de beton în combinația SLU

Forța maximă de forfecare la SLU 584.60 kN/ 2.4 m = 243.58 kN/m

Figura 13. Forța maximă de forfecare la SLU

3.5 Deplasări verticale șină

Influența modulului de rezemare în deplasările șinei este foarte mică.
Figura de mai jos prezintă deplasările șinei sub sarcinile considerate în SLS-Rare
1.

Deplasarea verticală maximă este 3.17 mm.

Figura 14. Deplasarea maximă în șină
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3.6. Verificarea gujonului

Verificarea secțiunii gujonului se face astfel:

(23)

(24)

(25)

(26)

5. CONCLUZII

S-a constatat că eforturile şi tasările maxime apar în cazul de încărcare IV
atunci când apar și cele mai mari încărcări orizontale, datorită situării trenului pe
toată lungimea dalei.

Valoarea efortului de întindere admisibil de 1.05 MPa este verificat, efort
de întindere maxim la fibra superioară a dalei pentru analiza la oboseală de
0.6MPa și la SLU 1.1MPa nu este depășită.

Efortul de compresiune admisibil în patul dalei de 138 kN/m2 nu este
depășit de efortul de compresiune din patul dalei de 128 kN/m2, concluzia fiind
că modulul de reacție ales pentru patul dalei de 89 MN/m3 este corect ales.

Valorile momentelor încovoietoare transversal și longitudinal dalei și
valoarea forței tăietoare vor intra în calculul de armare a dalei.

Secțiunea gujonului este verificată datorită valorii mari ale limitei de
curgere a oțelului ales (fyk) în comparație forța din reazem.
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PROIECTAREA PARAMETRICĂ A STRUCTURILOR DE
PODURI CU AJUTORUL PROGRAMĂRII VIZUALE

Avramescu George, facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, secția Poduri și Tuneluri,
master anul 2, e-mail: georgeavramescu89@gmail.com

Îndrumător: Conf. univ. dr. ing. Ionuț Răcănel e-mail: ionut@cfdp.ro

Rezumat

Lucrarea de față își propune să demonstreze avantajele și capabilitățiile abordării
proiectării parametrice a structurilor de poduri cu ajutorul scriptului vizual. Această metodă
fiind aplicată pe o structură complexă de pod : Podul Daugava – Rail Baltica.

Avantajele acestei abordări sunt :
 eficiență și putere computațională de modelare tri-dimensională a elementelor ;
 grad de acuratețe foarte ridicat ;
 posibilitatea construirii unei librării de componente ce pot fi utilizate în alte

proiecte sau de către alți colegi ingineri;
 integrarea acestui proces în fluxul de lucru BIM;

Cuvinte cheie: (programare, script, modelare 3D, componente inteligente; BIM)

1. INTRODUCERE

1.1. Generalități despre programarea parametrică și introducere în
Grasshopper – Rhinoceros 3D

Proiectarea parametrică reprezintă combinația între gândirea matematică și
folosirea uneltelor digitale ce pot fi folosite pentru a eficentiza procesul de
proiectare. Acest lucru este posibil cu ajutorul modelelor parametrice ce sunt
reprezentări computerizate a unui design construit din entități geometrice cu
anumite atribute ce pot fi fixe sau variabile. Astfel proiectarea parametrică oferă
posibilitatea inginerilor să modeleze și să analizeze structuri foarte complexe ce
altfel nu ar fi posibil sau ar avea nevoie de un timp foarte mare de realizare.

Rhinocerus 3D este un program de design bazat pe modelare tri-
dimensională, iar ca model matematic de definire a geometriei folosește teoria
curbelor NURBS (Non-uniform rational basis spline). Modelarea tri-dimensională
clasică numita de altfel și ,,additive design’’ este folosită de ceva vreme în
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procesul de proiectare din toate domeniile. Ca și mod de lucru acesta este unul
unidirecțional astfel dupa definirea geometriei componentelor folosind tehnicile
uzuale de modelare și transformare ajungându-se astfel la un model final. În cazul
necesității implementării unor modificări acestea trebuie făcute manual pentru
toate componentele afectate. Astfel devine necesar reluarea procesului neavând
capabilități de automatizare și legături inteligente între componente.

Grasshopper este un plug-in, editor de programare vizuală ce rulează
concomitent cu Rhinoceros 3D. Programarea vizuală reprezintă un paradigm al
limbajelor de programare și oferă capabilitatea utilizatorilor să se folosească de
puterea acestora pentru a realiza și de a produce elementele geometrice fără a
cunoaște un anumit limbaj de programare. Codul ce stă la baza definirii geometriei
este integrat în componente ce sunt apoi legate între ele într-un sir logic de
operații.

Figura 1. Legătura între limbajul de programare și componentele din Grasshopper

Componentele folosite în Grasshopper sunt alcătuite din trei părți, acestea
fiind inputul (parametrul) ce trebuie introdus, codul ce este integrat în component
reprezentat prin denumirea acestuia în interfața grafică și respectiv outputul ce la
rândul său poate deveni un parametru de input într-un alt component.

Figura 2. Exemplu de component în Grasshopper



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

18

Înlănțuirea mai multor componente conduce astfel la o schemă logică,
aceasta purtând denumirea de script.

Vizualizarea rezultatelor scriptului este făcută în interiorul interfeței grafice
ale Rhinoceros 3D dar neavând capabilitatea de a face modificări. Geometria este
condusă de script. Tipărirea geometriei în interiorul Rhino conduce la ruperea
legăturii acesteia de script, ea fiind doar o expresie la un anumit parametru al
scriptului.

Figura 3. Exemplu de script în Grasshopper și rezultatul acestuia vizualizat în
interfața grafică a Rhinoceros 3D

Grasshopper oferă multiple posibilități de modelare cu ajutorul
componentelor din librăria existentă dar oferă și posibilitatea construirii unei
librării proprii de componente pentru utilizarea acestora în alte definiții sau de
către alți utilizatori. De asemnea există un număr foarte mare de resurse și pachete
de componente ce pot fi instalate gratis sau contra cost. Acestea sunt de regulă
axate pe o anumită nișă dar există și librării de componente pentru uz general.
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Parametrii ce pot fi conectați la componentele din Grasshopper pot fi de
două tipuri: fie geometria rezultată în urma unui component precursor sau
parametrii matematici ce altereaza comportamentul acesteia. De asemenea există
și posibilitatea combinării acestor doua tipuri de parametrii.

Ca și parametrii matematici, Grasshopper este dotat cu foarte multe
componente ce se pot folosii pentru a definii expresii matematice de la cele mai
simple la cele mai complexe. Parametrii matematici pot fi de tipul: Valori
numerice; Operații matematice simple; Constante (π, e, φ s.a.); Serii de numere;
Domenii; Matrici; Operații cu matrici; Intervale; Expresii condiționale; Funcții
trigonometrice; Expresii și funcții matematice cu multiple variabile; etc.

Schimbul de date între componentele din Grasshopper este realizat prin
intermediul firelor ce sunt conectate între outputuri și inputuri. Modul de
transmitere a datelor este foarte important de înțeles atunci când se lucrează cu
parametrii ce conțin mai multe informații. Acestea sunt transmise sub forma unor
liste. Modul în care aceste liste sunt alcătuite trebuie controlat deoarece
componentele pot să nu funcționeze dacă structura datelor introdusă nu este una
facilă pentru acestea să poată să ruleze codul din spatele lor. Modul de memorare
a mai multor liste în Grasshopper este de tipul unui copac cu diverse ramuri si
subramuri. De asemenea există posibilitatea aranjării acestora pentru un rezultat
dorit, satisfăcător rulării componentelor.

2. STUDIU DE CAZ – DAUGAVA BRIDGE RAIL BALTICA

2.1. Descrierea proiectului

Rail Baltica este un proiect finanțat de Uniunea Europeană și are ca scop
construirea și operarea unei noi linii de cale ferată de mare viteză. Proiectul are o
lungime de aproximativ 870 km ce se desfășoară în ce-a mai mare parte pe
teritoriul a 3 țări Europene Lituania, Estonia și Letonia. Noua cale ferată va
asigura legătura între capitalele acestor țări și se va conecta la rețeaua Europeană
cu o legătură cu Polonia către Varșovia. De asemenea de partea cealaltă, a Mării
Baltice, Finlanda planifică un mega proiect ce va face legătura între capitala
Estoniei Tallinn și Helsinki printr-un tunel subacvatic. Viteza de proiectare a noii
linii este de 250 km/h pentru trenurile de călătorie și de 120 km/h pentru trenurile
de marfă. Ecartamentul va fi cel European (1435 mm) deși țările străbătute
folosesc ecartamentul rusesc de (1520 mm).

Podul Daugava face parte din secțiunea Vangaži–Salaspils–Misa pe
teritoriul Letoniei cu o lungime de 67 de km și asigură traversarea râului Daugava
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în aproprierea capitalei Riga. În același amplasament autoritatea rutieră din
Letonia dorește să construiască o traversare a râului pentru proiectul său de drum
express din zona orașului Riga. Astfel conform studiului de fezabilitate soluția ce-
a mai economică pentru această trecere este cea a unui pod combinat (cale ferată
și cale rutieră).

În cadru studiului de caz a fost aleasă pentru detaliere soluția podului
combinat, având calea rutieră la partea superioară și cale ferată la cea inferioară.
Podul combinat are o lungime totală de 1153,40m iar soluția aleasă este o grindă
cu zăbrele continuă, având 7 deschideri de 140.00m cele marginale și 174.68m
cele centrale.

Figura 4. Sectiune transversală pod combinat

De asemenea au fost detaliate și cele două viaducte rutiere de intrare pe
pod, acestea fiind viaductul de pe malul stâng cu o lungime de 175,00m și
viaductul de pe malul drept 375,00m. Viaductele fiind reprezentate de două
secțiuni casetate din beton, una pentru fiecare cale rutieră având deschideri de
25.00m ce sunt susținute prin cadre transversale pentru a se putea face tranziția
către conexiunea rutieră.
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Figura 5. Sectiune transversală viaducte

2.2. Detalierea parametrică a soluției alese în Grasshopper

Ca și input a fost necesar să se introducă cele două aliniamente 3D extrase
din alte pachete de software de lucrări de drumuri/CF împreună cu suprafața
terenului rezultată în urma ridicărilor topografice efectuate pe amplasament.

Tabelul 1. Componentele parametrice create
Infrastructuri Culee viaducte

Cadre viaducte
Pile rampe de acces viaducte
Culee pod combinat
Pile pod combinat cu executie in incinta de palplanse (h
apa < 4.00m)
Pile pod combinat cu executie pe piloti la nivelul apei (h
apa > 4.00m)

Suprastructura
pod combinat

Grinda cu zabrele reprezentand axele elementelor
Talpa superioara
Talpa inferioara
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Diagonalele ascendente si descendente
Diagonalele de capat
Gusee
Guuse rezemare culee
Gusee rezemare viaducte (diagonalele de capat)
Antretoaze
Tola
Contravantuiri partea superioara
Nervuri longitudinale
Console sustinere placa rutiera
Aparate de reazem
Dala din beton
Prinderile CF din dala
Covor neopren de sub dala
Drenuri longitudinale dala
Șine
Traverse
Placa de beton calea rutiera t=25cm
Stratul caii t=12cm
Parapeti directionali
Parapeti pietonali

Suprastructura
viaducte

Sectiunea transversala caseta dubla
Viaductele in lungul aliniamentelor pe toate deschiderile
Stratul caii t=12cm
Prefabricate centrale casete
Prefabricate marginale casete
Parapeti directionali
Parapeti pietonali
Aparate de reazem

Parametrii introduși componentelor construite fac parte a nivelului de
detaliu ce se dorește a fi îndeplinit, de asemenea și inspirația inginerului
proiectant.

În continuare se vor prezenta pe scurt unele din capabilitățile și legăturile
dintre componentele definite și folosite :
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1. Culee :

Figura 6. Culee pod combinat și culee viaducte

Figura 7. Componentele cu input și output și scriptul folosit în interiorul unuia
dintre acestea

Culeele sunt gândite astfel încât să se poată modifica toate dimensiunile
elementelor componente respectiv: zid de gardă, ziduri întoarse, corp elevație,
radier, lungime piloți, diametru piloți, capete piloți de demolat, beton de egalizare.

Ca input pentru poziționarea acestora în lungul aliniamentului este necesar
a fi conectat punctul de stație de pe aliniament și înălțimea suprastructurii ce
determină nivelul banchetei de pe corpul elevației culeei, iar pentru culeea de pod
rutier trebuie introduse marginile căii extrase din coridor.

Înălțimea culeei este calculată automat. Punctul de pe stație este proiectat
pe suprafața terenului, acolo unde este construit în plan orizontal un grid radial de
puncte cu un ochi al rețelei de 0,50 m pe o rază de 5,00m. Acestea sunt iarăși
proiectate vertical pe suprafața terenului iar din coordonatele pe axa z ale acestora
este ales punctul cu coordonata ce-a mai joasă. Acest lucru a fost introdus pentru
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a rezolva unele probleme sau erori ce pot apărea din ridicarea topografică. Față
de aceast plan se poate coborâ cu o valoare arbitrară ce reprezintă adâncimea de
îngheț pentru a stabilii planul superior al radierului.

De asemenea înălțimea de calcul dată de punctul de pe suprafață cu cel mai
jos nivel este folosită pentru a se calcula și lungimea zidului întors trebuind astfel
specificat un parametru ce reprezintă panta sfertului de con al culeei în sensul
longitudinal ex: 1:1 sau 1:1,5 și o adâncime de încastrare în corpul terasamentului
a capătului zidului întors.

2. Pilele podului combinat:

Figura 8. Pilă cu execuție în incintă de palplanșe și pilă cu execuție de pe barje
plutitoare pe varful piloților la suprafața apei

Acestea sunt tipurile de pile folosite în cele 5 stații de rezemare. Datorită
nivelului variabil al terenului pe fundul râului a fost necesar să fie modelate două
tipuri de pile cu execuție diferită.

Ca și notă generală toate dimensiunile elementelor componente ale pilelor
pot fi modificate și ajustate după preferințe, experiență sau calcul.

Pentru incinta de palplanșe am ales varianta unei desfășurări radiale a
palplanșelor. În funcție de valoarea razei introduse a incintei numărul de palplanșe
este calculat automat în funcție de tipul palplanșei folosite (în cazul de față este
folosit un profil Z700). O altă capabilitate a palplanșei este de a se putea introduce
nivelul ce se dorește să fie asigurat deasupra apei și adâncimea de încastrare.

Radierul în acest caz este construit deasupra suprafeței terenului pe betonul
de egalizare așternut după eliminarea apei.

Tipul de pilă cu execuția de pe barje plutitoare este modelat diferit. În
primul rând piloții pentru acest tip de pile sunt executați cu tubaj nerecuperabil,
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în acest sens se poate determina pe lângă diametrul pilotului de beton și lungimea
acestuia suplimentar grosimea tubajului nerecuperabil ce este introdus ca element
separat ce îmbracă pilotul. La fel ca la celelalte lucrări de infrastructură un
diametru de pilot pe înălțime de la planul inferior al radierului este modelat
separat.

Nivelul radierului este stabilit de această data la nivelul apei. La baza
radierului sunt montate inelele de susținere al cofrajului permanent al pilelor și
ranforții de susținere ai acestuia. Poate fi introdusă și ajustată lățimea inelului,
grosimea sa, numărul de ranforți dispuși radial pe fiecare inel și de asemenea
grosimea lor. Grosimea cofrajului poate fi ajustată în funcție de materialul folosit
la confecționarea acestuia, fie beton prefabricat fie tabla din oțel.

3. Podul combinat :

Figura 9. Axele elementelor grinzii cu zăbrele

Grinda cu zăbrele este de tip Warren având doar elemente întinse sau
comprimate. Deschiderile podului au fost stabilite în prealabil în script iar pe
acestea au fost create axele grinzii cu zăbrele. Specificând numărul de panouri se
poate ajusta unghiul de înclinare al diagonalelor astfel ca acesta să se situeze în
jurul valorii de 60 de grade. Pentru deschiderile marginale de 140,00 m a fost
stabilit un număr de  13 panouri, iar pentru cele centrale de 174,68 m 16 panouri.
De asemenea se poate ajusta sau modifica înălțimea grinzii și lățimea acesteia atât
la bază cât și la partea superioară.
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Figura 10. Structura metalică și echipamentele modelate

Elementele modelate îmbracă axele grinzii cu zăbrele mai sus arătate.
Acestea sunt centrate pe axele grinzii în funcție de doi parametrii ce reprezintă
coordonatele centrului de greutate calculat în prealabil pe o secțiune uzual
folosită. Astfel se pot ajusta grosimile tuturor elementelor separat după
dimensionarea structurii fără ca poziția acestora să se schimbe nedorit. Îngroșările
tălpilor secțiunilor sunt făcute respectând lumina dintre inimile casetei și a
înălțimii acesteia. De asemenea diafragmele au fost modelate putând fi introdus
un număr al acestora pentru fiecare talpă.

Guseele normale de la intersecția tălpilor superioare și inferioare cu
diagonalele curente au ca input înălțimile casetelor și lățimile tălpilor
diagonalelor. Grosimea guseelor este dată fie de grosimea tălpilor diagonalelor
mai solictitate sau poate fi ajustată independent. Distanța pe care guseele se
desfășoară pe elementele ce converg la nod de asemenea este dată de elementele
respective, astfel tălpile și diagonalele au introduse un parametru pentru care
lungimile inimilor sau respectiv a tălpilor sunt scurtate de la nod către centrul
elementelor. Acest parametru este introdus componentului de guseu.

Tălpile superioare respectă panta transversală a plăcii rutiere (1 :40 în cazul
de față) astfel ca parametru necesar a fi introdus este înălțimea dorită a casetei la
interior, peretele de la exterior ajustându-se automat.

Pentru a se putea construii guseele de rezemare de pe culee și scaunele de
rezemare ale suprastructurii viaductelor, tălpile și inimile diagonalelor de capăt
pot fi ajustate diferit la capetele elementului. Pentru poziționarea scaunelor de
rezemare de pe diagonale este necesar introducerea unui parametru ce ține seama
de înălțimea de construcție a suprastructurii viaductelor și a aparatelor de reazem.
Astfel pentru înălțimi mai mari planul orizontal de rezemare al scaunului coboară
automat în lungul diagonalei de capăt.
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Restul elementelor modelate de asemenea au toți parametrii geometrici ce
caracterizează structura metalică ajustabili. De asemenea au fost introduse și
elementele anexe ale căii ferate și ale căii rutiere.

4. Viaductele de acces :

Figura 11. Secțiunea transversală a casetei din beton a viaductelor

Pentru a se putea facilita eventuala introducere a unor rampe de acces
suplimentare pe viaductele de acces, secțiunea transversală a casetei este gândită
astfel încât acesteia să se poată introduce punctele de margine din coridorul
generat cu ajutorul programelor de proiectare ale lucrărilor liniare. Astfel lățimea
plăcii casetei poate fi ajustată automat.

Figura 12. Componentele viaductelor de acces

Figura 13. Prezentare script final cu secțiunile construite
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Figura 14. Vizualizări ale podului

3. CONCLUZII

1. Toate elementele prezentate pot fi salvate separat într-o librărie proprie și
pot fi folosite și refolosite în alte cazuri, amplasamente, poduri. Astfel se
poate ajunge la o productivitate ridicată a proiectării structurilor ;
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2. Grasshopper oferă capabilități de modelare și de stocare a informațiilor
elementelor mult superioare față de alte softuri CAD. Toate elementele
prezentate în tabelul 1 au fost asamblate sau construite în coordonate reale
și memorate în script ;

3. Posibilitatea de ajustare a dimensiunilor oricărui element ;
4. Posibilitatea includerii proiectării parametrice într-un flux de lucru BIM :
a) Cantitățile sunt deja calculate în elementele construite, trebuie doar culese

și scrise într-un fisier excel. Pot fi determinate cu ușurință separat
suprafețele cu hidroizolație față de cele tratate cu protecție anticorozivă. De
asemenea aceste se actualizează automat cu modificarea parametrilor ;

b) Grasshopper oferă posibilitatea integrării cu softuri de calcul cu element
finit. Fie prin import export de fisiere fie prin live link (ex. Sofistik). De
asemenea există deja un soft FEM integrat în Grasshopper dar ce trebuie
achiziționat separat Karamba 3D ;

c) Grasshopper oferă posibilitatea de conducere așa numitului ,,Generative
design’’ printr-un motor iterativ foarte performant denumit ,, Galapagos’’
ce poate fi folosit concomitent cu rularea modelului în programul de calcul,
introducerea rezultatelor, optimizarea parametrilor elementelor până la un
minim sau maxim al unui parametru cerut ;

d) Pentru detalii de execuție și generarea documentației 2D, se poate recurge
fie la o metodă bazată pe import export de fișiere sau de exemplu Tekla live
link pentru Grasshopper. De asemenea există posibilitatea generării
automate a datelor necesare utilajelor automate de debitat CNC (computer
numerical control).
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Rezumat

Prin articolul de față, se dorește a se evidenția reutilizarea deșeurilor în domeniul
lucrărilor de infrastructură rutieră.

În zilele noastre se poate observa o creștere generala a traficului, atât din punct de
vedere al intensității cât și din punct de vedere al încărcării pe osie, determinând necesitatea de
mixturi asfaltice durabile si ieftine.

Cele mai multe tipuri de mixturi asfaltice sunt alcătuite, în principiu, după o rețeta bine
stabilită din agregate si bitum. Alături de acestea, sunt necesare şi alte materiale (sau aditivi),
precum filer, fibre si produse reciclate.

Tendința prioritară a constructorilor de drumuri și a administratorilor de drumuri este să
producă structuri rutiere cu performanțe îmbunătățite în ceea ce privește rezistența la
îmbătrânire și oboseală, comportament mai bun atât în timpul verii cât și în timpul iernii,
precum și creșterea valorilor pentru proprietățile dinamice. În acest sens, există o preocupare
permanentă de a găsi noi materiale și tehnologii pentru prepararea amestecurilor asfaltice, care
dau straturilor proprietățile dorite.

Tehnologiile care reusesc să utilizeze deșeuri nedegradabile în procesul de fabricație
transformandu-le într-un produs util, se aliniază tendinței actuale de ecologizare și protejare a
mediului înconjurător.

Cuvinte cheie: mixturi asfaltice, produse reciclate, deșeuri nedegradabile, ecologizare
recuperarea și valorificarea deșeurilor

1. INTRODUCERE

Dezvoltarea urbanistică și industrială tot mai rapidă și odată cu acestea
creșterea populației, ridicarea nivelului de civilizație și asigurarea nevoilor de
consum, din ce în ce mai mari, conduc la apariția mai multor forme de poluare.

Pentru a se asigura o dezvoltare durabilă a mediului, trebuie să se stabilească
un echilibru între volumul de deșeu și mediul ambiant prin producerea de deșeuri
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în cantitate cât mai mică, prin recuperarea și valorificarea deșeurilor și prin tratarea
corespunzătoare a deșeurilor care nu mai pot fi valorificate.

Pentru industrie, problema gestionării deșeurilor prin valorificare
(recuperare și reciclare) reprezintă o prioritate ecologică și economică.

Strategia națională de gestionare a deșeurilor (SNGD) 2014-2020 –
Conform Hotarârii 870/2013, a apărut din necesitatea identificării obiectivelor și
politicilor de acțiune, pe care România trebuie să le urmeze în domeniul
gestionării deșeurilor în vederea atingerii statului de societate a reciclarii.

Prezenta lucrare își propune să evidențieze influența pe care o are
modalitatea de alegere a componentelor în vederea proiectării unei rețete de
mixtură asfaltică, din punct de vedere economic dar și ecologic,  având în vedere
faptul că se poate face o comparație între rezultatele încercărilor de laborator
pentru o mixtură asfaltică BA16, la care se folosește filerul din calcar,  folosit de
obicei în proiectarea unei rețete și utilizarea deșeurilor, în compoziția aceleiași
rețete de mixtură asfaltică BA16 mentionată mai sus, utilizând însă ca și filer
praful rezultat de la stația de asfalt – filerul recuperat, și șlamul (deșeu rezultat
din fărămițarea minereurilor) de la uzina sodică Govora.

1.1. Prezentarea stadiului actual în România și pe plan Internațional a
refolosirii deșeurilor

Strategia națională de gestionare a deșeurilor (SNGD) 2014-2020 –
Conform Hotarârii 870/2013, a apărut din necesitatea identificării obiectivelor și
politicilor de acțiune, pe care România trebuie să le urmeze în domeniul
gestionării deșeurilor în vederea atingerii statului de societate a reciclarii.

Problematica privind impactul negativ asupra mediului și sănătății umane,
ca urmare a eliminării deșeurilor prin utilizarea unor metode și tehnologii
nepotrivite, rămâne de actualitate mai ales în contextul tendinței susținute de
creștere a cantităților de deșeuri generate. Devine astfel necesară includerea în
prioritățile strategice a unor aspecte la fel de importante, precum declinul
resurselor naturale și oportunitatea utilizării deșeurilor ca materie primă pentru
susținerea unor activități economice.

Utilizarea și reciclarea deșeurilor ca materialele de construcție aduce o
contribuție modestă, dar semnificativă la conservarea agregatelor și, în special,
reducerea cerințelor privind depozitele de deșeuri.

Abordarea UE în domeniul gestionării deșeurilor se bazează pe 4 principii
majore:
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- prevenirea generării deșeurilor - factor considerat a fi extrem de important în
cadrul oricărei strategii de gestionare a deșeurilor, direct legat atât de
îmbunătățirea metodelor de producție, cât și de determinarea consumatorilor să
își modifice cererea privind produsele (orientarea către produse verzi) și să
abordeze un mod de viață, rezultând cantități reduse de deșeuri;
- reciclare și reutilizare - încurajarea unui nivel ridicat de recuperare a materialelor
componente, preferabil prin reciclare;
-valorificare prin alte operațiuni a deșeurilor care nu sunt reciclate;
- eliminarea finală a deșeurilor - în cazul în care deșeurile nu pot fi valorificate,
acestea trebuie eliminate în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea umană,
cu un program strict de monitorizare.

2. MATERIALELE FOLOSITE ȘI REȚETA MIXTURII ASFALTICE

În cazul temei de față, se dorește a se arăta influența pe care o are
modalitatea de alegere a componentelor în vederea proiectării unei rețete de
mixtură asfaltică, din punct de vedere economic dar și ecologic punând accent pe
folosirea deșeurilor rezultate fie de la stația de asfalt, fie de la uzina sodică, în
componența unei mixturi asfaltice BA16.

Filerul recuperat (praful rezultat de la stația de asfalt), este rezultat în urma
procesului de fabricație a mixturii asfaltice.

În cadrul stației de asfalt, există un siloz unde se înmagazinează praful
pulverulent recuperat. Acesta poate fi reîntrodus în fluxul tehnologic, în funcție
de retetă.

Din procesul de fabricație al sodei rezultă şlam (leşie finală), care este
evacuat şi supus unei decantări primare în iazuri de decantare. Şlamul este colectat
în cuva de şlam uzinală, de unde este pompat prin intermediul a 4 conducte
metalice supraterane cu Φ=350 mm. Aici are loc decantarea şlamului, iar apa
limpezită primită de sistemele de evacuare de la sondele inverse şi sistemele de
drenaj se evacuează în bazinele de retenție după care se descarcă prin canalul de
evacuare ape convențional curate.

Agregatele folosite în componența mixturii asfaltice BA 16 ce face obiectul
prezentei teme, provin de la cariera Revarsarea și prezintă urmatoarele
caracteristici:

- Criblura 8-16mm (conform SR 667 şi SR EN 13043);
- Criblura 4-8 mm (conform SR 667 şi SR EN 13043);
- Nisip de concasaj 0-4 mm (conform SR 667).
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Filerul utilizat, pentru cele trei tipuri de mixturi asfaltice:
- Filer de calcar (conform SR EN 13043 şi /sau STAS 539);

Bitumul adăugat în procesul de realizare a mixturii asfaltice, în acest caz,
este tip D 50/70 conform Normativ ind. AND 537. Acest tip de bitum este
neparafinos pentru drumuri, utilizat pentru zona climaterica – zona caldă.

În alegerea unei reţete viabile care să ofere rezultate satisfăcătoare din punct
de vedere al comportării la acţiunea agenţilor externi (trafic, fenomene
atmosferice, etc) trebuie să se alegă corespunzător atât scheletul mineral cât şi
dozajul de bitum.

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).

Tabel 1. Reţetă mixtură asfaltică BA 16
Materiale (%) Cantitate (g)

Criblură sort 8-16 31 372
Criblură sort 4-8 22 264

Nisip de concasaj sort 0-4 38 456
Filer 9 108

Bitum 5,4 64,8
TOTAL 1264,8

Tabel 2. Caracteristicile bitumului rutier 50/70

Bitum Stabilitate Indice de
curgere

Densitatea
aparentă

Absorbția
de apă

5 6,9 2,7 2482 2,3
5,2 8,3 3,2 2511 2
5,4 10,6 3,7 2528 1,7
5,6 8,6 4,3 2538 1,3
5,8 6,8 4,9 2506 1
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Figura 1. Reprezentarea grafică – Stabilitatea funcție de procentul de bitum

Figura 2. Reprezentarea grafică – Indicele de curgere funcție de procentul de
bitum

Figura 3. Reprezentarea grafică – Densitatea aparentă funcție de procentul de
bitum
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Figura 4. Reprezentarea grafică – Absorbția de apă  funcție de procentul de
bitum

La rețeta de mixtură asfaltică considerată ca referință, s-au adăugat pe rând,
înlocuid filerul de calcar, prima dată deșeul rezultat de la stația de asfalt - filerul
recuperat, apoi deșeul rezultat de la uzina de sodă – filerul din șlam .

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.

Tabel 3. Curba granulometrica a agregatului total

Denumire si sort agregate
Treceri prin site mm (SR EN 933-2)%

0,063 0,125 2 4 8 16
Criblura 8-16 mm 0,2 0,3 0,3 0,4 1,3 30,4
Criblura 4-8 mm 0,2 0,2 0,4 1,3 21,8 22

Nisip de concasaj 0-4 mm 1,9 2,8 26,9 37,3 38 38
Filer 6,7 7,7 9 9 9 9

TOTAL 9 11 36,6 48 70,1 99,4
Limite Normativ AND

605/2016
7 8 27 39 61 90

11 15 48 64 82 100
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Curba granulometrică, figura 5, a amestecului de agregate respectă
condițiile prevăzute de normativul în vigoare AND 605/2016 și standardul
european SR EN 13108-1.

Figura 5. Curba granulometrică a mixturii asfaltice BA 16 supusă studiului

2.1. ÎNCERCĂRI PE MIXTURA ASFALTICĂ

În vederea atingerii obiectivelor lucrării s-au efectuat o serie de studii de
laborator clasice și dinamice.

Epruvetele de mixtură asfaltică s-au confecționat cu aparatul Marshall.
Confecționarea epruvetelor Marshall s-a folosit pentru compactarea

probelor cilindrice necesare în vederea stabilirii densității aparente, stabilității și
fluajului Marshall.

Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină conform SR
EN 12697-6 și SR EN 12697-34 și vor respecta condițiile din tabelul 4.

Confecționarea giratorie s-a utilizat pentru epruvetele cilindrice încercate
la fluaj dinamic, ornieraj și determinarea modulului de ridigiditate.
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Tabel 4. Caracteristici fizico-mecanice determinate prin încercări pe
cilindrii Marshall Conform AND 605/2016

Nr.
crt.

Tipul
mixturii
asfaltice

Stabilitate
la 60 ºC,

(KN)

Indice de
curgere
(mm)

Raport S/I
min.

(KN/mm)

Absorbția
de apă
% vol.

Sensib
ilitate
la apă
(%)

1
Beton

asfaltic 6,5....13 1,5...4,0 1,6 1,5....5,0 min.80

2

Mixtură
asfaltică
poroasă 5,0...15 1,5...4,0 2,1 ‐ min.60

3

Beton
asfaltic
deschis 5,0...13 1,5...4,0 1,2 1,5...6,0

min.
80

4
Anrobat

bituminos 6,5...13 1,5...4,0 1,6 1,5...6,0
min.
80

Tabel 5. Rezultatele încercărilor fizico-mecanice
Caracteristici pe

epruvete
cilindrice tip

Marshall
U.M.

Dozaj de bitum % Metoda de
încercare5,0 5,2 5,4 5,6 5,8

Stabilitate (S) la
60°C KN 6,9 8,3 10,6 8,6 6,8

SR EN
12697/34

Indice de curgere
(I) mm 2,7 3,2 3,7 4,3 4,9

Raport S/I KN/mm 2,6 2,5 2,3 1,8 1,4
Masa volumică

aparentă Kg/m3 2482 2511 2528 2538 2506 SR EN
12697/6

Absorbție de apă %vol 2,3 2,0 1,7 1,3 1,0
Normativ

AND
605/2016
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Tabel 6. Încercări de laborator realizate pe mixtura de referință și pe
mixtura modificată

Denumirea încercării
BA
16

filer
de

calcar

BA 16
filer

recuperat

BA
16

filer
din

şlam

Condiţii
tehnice
conf.
AND

605/2016

Viteza de deformaţie la ornieraj la
60°C [mm/1000cicluri]

max. 0,5conform SR EN 12697-22+ A1:2008 0,07 0,66 0,45
Adâncimea făgaşului [%]

max. 7,0conform SR EN 12697-22+ A1:2008 1,85 9,5 6,62
Modul de rigiditate la 20°C, 125ms
[MPa] 5094 4952 4456 min. 4

000conform SR EN 12697-26: 2012
Rezistenţa la deformaţii
permanente (fluaj dinamic)
conform SR EN 12697-25:2006
– deformaţia la 50°C, 300 kPa şi
10000 impulsuri [mm/m] 3256 8275 9890 max.

30 000
– viteza  de deformaţie la 50°C, 300
kPa şi 10000 impulsuri
[mm/m/ciclu]

0,10 0,40 0,30 max. 2

Figura 6. Reprezentare grafică a vitezei de deformaţie la ornieraj la 60°C
între rezultatele încercărilor pe probe cu cele trei filere
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Figura 7. Reprezentare grafică a adâncimii făgașului între rezultatele
încercărilor pe probe cu cele trei filere

Figura 8. Reprezentare grafică a modulului de rigiditate între rezultatele
încercărilor pe probe cu cele trei filere
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Figura 9. Reprezentare grafică a rezistenței la deformații permanente – fluaj
dinamic - deformaţia la 50°C, 300 kPa şi 10000 impulsuri între rezultatele

încercărilor pe probe cu cele trei filere

Figura 10. Reprezentare grafică a rezistenței la deformații permanente – fluaj
dinamic - viteza  de deformaţie la 50°C, 300 kPa şi 10000 impulsuri între

rezultatele încercărilor pe probe cu cele trei filere
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3. CONCLUZII

Din punctul de vedere al încercărilor în regim dinamic efectuate, se poate
observa foarte clar faptul că încercarea la ornieraj este foarte influenţată de
tipul filerului utilizat care are o influență semnificativă asupra proprietăților
mixturilor asfaltice.

Din punctul de vedere al adâncimii făgașului reţeta cu filer din şlam
conduce la un rezultat bun, încadrându-se în maximum 7 %, condiție impusă în
normative.

În cazul de față, ecologizarea prin folosirea deșeurilor rezultate de la stația
de asfalt – filerul recuperat, nu se poate realiza  deoarece  utilizarea acestuia în
proiectarea unei mixturi asfaltice, indiferent de clasa tehnică a drumului, în cazul
utilizării acestei mixturi ca strat de uzură, nu va duce la comportarea în bune
condiții a îmbrăcăminții bituminoase, chiar de dinainte de a se da în exploatare
acea parte carosabilă pe care se va așterne mixtura asfaltică ce face obiectul
prezentei teme.

Rezultatele încercărilor pe mixtura asfaltică ce are în componența sa filer
recuperat, nu se încadrează în limitele admise de AND 605/2016, având în
vedere faptul că viteza de deformație la ornieraj la 60°C și adâncimea făgașului,
sunt peste limitele maxime admise în Normativul AND 605/2016.

Se poate observa faptul că modulul de rigiditate și rezistența la deformații
permanente (fluaj dinamic) se încadreză în limita  admisă de AND 605/2016, deci
se pot face în continuare cercetări, privind folosirea acestui tip de filer în mixturi
asfaltice pentru stratul de bază a structurilor rutiere.

Utilizarea filerului din şlam a condus la o viteză de deformație
corespunzătoare la ornieraj, încadrându-se în limita impusă.

Din punctul de vedere al adâncimii făgașului, reţeta cu filer din şlam
conduce la un rezultat bun, încadrându-se în limita maximă de 7%, condiție
impusă în normative.

Rezultatele încercărilor pe mixtura asfaltică ce are în componența sa filer
din şlam, se încadrează în limita admisă de AND 605/2016, drept urmare se
recomandă a se folosi pe viitor în cazul stratului de uzură a îmbrăcăminții
bituminoase, numai în cazul în care se utilizează având bază legală, realizându-
se procedeul de ecologizare și protejare a mediului înconjurător.
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VIAPLAST 120
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Rezumat

În această lucrare s-a studiat determinarea posibilității de utilizare a unui modificator
polimeric de tip elastomer, care se poate adăuga direct in compoziția mixturii asfaltice în
vederea obținerii unor performanțe cât mai bune.

Lucrarea contine un studiu teoretic şi un studiu de laborator în care s-a pus în evidenţă
caracteristicile fizico-mecanice şi dinamice pe o mixtură asfaltică cu bitum pur D50∕70 cu dozaj
de bitum de 5.9% şi fibre de 0.6% şi mixtură modificată cu Viaplast 120 cu dozaje diferite.

Pentru a evidenţia performanţele modificării mixturii cu polimerul Viaplast 120 s-a
proiectat o reţetă de mixtură asfaltică pentru stratul de uzură tip MASF 16 cu bitum D50/70 şi
am facut o comparaţie între performanţele acesteia şi performanţele mixturii asfaltice
modificate cu polimer Viaplast 120 la dozaje diferite.

Cuvinte cheie: mixtură asfaltică, mixtură asfaltică modificată, polimer.

1. INTRODUCERE

În anul 1985 media zilnică anuală a autovehiculelor care circulau pe
drumurile naționale era de 2.421, iar în anul 2010 numărul acestora s-a dublat la
4.957. Prognozele arată că până în anul 2025 numărul autovehiculelor care se vor
deplasa pe drumurile României ar putea crește până la 8.974.

Datorită evoluției traficului din ultimul timp au fost necesare a fi stabilite
metode noi care să determine proprietățile mixturilor asfaltice și să coreleze
performanțele acestora în exploatare.

Stabilirea metodelor de calcul au ca scop limitarea degradării structurilor
rutiere și iau în considerare criterii referitoare la rupere sau fisurare (urmărind
limitarea de eforturi date de trafic astfel încât să nu se depășească rezistența
materialelor din structura rutieră), precum și cumularea deformațiilor permanente
sub solicitări repetate.
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Astfel, dacă în România media de viaţă a asfaltului așternut pe drumurile
naţionale este de circa 2 ani, în Vest, nu se pune problema de mai puţin de 5 ani
de garanţie, chiar 7, în mod obişnuit. Diferenţa în durata de viaţă a asfaltului este
dată, în primul rând, de bitumul folosit în mixtura sau de adausul în mixtura a
unor modificatori polimerici de tip elastomer. Ţările dezvoltate din Vest folosesc,
pe scară largă, un bitum special, cu adaos de polimeri sau modificatori polimerici
în mixtură, care extinde durata de viaţă a asfaltului cu cel puţin 50%. Folosirea în
amestecul asfaltic a bitumului polimerizat sau a modificatori polimerici creşte
rezistenţa asfaltului la temperaturi înalte sau foarte scăzute şi oferă elasticitate
crescută la deformări.

Statistica pentru România mentioneaza ca pana in prezent consumul de
bitum modificat cu polimeri sau folosirea modificatorilor polimerici este aproape
inexistent. Potrivit informaţiilor oferite de asfaltatori, consumul anual de bitum
este de circa 550.000 de tone, din care bitumul modificat reprezintă doar 3-4.000
de tone, sub 1% din total.

În aceste condiţii, nici nu este de mirare că drumurile româneşti sunt tot
timpul stricate sau în reparaţii. Din reţeaua naţională de drumuri şi autostrăzi de
16.360,38 de kilometri, drumurile ce necesită reparaţii în acest an însumează
10.422 de kilometri, potrivit informaţiilor oferite de Compania de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale pentru ECONOMICA.NET.

2. GENERALITĂŢI

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, stabilizată cu lianți, după
tehnologii adecvate, și dimensionate conform anumitor norme, având o capacitate
portantă în principal în funcție de intensitatea traficului.

Îmbracamintea rutieră poate fi alcatuită din unul sau două straturi care
suporta direct acțiunea traficului rutier și a factorilor climaterici.
Dacă îmbrăcămintea este executată într-un singur strat, acesta va avea
caracteristicile stratului superior și se va numi strat de uzură. Stratul de uzură este
stratul superior al structurii rutiere, menit să reziste acțiunilor date de trafic și la
acțiunile factorilor climaterici. Stratul de uzură trebuie să aibă în plus o rugozitate
corespunzătoare, să asigure o bună drenare a apelor din precipitații. STUDIU ÎN
LABORATOR
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2.1. Determinarea reteței de mixtura asfaltică tip MASF 16 cu bitum D
50/70

Într-o primă etapă s-a proiectat în laborator o mixtură asfaltică tip MASF
16 clasică din cribluri de proveniență CRH, cariera CHILENI -SUSENI, filer
Heidelberg –fabrica Fieni şi bitum Moll Ungaria D50/70.

Pe baza granulozității sorturilor de material minerale utilizate la preparare
s-a proiectat curba de granulozitate pentru mixtura asfaltică martor. Valorile sunt
prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 2-1 Rețeta de amestec
REŢETA DE AMESTEC A AGREGATELOR MINERALE, INCLUSIV FILERUL:
Curba granulometrică a agregatului

total:
MASF

Nr.
crt.

Materiale Dozaj Treceri (%) pe site şi ciururi de: (mm)
% 25 16 8 4 2 1 0.63 0.2 0.1 0.063

1. Criblura
8/16

63.0 63.0 62.2 15.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Criblura
4 / 8

12.0 12.0 12.0 11.7 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Nisip
conc. 0/4

13.0 13.0 13.0 13.0 12.7 9.5 6.4 4.1 2.0 0.9 0.5

4. Filer 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.9 11.7 10.8 10.0
5. TOTAL 100.0 100.0 99.2 51.8 27.0 21.6 18.4 16.0 13.7 11.7 10.4
6. Limite

and 605
min. 100 90 44 25 17 16 13 11 10 9
max. 100 100 59 37 25 22 20 15 14 12

7. Limite
SR EN
13108-5

min. - 90 - - 15 - - - - 5
max. - 100 - - 30 - - - - 12

Plecând de la conținutul minim de liant impus de Normativul AND
605/2016 se proiectează mixtură cu 4% diferite de bitum. Pentru fiecare % de
bitum se dozează fibră în 3% diferite; respective 0.4%, 0.5%, 0.6% (raportat la
masa mixturii asfaltice).

Dozajul de fibră se face cu testul Schellemberg.
Mai jos sunt prezentate caracteristicile obţinute pentru fiecare mixtură la

dozaj diferit de bitum.
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Tabelul 2-2 Caracteristici fizico-mecanice pentru mixtura tip MASF
cu conţinut de bitum 5.7%

Nr.
crt.

Caracteristici fizico
mecanice pe
epruvete Marshall

U.M
.

Valori obţinute Limite
AND
605/20
16

Limite SR
EN 13108-
1

Standardul
de
încercări

1. Conținut de liant
(bitum)

% 5.7 min.
5.9

TL min.6,2

2. Conținut de fibră % 0.4 0.5 0.6
3. Densitate aparentă Kg/

m3
2296 2339 2330 - - SR EN

12697-
6+A1

4 Stabiliate la 600C KN 7.6 10.3 8.5 min.7 Smin.7,5 -
Smax.15

SR EN
12697-
34+A1

5 Indice de curgere la
600C

mm 2.8 3.6 4.1 - F4 SR EN
12697-
34+A1

6 Raport S/I KN/
mm

2.71 2.86 2.07 - Qmin.2 SR EN
12697-
34+A1

7 Test Shellenberg % 0.21 0.09 0.20 max 0.2 SR EN
12697-18

8 Volum de goluri pe
cilindri Marshall
(procent de goluri)

% 5.9 4.1 4.5 3…4 Vmin.3-
Vmax.4

SR EN
12697-8

9 Procent de goluri
umplute cu bitum

% 68.2 75.8 74.1 77…83 VFBmin.77-
VFBmax.83

SR EN
12697-8

10 Procent de goluri în
agregate

% 18.5 17.0 17.3 - VMAmin.12 SR EN
12697-8
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Tabelul 2-3 Caracteristici fizico-mecanice pentru mixtura tip MASF
cu conţinut de bitum 5.9%

Nr.
crt.

Caracteristici
fizico mecanice
pe epruvete
Marshall

U.
M.

Valori obţinute Limite
AND
605/2
016

Limite
SR
EN
13108
-1

Standardu
l de
încercări

1 Conținut de liant
(bitum)

% 5.9 min.
5.9

TL
min.6,2

2 Conținut de fibră % 0.4 0.5 0.6
3 Densitate

aparentă
Kg/
m3

230
0

233
5

235
2

- - SR EN
12697-
6+A1

4 Stabilitate la
600C

KN 8.4 11.8 9.2 min.7 Smin.7,5
-
Smax.15

SR EN
12697-
34+A1

5 Indice de
curgere la 600C

mm 2.6 3.9 3.3 - F4 SR EN
12697-
34+A1

6 Raport S/I KN
/m
m

3.23 3.03 2.79 - Qmin.2 SR EN
12697-
34+A1

7 Test Shellenberg % 0.20 0.10 0.06 max
0.2

SR EN
12697-18

8 Volum de goluri
pe cilindri
Marshall(procent
de goluri)

% 5.4 4.0 3.3 3…4 Vmin.3-
Vmax.4

SR EN
12697-8

9 Procent de goluri
umplute cu
bitum

% 70.6 76.9 80.2 77…8
3

VFBmi

n.77-
VFBma

x.83

SR EN
12697-8

10 Procent de goluri
în agregate

% 18.5 17.3 16.7 - VMA
min.12

SR EN
12697-8
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Tabelul 2-4 Caracteristici fizico-mecanice pentru mixtura tip MASF
cu conţinut de bitum 6.1%

Nr.
crt.

Caracteristici
fizico mecanice
pe epruvete
Marshall

U.
M.

Valori obţinute Limite
AND
605/2
016

Limit
e SR
EN
1310
8-1

Standardul
de încercări

1 Conținut de liant
(bitum)

% 6.1 min.
5.9

TL
min.6,2

2 Conținut de fibră % 0.4 0.5 0.6
3 Densitate

aparentă
Kg/
m3

235
0

235
7

236
0

- - SR EN
12697-
6+A1

4 Stabilitate la
600C

KN 9.6 12.5 9.0 min.7 Smin.7,

5 -
Smax.1

5

SR EN
12697-
34+A1

5 Indice de
curgere la 600C

mm 2.7 4.2 4.0 - F4 SR EN
12697-
34+A1

6 Raport S/I KN
/m
m

3.56 2.98 2.25 - Qmin.2 SR EN
12697-
34+A1

7 Test Shellenberg % 0.30 0.26 0.20 max
0.2

SR EN
12697-18

8 Volum de goluri
pe cilindri
Marshall(procent
de goluri)

% 3.1 2.8 2.7 3…4 Vmin.3
-
Vmax.

4

SR EN
12697-8

9 Procent de goluri
umplute cu
bitum

% 81.7 83.1 83.7 77…8
3

VFB
min.77-
VFB
max.83

SR EN
12697-8

10 Procent de goluri
în agregate

% 16.9 16.7 16.6 - VM
Amin.1

2

SR EN
12697-8
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Tabelul 2-5 Caracteristici fizico-mecanice pentru mixtura tip MASF cu
conţinut de bitum 6.3%

Nr.
crt.

Caracteristici
fizico mecanice
pe epruvete
Marshall

U.
M
.

Valori obţinute Limite
AND
605/2
016

Limite
SR EN
13108-1

Standard
ul de
încercări

1 Conținut de liant
(bitum)

% 6.3 min.
5.9

TL min.6,2

2 Conținut de fibră % 0.4 0.5 0.6
3 Densitate

aparentă
K
g/
m3

227
7

22
89

230
3

- - SR EN
12697-
6+A1

4 Stabilitate la
600C

K
N

6.8 9.2 7.6 min.7 Smin.7,5 -
Smax.15

SR EN
12697-
34+A1

5 Indice de
curgere la 600C

m
m

5.2 5.0 6.1 - F4 SR EN
12697-
34+A1

6 Raport S/I K
N/
m
m

1.31 1.8
4

1.25 - Qmin.2 SR EN
12697-
34+A1

7 Test Shellenberg % 0.50 0.4
2

0.30 max
0.2

SR EN
12697-
18

8 Volum de goluri
pe cilindri
Marshall(procent
de goluri)

% 5.8 5.4 4.8 3…4 Vmin.3-
Vmax.4

SR EN
12697-8

9 Procent de goluri
umplute cu
bitum

% 70.3 72.
2

74.6 77…8
3

VFBmin.77
-
VFBmax.8

3

SR EN
12697-8

10 Procent de goluri
în agregate

% 19.7 19.
3

18.8 - VMAmin.

12

SR EN
12697-8
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În urma determinărilor s-au reprezentat grafic valorile obținute, pentru
fiecare procent de bitum, respectiv fibră.

Din analiza datelor și interpretarea rezultatelor s-a ales mixtura cu un
procent de bitum de 5.9% și un procent de 0.6% fibră.

2.2. Studiul mixturilor de tip MASF cu modificator Viaplast 120

În vederea obținerii unor performanțe îmbunatățite, în corelare cu cerințele
privind traficul actual, am facut un studiu prin comparație cu o mixtură tip MASF

Figura 2-1 Evoluţia densităţii în
funcţie de dozajul de bitum

Figura 2-2 Evoluţie test Shellenberg
în funcţie de procent de fibră

Figura 2-3 Evoluţia stabilităţii în funcţie
de dozajul de bitum

Figura 2-4 Evoluţia volumului de
goluri în funcţie de dozajul de bitum
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16 cu bitum D50/70 și cu mixturi cu dozaje diferite de polimeri tip Viaplast 120
Produsul Viaplast 120 este un amestec de polimeri termoplastici pe bază de

poli-olefine, utilizați la modificarea mixturilor asfaltice.
Produsul Viaplast 120 este un plastomer având rol de creștere a gradului de

vâscozitate şi rigiditate a bitumului.
Produsul Viaplast 120 este destinat îmbunătățirii caracteristicilor fizico-

mecanice ale mixturilor asfaltice, la temperaturi înalte, atunci când în aer sunt
valori de 40°C sau mai mult, iar la nivelul stratului executat din mixtura asfaltică,
temperatura depașește valoarea de 60°C. De asemenea Viaplast 120 îmbunătațește
comportamentul mixturilor asfaltice în anotimpul rece când temperaturile scad
sub -20°C.

În continuare se vor prezenta centralizat rezultatele încercarilor pentru
mixtura tip MASF cu bitum pur şi cu mixtura modificată cu Viaplast 120 cu
dozaje diferite.

Tabelul 2-6 Rezultate încercări mixture asfaltică

Reprezentarea grafică a rezultatelor obținute pe mixtura cu bitum pur şi
mixturile modificate cu Viaplast 120.

cu bitum
D50/70

cu bitum
D50/70

+3%Viapl
ast 120

cu bitum
D50/70

+4.5%Viap
last 120

cu bitum
D50/70

+6%Viapl
ast 120

1 2352 2350 2346 2332
2 9.2 12.6 15.6 19.2
3

3.3 3.1 2.7 2.0
4 2.79 4.06 5.78 9.60
5 0.06 0.04 0.03 0.01
6 3.3 3.4 3.5 4.1
7 80.22 79.8 79.0 76.3
8 16.68 16.8 16.9 17.4
9 5.2 4.0 4.0 4.3
10 Modulul de rigiditate la 20 ºC, 124 ms, MPa, min. 4821 7870 8210 9516

Rezistența la deformații permanente (fluaj dinamic)
** deformația la 50 ºC, 300KPa și 10000 impulsuri 15800 13300 12075 11100
** viteza de deformație la 50 ºC, 300KPa și 10000 impulsuri, 0.6 0.53 0.4 0.16
Rezistența la deformații permanente, 60 ºC (ornieraj)

0.46 0.26 0.13 0.03
**Adâncimea făgașului, % din grosimea inițială a probei 5.2 4.1 3.2 1.6

Caracteristici fizico mecanice pe epruvete Marshall si dinamice U.M.Nr. crt.

MASF 16

 mm/1000 cicluri
%

11

12 **Viteza de deformație la ornieraj

Volum de goluri la 80 giratii
Mpa

Indice de curgere la 600C mm

Raport S/I KN/mm
Test Shellenberg %

Procent de goluri umplute cu bitum %
Procent de goluri in agregate %

μm/m
 μm/m/ciclu

%

Densitate aparenta Kg/m3

Stabiliate la 600C KN

Volum de goluri pe cilindrii Marshall(procent de goluri) %
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Figura 2-5 Grafic rezultate
densitate

Figura 2-6 Grafic rezultate
stabilitate

Figura 2-7 Grafic rezultate procent
de goluri in agregate

Figura 2-8 Grafic rezultate indice de
curgere la 60ºC

Figura 2-9 Grafic rezultate fluaj
dinamic

Figura 2-10 Grafic rezultate fluaj
ornieraj
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Figura 2-11 Grafic rezultate raport S∕I Figura 2-12 Grafic rezultate test
shellenberg

Figura 2-13 Grafic rezultate volum de
goluri pe cilindri Marshall

Figura 2-14 Grafic rezultate procent
de goluri umplute cu bitum

Figura 2-15. Grafic rezultate modul
de rigiditate la 20ºC

Figura 2-16. Grafic rezultate volum
de goluri la 80 de giraţii

3. CONCLUZII

Am observat în studiul de laborator că mixtura tip MASF 16 îmbunătațită
cu modificatorul Viaplast120 are caracteristici fizico-mecanice şi dinamice
superioare în comparație cu o mixtură asfaltică cu fibre și bitum pur.
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Avantaje:
 Caracteristicile obținute conduc la sporirea capacității de circulație a

drumurilor, întarziind apariția făgașelor;
 Caracteristicile fizico-mecanice superioare asigură o comportare mai

bună în exploatare, mărind domeniul de temperatură în care mixtura își pastrează
stabilitatea,

 Din datele prezentate mai sus putem afirma că mixtura cu bitum pur
modificată cu polimerul Viaplast 120 poate fi comparată cu o mixtură fabricată
cu bitum modificat.

 Tehnologia de modificare a mixturii este o tehnologie accesibilă
staţiilor de mixtura asfaltică.

 În comparație cu mixtura cu bitum modificat costurile de producere
a mixturii asfaltice îmbunătățite cu Viaplast 120 sunt mai mici.
Dezavantaje:

 Timpul de fabricație al mixturilor este mai mare (crește timpul de
malaxare a masei uscate (fără bitum) cu 15 secunde pentru dispersia uniformă a
polimerului în masa de agregate și filer, topirea granulelor și transformarea
produsului într-un film subțire pe suprafața agregatelor, apoi se continuă
malaxarea timp de circa 15-25 secunde pentru o completă anrobare a agregatelor.)
ducând la scăderea capacităţii de producție a stației.

 Compactarea mixturii astfaltice astfel modificată se face după o oră
de la fabricarea mixturii.( În acest mod se asigură o completă interacțiune dintre
polimeri și bitum garantându-se obținerea unor  perfomanțe superioare). În acest
caz se întarzie așternerea şi compactarea stratului de mixtură,ceea ce conduce la
scăderea productivităţii.
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STUDIUL INFLUIENȚEI MATERIALELOR ASUPRA
COMPORTAMENTULUI MIXTURILOR

ASFALTICE POROASE

Calin Mariana, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, secția IIT, Master anul II, e-mail
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Îndrumător: Burlacu Adrian, Conferențiar Universitar Doctor Inginer, Universitatea Tehnică de
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Rezumat

Siguranța rutieră reprezintă o problemă a sistemului de transport, motiv pentru care
Guvernul României a aprobat în anul 2016, pentru perioada 2016 – 2020, Planul de acțiuni
pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Siguranță Rutieră, având ca obiective majore
creșterea siguranței rutiere și reducerea la jumătate a numărului de decese din accidente rutiere
până în anul 2020, față de anul 2010.

În acest scop, pornind de la factorii pricipali care influiențează direct siguranța
circulației, respectiv textura suprafeței de rulare, am studiat modul în care materialele
influiențează comportamentul mixturilor asfaltice poroase, motiv pentru care studiul își
propune obținerea unor concluzii, privind caracteristicile materialelor care pot fi utilizate în
producerea mixturilor poroase, astfel încât aceasta să îndeplinească condițiile tehnice de calitate
în conformitate cu AND 605-2016 și cu standardul european armonizat SR EN 13108-7:2016.

În această lucrare se prezintă un studiu privind proiectarea dozajelor pentru mixtura
asfaltică poroasă, pentru doua curbe granulometrice MAP 11.2 și MAP 16, utilizând un bitum
pur 50/70 conform SR EN 12591:2010 și un bitum modificat clasa 4, PmB 45/80-65, conform
SR EN 14023:2010.  De asemenea s-au comparat rezultatele obținute pe cele patru tipuri de
mixturi și s-au tras concluzii referitoare la influiența caracteristicilor agregatelor și bitumului
asupra mixturilor asfaltice poroase.

Cuvinte cheie: mixtură asfaltică poroasă, siguranță rutieră, acvaplanare, susceptibilitate,
zgomot, aderență, drenaj.

1.INTRODUCERE

Povestea marilor drumuri este strâns legată de istoria civilizației. Primele
drumuri cu structură de rezistenţă, construite, sunt drumurile romane, începând cu
anii 300 î.Hr. Cel mai cunoscut este „Via Appia”, iniţiat de consulul Appius
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Claudius, drum de 200 km lungime, început la 312 î.e.n (Figura 1.1)

Figura 1.1 Via Apia, Italia

Via Appia ca şi alte drumuri importante ale Imperiului Roman era alcătuită
din patru straturi:
- Fundaţia (statumen) alcătuită din blocuri de piatră calcaroasă, lespezi sau
blocuri de 15÷20 cm grosime.
 Peste această fundaţie se executa stratul „rudus” în grosime de 30÷40 cm

alcătuit din piatră spartă, balast sau bolovani, provenite din rocă slabă ca şi
fundaţia, de regulă din roci calcaroase.

 Al treilea strat, „nucleus” de 25÷30 cm grosime, era alcătuit tot din piatră
spartă sau pietriş, provenită din roci mai dure – stabilizat cu var hidraulic
roman pentru a-l face impermeabil şi mai rezistent.

 Ultimul strat, al patrulea, putea fi sau „summa crusta” sau „summa dorsu” şi
era alcătuit din piatră spartă măruntă, sau pietriş în grosime de 10÷ 15 cm,
stabilizat cu var hidraulic roman sau putea fi „pavimentum” – alcătuit din
lespezi sau dale de rocă dură în grosime de 10÷20 cm şi late de 30÷60 cm,
cu rosturi colmatate cu var hidraulic roman (Figura 1.2).
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Figura 1.2 Secțiune rutieră romană

În anul 1820, inginerul scoțian, John Loudon McAdam, a proiectat primele
drumuri moderne, utilizând piatra spartă, cunoscută sub numele de macadam,
material ce trebuia să aibă formă cubică și să fie cât mai uniform ca mărime 40÷60
mm, principiul utilizat de  John Loudon McAdam fiind: piatra trebuie să se
combine cu propriile unghiuri, îmbinându-se într-o suprafață solidă, trebuie să fie
curată, să nu aibă absorbție mare de apă, să reziste la fenomenul de îngheț –
dezgheț, fără particule fine, deoarece în trafic, sub acțiunea circulației, prin
frecare, pietrele produceau partea fină de care era nevoie.

Mixtura asfaltică drenantă, a fost dezvoltată inițial în anii 1930 pentru a
preveni fenomenul de acvaplanare, proiectarea unui dozaj optim realizându-se
mult mai târziu, în Philadelphia, iar primul covor asfaltic poros a fost realizat în
Malaezia, țară cu un climat tropical și o umiditate relativă destul de ridicată, 70 ÷
90%, pe drumul Cheras – Berang.

2. MATERIALE PENTRU DRUMURI

2.1. Agregate

În fabricarea mixturilor asfaltice poroase, se recomandă utilizarea
agregatelor provenite din roci magmatice, datorită rezistențelor ridicate la
compresiune, peste 150 MPa, a rezistențelor bune la uzură și fragmentare.

Principalele roci magmatice din țara noastră cu aplicabilitate în lucrările de
drumuri sunt: granitul, dioritul, porfirul, bazaltul, andezitul, diabazul. Având un
conținut ridicat de silicați, sunt cele mai rezistente și durabile, agregatele
provenind din aceste roci având o rezistență la fragmentare Los Angeles și la
uzură micro-Deval sub 25%. Un rol important pentru agregatele utilizate la
fabricarea mixturilor asfaltice poroase îl reprezintă și forma agregatelor, având în
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vedere volumul ridicat de goluri din mixtură. Acestea trebuie să fie poliedrice, să
prezinte rezistență mare la compresiune și să nu prezinte granule plate sau
aciculare, care se pot sfărâma sub efectul traficului.

Având în vedere că cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere au loc
din cauza calității suprafeței, respectiv incapacitatea de a opri în timp, datorită
suprafaței netede, sau pierderea controlului asupra roții din cauza calității proaste
a suprafeței rutiere sau din cauza fenomenului de acvaplanare, o atenție deosebită
se pune în alegerea agregatelor care intră în compoziția mixturilor asfaltice
poroase, ce fac obiectul acestui studiu.

Tabel 2.1 Caracteristici fizico-mecanice agregate de carieră

Nr.
Crt. Încercarea

Valori obținute
Nisip de
concasaj 0/4

Criblura
4/8

Criblura
8/11,2

Criblura
8/16

1. Masa volumică în vrac, ρb,
Mg/m3

1.425 1.434 1.438 1.445

2. Masa volumică absolută, ρa,
Mg/m3

2.802 2.828 2.822 2.827

3. Masa volumică reală prin uscare
în etuvă, ρrd, Mg/m3

2.745 2.804 2.800 2.806

4. Masa volumică reală pe suprafață
uscată saturată, ρssd, Mg/m3

2.762 2.816 2.810 2.818

5. Coeficient de absorbție a apei,
WA24, %

0.86 0.52 0.38 0.26

6. Coeficient de formă, SI, % - 10.5 10.0 11.2
7. Rezistența la uzură micro-Deval,

MDE, %
- 8.9 - 8.5

8. Rezistența la fragmentare Los
Angeles, LA, %

- - - 11.6

9. Conținut de particule fine, sub
0.063 mm, f, %

2.0 0.2 0.2 0.18

10. Rezistența la acțiunea repetată a
sulfatului de magneziu, MS, %

- - - 1.86
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2.2. Filerul

Filerul reprezintă o pulbere minerală, compusă în proporție de 50 ÷ 60%
din granule cu dimensiunea sub 75 μm , îndeplinind următoarele funcții:
 mărește vâscozitatea lianților la o temperatură ridicată;
 scade viteza de îmbătrânire a tuturor lianților, deoarece absoarbe sau

cedează uleiurile volatile din compoziția lianților;
 crește compactitatea și rezistența mixturii, la acțiunea apei;
 reduce susceptibilitatea mixturilor, micșorând variațiile vâscozității, în

raport cu temperatura;
 suprafața specifică mare a filerului, duce la o creștere a energiei superficiale

libere, ce se manifestă prin creșterea capacității de absorbție și gradului de
aderență a bitumului față de agregate;

 numărul mare de granule, mărește și contactul dintre agregate și bitum,
crescând aderența, coeziunea și stabilitatea termică a bitumului.

Tabel 2.2 Caracteristici fizico-mecanice filer cretă
Nr.
Crt. Încercarea Valori

obținute UM
Condiții tehnice

SR EN 13043
1. Umiditatea 0.24 % Max. 1
2. Granulozitatea, treceri pe site, %

Sita 2 mm 100 % 100
Sita 1 mm 100 % -
Sita 0.5 mm 100 % -
Sita 0.25 mm 99.4 % -
Sita 0.125 mm 92.1 % 85 - 100
Sita 0.063 mm 88.6 % 70 - 100

3. Diferența de temperatură bila inel 11 ºC 8 - 16
STAS 539

4. Coeficient de hidrofilie 0.72 - Max. 1
5. Densitatea aparentă în benzen și toluen 0.66 g/cm3 0.5 – 0.8

2.3. Bitumul

Lianții bituminoși sunt produse naturale sau artificiale, sub formă lichidă,
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vâscoasă sau solidă, de culoare închisă de la brun până la negru, formați din
amestecuri complexe de substanțe organice. Bitumul se găsește în stare naturală
sau poate fi preparat prin distilare fracționată a unor tipuri de țiței și derivați ai
acestora, fiind solubil în sulfura de carbon.

Compoziția procentuală a bitumului de petrol poate fi aproximată prin
următoarele componente principale: 40 ÷ 60% - uleiuri; 18 ÷ 48% - rășini;  15 ÷
35 % - asfaltene.

Comportarea în timp a bitumului, compoziția și proprietățile lui sunt
influiențate de factorii externi, atmosferici: lumina, temperatura și oxigenul din
aer, sub influiența cărora bitumul îmbătrânește, fenomen ireversibil, manifestat
prin oxidarea și polimerizarea uleiurilor.

Reprezentarea schematică a procesului de îmbătrânire se poate rezuma
astfel:

ULEIURI RĂȘINI ASFALTENE

Tabel 2.3 Caracteristici fizico-mecanice bitum
Nr.
Crt.

Încercarea Bitum
50/70

Condiții tehnice
SR EN
12591:09

Bitum
45/80-65

Condiții tehnice
SR EN 14023:10

1. Penetrația la 25ºC, 0.1 mm 58.2 50 - 70 69.4 45 - 80
2. Inel si bilă, ºC 49.6 46 - 54 92.2 Min. 65
3. Stabilitatea prin încălzire în film

subțire prin metoda RTFOT
- pierderea de masă, % 0.08 Max. 0.5 0.11 Max. 0.5
- penetrația reziduală la 25ºC, % 64.5 Min. 50 65.8 Min. 50
- creșterea punctului de înmuiere
dupa RTFOT, ºC

4.2 Max. 9 1.5 Max. 8

4. Punctul de rupere Fraass, ºC -10 Max. -8 -14 Max. -13
5. Ductilitatea la 25ºC,

cm/Revenire elastica la 25ºC, %
>150 Min. 100 95.0 Min. 80

6.
Adezivitatea prin metoda spectrofotometrică
- pe agregatul utilizat Cariera
Cerna, % 88.6 Min. 80 90.4 Min. 80
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3. STUDIU DE LABORATOR

Pentru elaborarea dozajelor în vederea proiectării mixturii asfaltice poroase
tip MAP 11.2 si MAP 16, în conformitate cu normativul AND 605:2016,
respectând și cerințele standardului european SR EN 13108-7 se va avea în vedere
următoarele aspecte:
 alegerea materialelor, astfel încât să se obțină cea mai bună soluție pentru:

zgomot – aderenta – drenaj.
 adezivitatea bitumului față de agregate, cea mai importantă condiție,

trebuie asigurată prin utilizarea agregatelor de natură bazică, cel mult
neutră, conferind mixturii asfaltice fiabilitate atât în anotimpul friguros cât
și în perioade caniculare;

 dozajul de liant să fie judicios ales, astfel încât să peliculizeze granulele și
să se obțină în final mixtura asfaltică cu cele mai performante caracteristici
fizico-mecanice;

 dozajul filerului în proporție optimă trebuie stabilit astfel încât masticul
obținut prin filerizarea bitumului să asigure aglomerarea granulelor si
frecare internă, conferind mixturii stabilitate și rezistentă la deformații
permanente.

3.1. Stabilirea curbei granulometrice

Tabelul 3.1 Curba granulometrică a scheletului mineral pentru
MAP 16 conform AND 605:2016 (BBdr 16 conform SR EN 13108-7)

Agregat Dozaj,
%

Treceri pe site, %
0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 11.2 16

Criblură 8/16 75 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 4.7 35.7 74.1
Criblură 4/8 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 9.7 10.0 10.0

Nisip de
concasaj 0/4

11 0.2 0.7 1.6 2.8 4.1 6.5 10.6 11.0 11.0 11.0

Filer cretă 4 3.5 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
TOTAL 100 3.9 4.6 5.8 7.0 8.3 10.7 15.7 29.4 60.7 99.1
Limite impuse
AND 605:2016

Min. 2 - - - - 8 - - - 90
Max. 4 - - - - 12 - - - 100

Limite impuse
SR EN 13108-7

Min. 2 - - - - 5 - - - 90
Max. 10 - - - - 25 - - - 100
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Figura 3.1 Diagramele distribuției granulometrice pentru MAP 16 (BBdr 16)

Tabel 3.2 Curba granulometrică a scheletului mineral al MAP 11.2
(BBdr 11.2), conform SR EN 13108-7

Agregat Dozaj, %
Treceri pe site, %
0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 11.2

Criblură 8/11.2 75 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 6.5 72.8
Criblură 4/8 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 9.7 10.0

Nisip de concasaj
0/4

11 0.2 0.7 1.6 2.8 4.1 6.5 10.6 11.0 11.0

Filer cretă 4 3.5 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
TOTAL 100 3.9 4.6 5.8 7.0 8.3 10.7 15.7 31.3 97.8
Limite impuse
SR EN 13108-7

Min. 2 - - - - 5 - - 90
Max. 10 - - - - 25 - - 100

Figura 3.2 Diagrama distribuției granulometrice pentru BBdr 11.2
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3.2. Stabilirea conținutului optim de liant

Figura 3.3 Reprezentarea grafică a testului de drenaj

În figura 3.3 se constată că mixtura poroasă cu bitum modificat are un
drenaj minim, pentru curba granulometrică cu dimensiunea maximă a granulei de
11.2 mm. Drenajul crește  cu conținutul de bitum și de asemenea cu creșterea
dimensiunii granulei. Pentru mixtura poroasă cu granula de 11.2 mm, dozajul
maxim de bitum modificat ce poate fi asigurat în condiții de siguranță, fără un risc
crescut de scurgere excesivă, poate ajunge la 4.8%, iar în cazul bitumului 50/70,
dozajul maxim de liant poate ajunge la 4.5%. Pentru mixtura poroasă cu granula
de 16 mm, dozajul maxim de bitum modificat poate ajunge la 4.5%, iar în cazul
bitumului 50/70,  4.2%, în condiții de siguranță, fără a exista riscul scurgerii în
timpul transportului.

O influiență deosebită asupra încercărilor Marshall o reprezintă dozajul de
liant, astfel, din reprezentările grafice (Figura 3.4, Figura 3.5) luând pe abscisă
conținutul de liant și pe ordonată stabilitatea, indicele de curgere, sensibilitatea la
apă și volumul de goluri, putem stabili conținutul optim de bitum, pentru cele
două curbe granulometrice, utilizând bitum 50/70 și bitum modificat 45/80-65.
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Mixtura poroasă MAP 11.2 (BBdr 11.2)

Figura 3.4 Variația caracteristicilor Marshall și sensibilității la apă pentru MAP
11.2 (BBdr 11.2)
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Mixtura poroasă MAP 16 (BBdr 16)

Figura 3.5 Variația caracteristicilor Marshall și sensibilității la apă pentru MAP
16 (BBdr 16)

4. CONCLUZII ȘI INTERPRETĂRI

Așadar, studiind cele două curbe granulometrice în care s-a utilizat bitum
pur 50/70 și bitum modificat, cele mai bune rezultate s-au obținut pe mixtura
poroasă  cu bitum modificat și cu granula maximă a scheletului mineral de 11.2
mm, după cum se observă în graficele de mai jos:
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Figura 4.1 Influiența tipului de bitum și a dimensiunii maxime a agregatului
asupra încercării de pierdere de material

Analizând graficul rezultat, putem spune că bitumul modificat conferă o
rezistență mecanică ridicată mixturii poroase, astfel încât, în urma încercării
efectuate în aparatul Los Angeles, pierderea de material să fie mai mică,
comparativ cu mixtura poroasă cu bitum 50/70. Tot odată se poate observa cum
pierderea de material este influiențată și de dimensiunea maximă a agregatelor
utilizate, o comportare bună având mixtura cu granula până la 11.2, evitându-se
astfel, riscul de smulgere a pietrelor din mixtură, în trafic.

În proiectarea amestecului de mixturi poroase, studiile internaționale au
demonstrat că porozitatea mixturilor asfaltice asigură o influiență favorabilă
asupra coeficientului de absorbție a zgomotului.

Din punct de vedere fizic, caracteristicile de absorbție a  sunetului unui
material, sunt influiențate de volumul de goluri din materialul respectiv. În cazul
nostru, mixtura asfaltică poroasă cu volumul de goluri cel mai ridicat, dar care să
se înscrie în limitele normativelor și standardelor în vigoare este MAP 11.2 cu
bitum modificat, respectiv BBdr 11.2 45/80-65, conform SR EN 13108-7.
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Figura 4.2 Transmiterea undelor sonore în straturile de rulare din mixturi asfaltice

În figura 4.2 se poate observa cum undele sonore se propagă în interiorul
stratului de rulare, în cazul în care acesta este o mixtură asfaltică poroasă și are un
volum de goluri ridicat, iar în cazul betoanelor asfaltice cu volum de goluri limitat,
undele sonore produse de către participanții la trafic se întorc în atmosferă.

Figura 4.3 Influiența tipului de bitum și a dimensiunii maxime a agregatului
asupra volumului de goluri

De asemenea, se poate observa în figura 4.3, că volumul de goluri crește cu
creșterea dimensiunii maxime a agregatului, această condiție fiind îndeplinită
numai în situația în care agregatul este alcătuit din pietre regulate, poliedrice.
Dacă acesta conține și forme neregulate, cu unghiuri ascuțite, volumul de goluri
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poate să scadă. Un amestec optim, din punct de vedere acustic se poate obține
utilizând agregatul 8/11.2, în care probabilitatea ca acesta să conțină particule
nepoliedrice este mai redusă față de agregatul 8/16.

Plecând de la rolul mixturilor poroase, de a elimina apa din carosabil, în
vederea evitării fenomenului de acvaplanare, am supus la încercare cele patru
tipuri de mixturi, în urma cărora s-au  obținut rezultatele înscrise în Figura 4.4, în
care cea mai bună comportare la acțiunea apei o are mixtura MAP 11.2 cu bitum
modificat.

Sensibilitatea la apă a fost evaluată prin calculul indicelui ITSR, raportul
rezistențelor determinat prin efectuarea testelor de rezistență indirectă la tracțiune.

Figura 4.4 Influiența tipului de bitum și a dimensiunii maxime a agregatului
asupra sensibilității la apă, ITSR

Din rezultatele obținute se poate observa cum mixtura MAP 11.2
garantează rezultate mai bune în ceea ce privește rezistența la acțiunea apei. De
asemenea, sensibilitatea la apă este influiențată și de afinitatea chimică dintre
bitum și agregate. Încă de la studiile preliminare pe materiale, am obținut rezultate
mai bune pentru adezivitatea bitumului modificat față de agregatele de carieră
utilizate, în comparație cu bitumul pur 50/70.

Această lucrare ilustrează aspecte preliminare privind utilizarea agregatelor
cu o granulație mai mică, respectiv maxim 11.2 mm, pornind de la comparația cu
16 mm, în mixtura asfaltică poroasă. De asemenea, înlocuirea bitumului pur 50/70
cu un bitum modificat cu polimeri clasa 4, PmB 45/80-65 a condus la o
îmbunătățire clară a caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii.

Performanța mecanică, dată de rezistența la tracțiune indirectă și de
pierderea de material, a rezultat încadrabilă în principalele specificații cerute de
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normativele și standardele în vigoare.
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Rezumat

Lucrarea prezintă analiza criteriilor de calitate din două sisteme diferite de organizare a
activității de realizare a infrastructurii rutiere: cel din Romania și cel din statul New York
(SUA). În acest sens, au fost analizate sistemul de management al calității și legislația aplicabilă
în domeniul construcțiilor în general și a infrastructurii rutiere în particular, comparând criteriile
și cerințele calității specifice României, cu cele din Statele Unite ale Americii (Statul New
York).

Cuvinte cheie: criterii de calitate, analiză comparativă

1. INTRODUCERE

Termenul calitate [1] nu este nou pentru societatea românească în general
și în special pentru lucrările de execuție a drumurilor în țara noastră.

Preocuparea permanentă pentru calitate a Principatelor Române, precum și
tradiția constructorilor romani, care au executat lucrări durabile, rezistente la
condițiile climatice deosebite, calamităților, seismelor, este demonstrată
documentar începând cu Regulamentul Organic din anul 1832, când se elaborează
primele principii și se creează un serviciu al drumurilor [2].

În prezent, în România [1], cadrul legal general cu privire la calitatea în
construcții este reprezentat de Legea 10/1995  cu completările și modificările
ulterioare – republicată, denumită “lege privind  calitatea în construcții“.

Conform legii 10/1995 cu completările și modificările ulterioare, calitatea
construcțiilor este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în
exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existență, a exigențelor
utilizatorilor și colectivităților.

Exigențele privind calitatea se stabilesc și se realizează pe bază de
reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.
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Obținerea unor construcții de calitate implică obligatoriu realizarea și
menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe
fundamentale aplicabile:

a) rezistență mecanică și stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;
d) siguranță și accesibilitate în exploatare;
e) protecție împotriva zgomotului;
f) economie de energie și izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Sistemul calității în construcții reprezintă ansamblul de structuri
organizatorice, responsabilități, regulamente, proceduri și mijloace, care concură
la realizarea calității construcțiilor în toate etapele de concepere, realizare,
exploatare și post-utilizare a acestora.

Instituțiile și organismele care verifică respectarea criteriilor/cerințelor
calității și/sau emit documente în acest sens în România, sunt: Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Inspectoratul de Stat
în Construcții (ISC) și ASRO - Organismul Național de Standardizare din
România.

2. ASPECTE REFERITOARE LA CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII ÎN
ROMÂNIA ŞI STATELE UNITE ALE AMERICII

2.1. Istoricul “calității“ în România

Preocuparea permanentă pentru calitate este demonstrată documentar
începând cu Regulamentul Organic din anul 1832, când se elaborează primele
principii și se creează un serviciu al drumurilor si continua constant, acest fapt
fiind demonstrat de momente reprezentative. În  12 decembrie 1841 a fost înființat
în Moldova “Departamentul din Lăuntru Moldovei – Secția Inginerească”; se
stabilește “conceptul de alcătuire a secțiunii drumurilor”; În februarie  1847
“Ministerul din Lăuntru” din Țara Românească înființează “Direcția lucrărilor
publice” cu secția inginerească: drumuri și poduri, arhitectură și lucrări și in
acelasi an se emite “ofisul” de înființare a Direcției Lucrărilor Publice. Anul 1850
este un an cu multe progrese privind legislatia si structura organizatorica din acest
domeniu: Domnitorul Barbu Știrbei instituie o comisie pentru organizarea
învățământului ingineresc care să cuprindă și o școală de inginerie de poduri și
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șosele  si în ianuarie 1851 s-a deschis Școala de Poduri și Șosele căreia i s-a
conferit gradul de "Facultate", s-a impus „atestarea obligatorie a lucrărilor” si este
atestata calitătea produselor și stabilirea condițiilor de punere pe piață.

Imediat după numire, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza se ocupă de
domeniul construcțiilor aprobând, în anul 1860 “Condițiile generale pentru
lucrările publice” și Regulamentul pentru adjudecări si apoi, la 4 august 1862,
semnează Decretul 629 privind aplicarea “Regulamentului privind organizarea
Corpului de Ingineri Civili” din țara noastră, prin care se înființează în cadrul
Ministerului Lucrărilor Publice primul serviciu de inspectori ai statului, format
din 5 inspectori generali. La 1 octombrie 1864, prin decretul domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, s-a înființat „Școala de Ponți și Șosele, Mine și
Arhitectură”, care , la data de 30 octombrie 1867 devine  „Școala de Poduri,
Șosele și Mine” .În anul 1868 se editează primul manual de construcții și
întreținere a drumurilor.

2.2. Istoricul Departamentului de Transporturi în S.U.A. respectiv în statul
New York

În 1777, Biroul de Supraveghetor General a fost reorganizat pentru a
cerceta terenuri care au fost învestite în stat în timpul războiului revoluționar și
ulterior. În 1846, Oficiul inginerului de stat și al inspectorului i-a succedat biroului
general al inspectorului general. În anul 1878 a fost înființat Departamentul de
Lucrări Publice cu resposnsabilitatea principală de a supraveghea canalele
începute în 1817 și finalizate în 1825. Comisia Serviciului Public și-a asumat
responsabilitatea pentru reglementarea economică și de siguranță a transportului
operat privat - inspecția siguranței căilor ferate și a transportului public - în anul
1907.

În 1909, a fost  înființat Departamentul de autostrăzi de stat din New York,
iar în anul 1923, Departament unificat de lucrări publice a evoluat cu
responsabilități pentru autostrăzi, canale și clădiri publice. În 1967,
Departamentul de Transport al Statului New York a fost creat pentru a face față
sistemului complex de transport al statului și a nevoii tot mai mari de a coordona
dezvoltarea transportului cu fiecare mod care își îndeplinește cel mai bun scop.
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3. CADRUL LEGAL AL DOMENIULUI  CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII
ÎN GENERAL SI IN DOMENIUL INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN
PARTICULAR

3.1. Cadrul legal în România

În România, cadrul legal este constituit din legi, reglementări, regulamente
și standarde, astfel:

 Legi - aprobate de  Parlamentul României;
 Regulamente referitoare la anumite etape/activități din domeniul

construcțiilor,  aprobate prin Hotărâri de Guvern
 Reglementari tehnice – normative de tip <AND xxx> pentru lucrări de

drumuri și poduri. Sunt  elaborate de specialiști și unități de cercetare,
laboratoare etc., sub conducerea  Companiei Naționale de Administrare
a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R. S.A.). Acestea normative sunt
aprobate prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (cu denumirile pe care le-a avut Ministerul
Transporturilor  după 1989), publicate în Monitorul Oficial  al României
– partea I

 Standarde  internaționale [2]- emis de ISO (Organizația Internațională
de Standardizare), ASRO

 Standarde naționale/românești(SR) - emise de ASRO
 Specificații tehnice armonizate (SR EN ) - emise de ASRO
 STAS-uri - emise de Institutul Român de Standardizare
 Agremente tehnice- emise de Institute de cercetare/laboratoare – avizate

de Comisii tehnice de specialitate din Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice

3.2. Cadrul legal în statul New York (SUA)

Legislația in domeniul infrastructurii rutiere [3] nu este unitară pentru
întreg teritoriul SUA. La nivel de Federație sunt înregistrate Coduri de
Regulamente Federale (CFR) care reprezintă codificarea regulilor generale și sunt
publicate în Registrul Federal, care se actualizează în fiecare an la data de
01Ianuarie, de către departamentele și agențiile Guvernului Federal. Acesta este
împărțit în 50 de titluri care reprezintă domenii largi supuse reglementărilor
federale.
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În fiecare stat există propriile legi, norme, standarde și proceduri de
asigurarea și controlul calității materialelor și lucrărilor de construcții care se
execută în acest domeniu.

 Documente gestionate de Departamentul Transporturilor al Statului
New York (SUA) -Divizia Inginerie sunt :
 Specificații Standard (USC) pentru  materiale șiconstrucții;
 Ghiduri/Manuale

 Documente gestionate de Departamentul Transporturilor al Statului
New York (SUA) -Biroul Materiale sunt:
 Metode de încercare a materialelor (tip MM)
 Proceduri de verificare material (tip Pm)
 Metode de testare a materialelor
 Formulare  ( cod  BR) cu caracter obligatoriu .

 Documente gestionate de ASTM  International
 Standardele  tip ” ASTM” (categoria “D”- pentru lucrări de

drumuri)
În Statul New  York (SUA), instituțiile și organismele care verifică

respectarea criteriilor/cerințelor calității și/sau emit documente în acest, sunt:
Guvernul SUA, Departamentul Transporturilor din statul New York [4],
Administrația Federală a Autostrăzilor (FHWA) [5], ASTM International [6].

3.3. Organizarea activităților de asigurare și control a calității în domeniul
construcțiilor în general și a infrastructurii rutiere în particular, în România

În Romania, domeniul construcțiilor în ansamblu, este reglementat [2].
Există legislație cu caracter general pentru domeniul construcțiilor, care acoperă
toate etapele proceselor de construcții și stabilește reguli și obligații pentru fiecare
participant la aceste procese, începând cu proiectarea, expertizarea lucrărilor și a
proiectelor, atestarea persoanelor care verifică proiectele și/sau întocmesc
expertize dar și a persoanelor care verifică calitatea execuției lucrărilor: diriginți
de șantier, responsabili tehnici cu execuția, autorizarea execuției lucrărilor,
continuând cu execuția  lucrărilor, recepția și intervențiile în perioada de utilizare
a acestora.

Legislația prevede obligativitatea execuției construcțiilor numai dacă este
emisă o autorizație de construire în acest sens și pe baza unui proiect autorizat.

Autorizația de construire se emite numai în baza unui proiect/documentație
tehnică de autorizare.
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Proiectele tehnice sunt verificate de către Verificatori de proiecte atestați.
La fel ca și experții tehnici, verificatorii de proiecte sunt atestați pe domenii, de
către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Reglementările tehnice aplicabile pentru certificarea materialelor/
produselor pentru construcții (inclusiv pentru infrastructura rutieră), pentru
execuția lucrărilor și recepția acestora sunt armonizate cu normativele europene.

Sunt stabilite criterii și cerințe pentru asigurarea și controlul calității (intern
și extern) atât pentru materiale cât și pentru execuția lucrărilor de construcții,
inclusiv de infrastructura rutieră. Reglementările cuprind informații
concrete/clare  referitoare la modul de verificare a calității  atât pentru materiale
cât și pentru lucrări executate. Sunt documentate metodele de eșantionare, de
prelevare de probe, de testare, interpretare și de acceptare/refuzare a
materialului/lucrărilor pentru care se produc. Normativele precizează abaterile
admisibile pentru criteriile de calitate care se verifică și care stau la baza recepției
materialelor/lucrărilor la care se refera.

Controlul calității, atât pentru materiale cât și pentru execuția lucrărilor se
face atât intern cât și extern, prin verificări, controale și testări/încercări efectuate
de laboratoare autorizate de către ISC.

Controlul statului în toate etapele edificării unui obiectiv intră în atribuțiile
Inspectoratului de Stat în Construcții și se desfășoară în conformitate cu
prevederile Hotărârii nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
controlul de stat al calității în construcții.

Conform legii 10/1995 cu completările și modificările ulterioare, la
controalele în faze determinate participă constructorul, beneficiarul și
proiectantul.

Recepția lucrărilor se efectuează în 2 etape principale: la terminarea
lucrărilor și la finalizarea perioadei de garanție, conform Hotărârii de Guvern nr.
343/2017. Sunt stabilite etapele procesului de recepție, reguli de constituire a
Comisiei de recepție, Factorii și Instituțiile Statului care trebuie să participe și în
ce condiții se acordă, sau nu se acordă/ se amana recepția obiectivului.
Documentele verificate de comisia de recepție cuprind pe lângă proiect, cartea
tehnică întocmită pe parcursul execuției, și referatele proiectanților și ale
diriginților de șantier.

Neconformitățile constatate pe parcursul execuției lucrărilor (din punct de
vedere calitativ) sunt închise prin corecții/măsuri corective pe care executantul
este obligat să le execute în baza Dispozițiilor de șantier date de Proiectant (cu
soluții tehnice corespunzătoare).
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3.4. Organizarea activităților de asigurare și control a calității în domeniul
infrastructurii rutiere în particular, în Statul New York (SUA)

Legislația în domeniul infrastructurii rutiere [3] nu este unitară pentru
întreg teritoriul SUA. La nivel de federație sunt înregistrate Coduri de
Regulamente Federale (CFR) care reprezintă codificarea regulilor generale.
Acesta este împărțit în 50 de titluri care reprezintă domenii largi supuse
reglementărilor federale.

În fiecare stat există propriile legi, norme, standarde și proceduri de
asigurarea și controlul calității materialelor și lucrărilor de construcții care se
execută în acest domeniu.

În statul New York, ca și în celelalte state membre SUA, asigurarea și
controlul calității în domeniul infrastructurii rutiere intră în atribuțiile
Departamentului Transporturilor  (New York Department of Transportation).
Organigrama acestui Departament (NYDOT), pe lângă corespondentul
Administrației Federale a Autostrăzilor (FHWA) în acest stat, include divizii (ex.
"Engineering Division"). La rândul lor diviziile lucrează prin intermediul
serviciilor care sunt organizate în birouri.

NYDOT, prin unitatea sa de audit efectuează inspecții de calitate,
programate, în teren și audituri complete ale proiectelor de construcții pentru
clădiri publice și infrastructură pentru conformitatea cu cele stabilite prin practici,
specificații și standarde de referință. Obiectivul unității de audit al calității este să
viziteze toate proiectele de construcție în faza activă de construcție.

Această unitate identifică abaterile de calitate și dezvoltă datele necesare
pentru o evaluare generală a proiectului. Deasemenea, efectuează inspecții de
finalizare a infrastructurii și compensări.

Unitatea de audit al calității include și auditul calității infrastructurii.
Obiectivul unității de audit al calității este să viziteze toate proiectele de
construcție în faza activă de construcție.

Producerea materialelor se face în mod controlat, ca și în România.
Controlul este efectuat atât intern (de producător, pe baza planurilor calității
propuse și aprobate de către reprezentanții de specialitate ai NYDOT cât și extern.
Controlul extern (al statului) intră în responsabilitatea NYDOT prin reprezentanții
birourilor sale de specialitate, în vederea aprobării materialelor și a locurilor de
producție (stații de preparare etc). Acceptarea materialelor se face pe baza
rezultatelor testelor/încercărilor de laborator, pe corpuri de probă sau eșantioane
prelevate cu frecvențe stabilite prin documentele gestionate de Biroul Materiale
din cadrul Departamentului Transporturilor al Statului New York (NYDOT) .
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Testele/încercările se fac de către laboratoare autorizate de către NYDOT.
Antreprenorul general are laborator autorizat pentruîncercăriîn producție.
Controlul pe perioada execuției se face intern (de către constructor, pe baza

planurilor de control a calității acceptate de către inginerul de specialitate din
NYDOT) și extern, unde responsabilitatea totală o are NYDOT.

Toată responsabilitatea CQ pe durata execuției lucrărilor de infrastructură
rutieră o are Antreprenorul General.

Departamentul Transporturilor (NYDOT) gestionează toate problemele,
începând cu evaluarea surselor de materiale (ține toate evidențele legate de acest
aspect, le actualizează și le face publice în timp real, împreună cu localizarea
acestora și centralizarea tuturor informațiilor tehnice aferente fiecărei surse),
continuând cu verificarea "pas cu pas" a oricărei etape, de la
pregătirea/planificarea începerii prin emiterea acordului de începere (după ce a
verificat orice detaliu legat de această etapă) și, până la finalizare , când face toate
verificărileși face plățilecătre toate părțile implicate.

Răspunderea NYDOT este totală pentru calitatea și cantitățile realizate în
timpul execuțieiși tot ce implică aceasta (plăți, termene etc.).

Diferența importantă față de România, o constituie faptul că în statul New
York, ca și în alte state ale SUA, detaliile referitoare la modul de măsurare a
lucrărilor și a modului de efectuare a plăților abordează factorii de calitate (QAF)
începând  cu resursele și finalizând cu încheierea lucrării, factori ce influențează
prețul proiectului care este plătit .

4. STUDIU DE CAZ

În scopul comparării celor două abordări ale aplicării sistemului de calitate
din cele două țări, a fost analizat un proiect care are ca obiect  “Modernizarea DJ
505 Putineiu - Chiriacu, km 20+600 - km 21+900 - 1.3 km, jud. Giurgiu ” [7], [8].

Obiectivul de investiții este amplasat în intravilanul și extravilanul comunei
Putineiu care este situată în partea de sud a județului Giurgiu. Drumul județean
DJ505 face parte din rețeaua de drumuri publice locale ale județului Giurgiu și se
află pe teritoriul administrativ al acestui județ, conform figurii 1. Clima județului
Giurgiu este temperat continentală, similară cu cea din statul New York.

Conform Recensământului general de circulație din 2015, pentru sectorul
km 20+600 - 21+900 media zilnică anuală în acest post de recenzare încadrează
sectorul de drum analizat în clasa tehnică V (km 20+600 - 21 +900). Perioada de
perspectivă este de 15 ani de la darea în exploatare a drumului. În aceste condiții
sectorul de drum km 20+600 - 21+900 se va încadra tot în clasa tehnica V.
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Drumul este situat în general la nivelul terenului cu zone de lungime redusă,
situate în debleu cu h < 1.00 m. Situația actuală a sectorului de drum se prezintă
în figura 2.

Figura 1. Amplasamentul Drumului Județean DJ 505 Putineiu- Chiriacu,
intre km. 20+600 si km 21+900

Figura 2. Situația initiala a sectorului de drum

La data proiectării structura rutieră este pietruită pe sectorul km 20+600 -
21 +540. Pietruirea constă de fapt din balast nisipos contaminat cu pământ în
stratul de suprafață. De la km 21+540 până la km 21+900, drumul este din pământ
în amestec cu balast.
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Pentru a garanta o durată de viață corespunzătoare clasei tehnice a drumului
și pentru a nu se produce distrugerea lui chiar și în prezența unor fenomene
naturale mai puțin grave sunt necesare lucrări de modernizare.

Ținând cont de starea structurii existente s-a prevăzut refacerea integrală a
acesteia.

Lucrările de reabilitare propuse constau în:
 realizarea unui sistem rutier flexibil, modern, ce va prelungi durata

de viață a drumului
 execuția șanțurilor pentru a preveni eroziunea datorată apelor

meteorice;
 introducerea podețelor tubulare noi la intersecțiile cu drumurile

laterale.
S-au recomandat:
 realizarea unui drum de clasă tehnică IV, un sistem rutier modern cu

structura  rutiera;
 parte carosabilă: 2 benzi de câte 3,0 m fiecare, având panta profilului

transversal egală cu 2,5%;
 acostamente 2x1,0m cu panta 4% prevazute cu benzi de încadrare
 introducerea semnalizărilor rutiere de avertizare și orientare;
 amenajarea drumurilor laterale pe o lungime de 15 m în zona de

racordare cu DJ 505;
 realizarea rigolelor pereate, adiacente drumurilor;
 introducerea podețelor de acces la drumurile laterale.

Soluțiile de modernizare au fost stabilite pe baza evaluării stării tehnice și
a calculului de dimensionare întocmite de expertul tehnic.

Varianta 1 – structura rutiera  supla -parte carosabilă:
 4.0 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16  rul 50/70 cu criblură;
 6,0 cm strat de legătură  din BAD 22,4 leg 50/70 cu criblură;
 15,0 cm strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal;
 35,0 cm strat inferior de fundație  din balast pe sectorul   km 20+600
- 21+540 ,  respectiv  30,0 cm strat inferior de fundaţie din balast si 15,0
cm strat de formă din balast  pe  sectorul km 21+540 - 21+900

Varianta2 – structura rutieră  semirigidă - parte carosabilă:
 4.0 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16  rul 50/70 cu criblură;
 6,0 cm strat de legătură din BAD 22,4 leg 50/70 cu criblură;
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 20,0 cm strat superior de fundație din agregate naturale stabilizate cu
lianți hidraulici –pe sectorul km 20+600 - 21+540 , respectiv  18,0
cm strat superior de fundaţie din agregate naturale stabilizate cu lianţi
hidraulici- pe sectorul km 21+540 - 21+900  ;

 35,0 cm strat inferior de fondație din balast pe sectorul    km 20+600
- 21+540 , repectiv 30,0 cm strat inferior de fundaţie din ballast si
15,0 cm strat de formă din balast pe sectorul . km 21+540 - 21+900.

Ambele structuri rutiere rezistă la solicitările datorate traficului pentru
perioada de perspectivă de 15 ani.

În scopul stabilirii variantei cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic
și al rentabilității, s-au analizat cele două variante din punct de vedere al
avantajelor şi dezavantajelor și s-au elaborat antemăsurători pentru fiecare
variantă, s-a făcut estimarea costurilor și, pe baza economiilor datorate evitării
rutelor ocolitoare, precum și a cheltuielilor de întreținere, s-au stabilit indicatorii
financiari pentru cele două variante de studiu.

În aceste condiții, varianta 1 – Structura rutieră suplă înregistrează o
Valoare Netă Actualizată și o Rată Internă de Rentabilitate mai mare decât cele
obținute pentru varianta 2 - Structura rutieră semirigida , fiind soluția cea mai cea
mai avantajoasă(figura 3).

Figura 3. Profil transversal prin structura rutieră suplă proiectat pentru sectorul
km. 20+600 - 21+540
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Studiul din punct de vedere al calității:
Modul concret de efectuare a controlului calității pe parcursul execuției

lucrărilor se prezintă pentru fiecare construcție/obiectiv în Planul de control al
calității, verificări și încercări (PCCVI) care face parte integrantă din Planul
Calității. Obligativitatea întocmirii Planului calității este menționată în HG
766/1997 cu completările și modificările ulterioare - Regulament 2-Conducerea
și  asigurarea  calității în construcții.În acest scop, pentru a prezenta criterii de
calitate pentru perioada de execuție a unui obiectiv impuse prin legislația și
reglementările tehnice din România în paralel cu legislația și reglementările
tehnice din Statul New York (SUA) s-a ales ca suport,  proiectul de reabilitare
menționat mai sus pentru care am întocmit PCCVI pentru fiecare etapă/categorie
de lucrări.

Concluziile rezultate în urma analizei în paralel a criteriilor de calitate din
reglementările tehnice aplicabile în România (conform AND 605:2018) respectiv
Statul New York (SUA) [9], [10], pentru stratul de uzură al sistemului rutier suplu
propus sunt  următoarele:

Realizarea unui strat de uzură din cadrul unei structuri rutiere în ambele
state, este controlată având baza legală și reglementări tehnice specifice, în toate
etapele:

1. Controlul materialelor care intră în componența mixturii asfaltice se face
din punct de vedere calitativ la aprovizionare și înainte de introducere în
producție (în România, produsele trebuie să fie certificate, să fie însoțite de
declarație de performanță și certificate de conformitate iar caracteristicile să se
încadreze în cerințele standardului de produs; În Statul New York, toate
materialele sunt puse în operă numai cu acordul prealabil al Inginerului
reprezentant al NYDOT, dacă au fost evaluate anterior și figurează în Lista
materialelor acceptate din cadrul NYDOT).
 Sunt stabilite criterii de calitate pentru materialele care intră în

componența mixturilor, prin reglementări tehnice, în ambele state.
În România, standardul AND 605:2018 prevede verificarea
caracteristicilor fizico–mecanice specifice pentru fiecare categorie:
piatra spartă, nisip de concasaj sort 0-4 mm, nisip natural sort 0-4 mm
și pietriș utilizat pentru fabricare mixturi asfaltice.În statul New York,
în funcție de categoria agregatului),Standard specification (US
Customary Units)- Construction and Materials-01.01.2019- New York
State - Departament of Transportation [9] prevede în funcție de
categorie: agregat grosier (criblura, pietriș etc) respectiv pentru agregat
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fin, verificarea caracteristicilor minerale/petrografice si testarea
sensibilității la umiditate a agregatelor.

 În România, cerințele de calitate pentru filer se referă la: conținut de
carbonat de calciu, granulometrie,conținut de apă,particule fine nocive
iar NYDOT, prin [9],prevede cerințe referitoare la granulozitate.

 În România, cerințele de calitate pentru bitum se referă la: selecția în
funcție de penetrație, în concordanță cu zona climatica;  ductilitate la 25
grade Celsius; adezivitate față de agregatele naturale. NYDOT, prin [9],
prevede că liantul trebuie menționat în propunere sau este desemnat de
inginerul de materiale regionale (RME), sau se aplică recomandarea
producătorului.

 În România, cerințele de calitate pentru emulsia bituminoasă se referă
la: conținutul de liant rezidual, omogenitate, rest pe sită de 0,5 mm,iar
NYDOT, prin [9], prevede cerința de acceptare prealabilă din partea
acestei instituții.

2. Controlul productiei mixturilor asfaltice se desfășoară în etape
asemănătoare și sunt stabilite criterii prin reglementari tehnice pentru fiecare
etapa in ambele state.
 Atât în România cât și în Statul  New York, inițial se proiecteaza rețeta

(pentru  statul New York,  [9] face referire la metoda SUPERPAVE la
proiectarea rețetei pentru HOT MIX ASPHALT) cu anumite
caracteristici specifice fiecărui tip de amestec, și apoi se transpune
dozajului variantei optime de bitum pe stație unde se verifică respectarea
compoziției amestecului prestabilit – conform dozajului de referință.
Etapele proiectării rețetei sunt asemănătoare în ambele stateși anume:
selectare materiale, dezvoltare structură de agregate, selectare liant,
stabilirea conținutului optim de liant, studiul preliminar pentru stabilirea
compoziției optime a mixturii asfaltice (dozaj), interpretare rezultate-
validarea dozajului optim.

 În statul New York, sunt stabilite criterii de proiectare-conform [10].
3. În Romania, validarea în producție a mixturii asfaltice, (încercările inițiale

de tip în producție sunt aceleași cu cele din laborator) se efectuează,
obligatoriu, prin transpunerea dozajului pe stație și verificarea cerințelor
acesteia. Pentru stratul de uzură (așa cum a fost prezentat studiul de caz), aceste
probe reprezintă verificarea caracteristicilor fizico-mecanice determinate prin
încercări pe cilindri Marshall și a caracteristicilor determinate prin încercări
dinamice. În statul New York, se solicită acceptul amestecului HMA din
partea Inginerului RME (NYDOT).Validarea este dată prin acceptul din partea
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acestuia. În statul New York sunt stabilite criterii de proiectare și criterii de
proiectare volumetrică care trebuie îndeplinite. Inginerul RME (responsabil cu
materialele regionale) din  NYDOT validează producția prin încercări în
conformitate cu Manualul NYDOT al proiectării straturilor de asfalt. Dacă s-a
primit acceptul rețetei de către RME, producătorul trebuie să verifice execuția
cu respectarea amestecului, ținând cont de toleranțele  acceptate prin [9].

4. În timpul execuției, în ambele state se monitorizează condițiile meteo,
temperatura stratului suport și temperatura amestecului în timpul așternerii și
compactării. Temperaturile la așternere și compactare sunt diferite în funcție
de tipul mixturii.

În ambele state se face controlul procesului tehnologic și se verifică:
 caracteristicile mixturii asfaltice prelevate în timpul execuției
 calitatea stratului executat
 elementele geometrice ale stratului executat
 caracteristicile suprafeței stratului executat

In  statul New York sunt stabilite criterii de acceptare / certificare a loturilor
– conform PM401= Proceduri de control de calitate și de asigurare a calității
pentru producție HOT DE MIX ASPHALT (HMA) .

In Romania , produsele sunt certificate iar in Statul New York , HMA  se
livreaza cu certificat eliberat de producator pentru fiecare lot/ sublot.

5. Recepția la terminarea lucrărilor, în România implică verificarea:
elementelor geometrice (grosime strat, lățime strat, profile transversale și
profil longitudinal); planeității suprafeței; rugozității suprafeței și rapoartele de
încercări prelevate din straturile executate. În New York, recepția se
desfășoară în funcție de cerințele contractuale și respectarea specificațiilor
NYDOT pe toată perioada execuției. La terminarea lucrarilor, caracteristicile
verificate sunt densitatea- in vederea determinarii gradului de compactare ,
caracteristicile geometrice si de suprafata , asemanatoare  celor din Romania.

Diferențe de abordare tehnică și a criteriilor de calitate:
Din documentele analizate s-au constatat unele diferențe în acest sens:

a) În România, în literatura de specialitate, sunt identificate 3 tipuri de structură
rutiere: rigidă, suplă, semirigidă; New York State Department of
Transportation - Standard Specification (USC)/01.01.2019  identifică 2 tipuri
de structuri (rigidă și flexibilă).

b) Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mixturile asfaltice
executate la cald în etapele de proiectare a acestora, controlul calității
materialelor componente, prepararea, transportul, punerea în operă, precum și
straturile rutiere executate acestea - în conformitate cu AND 605 au unele
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abordări diferite față de cele prezentate în același document menționat mai sus
al statului New York  (NYDOT).
 Sunt unele aspecte diferite începând cu tipurile de mixtură, sorturile de

agregate, așa-numitele “condiții pentru agregate“ (F1, F2, ...F9) definite
ca și cerințe referitoare la natura rocii, compoziții ale amestecurilor-pe
sorturi, restricții cu privire la unele caracteristici, metoda de proiectare
a amestecului (în Statul New York se aplică metoda SUPERPAVE),
modul de eșantionare și prelevare probe atât la proiectare rețetă cât și în
execuție etc).  Referitor la controlul așternerii, în Statul New York este
foarte bine evaluată (până în cel mai mic detaliu) sectorul de resurse
tehnice: echipamentele de așternere și compactare.

 Este o altă abordare a tronsonului experimental și a controlului
compactării. Standard Specification (USC)/01.01.2019 prezintă sisteme
de compactare- seriile 50,60,70,80 pentru așternerea HMA care fac
referire la opțiunile 1 şi 2, cu abordări diferite față de cele din România
cu privire la modul de testare (eșantionare, prelevare probe, gestionarea
acestora etc.) și la verificările caracteristicilor geometrice. Modul de
acceptare în ansamblu a lucrărilor este puțin diferit față de cel din
România.

 Detaliile referitoare la modul de măsurare a lucrărilor și a modului de
efectuare a plăților abordează factorii de calitate (QAF) începând cu
resursele și finalizând cu recepțialucrării, factori ce influențează prețul.

Din documentele analizate am constatat că se utilizează foarte mult
tehnicile statistice în evaluarea calității.

5. CONCLUZII

Având în vedere cele menționate anterior pe parcursul lucrării, consider că
sistemul calității în domeniul infrastructurii rutiere din România se poate
îmbunătăți:

Propuneri de îmbunătățire  :
 este util un document centralizator/manual/ cod de practică care să

centralizeze toate etapele realizării unui obiectiv din domeniul
infrastructura rutieră, cerințele minime din punct de vedere legal și al
normativelor în vigoare ale acestora, cu trimiteri la normele șilegislația
aplicabilă fiecărei etape, cu menționarea instituțiilor statului care
gestionează și oferă informații pentru acest subiect. Acest document  ar
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trebui revăzut la orice modificare din conținut și să se posteze ultima
revizie pe site-ul CNAIR, pentru informare.

 este necesară evaluarea și certificarea pe categorii/clase  a  societăților
care participă în toate etapele procesului de execuție a construcțiilor,
inclusiv a celor pentru infrastructura rutieră, pe baza unor criterii
reprezentative, foarte bine stabilite și, care să demonstreze
capabilitatea/eligibilitatea acestora de a presta aceste servicii

În România există legislație și reglementari tehnice actualizate la nivel
european, instituții de control a calității, criterii și cerințe referitoare la calitate
pentru toți participanții la executarea lucrărilor de construcții în general și al
infrastructurii rutiere în particular.

Având în vedere că:
 singurul factor comun în toate etapele și fazele execuției unei

construcții este cel uman,
 sistemului calității în construcții este definit ca „ansamblul de

structuri organizatorice, responsabilități, regulamente, proceduri și
mijloace, care concură la realizarea calității construcțiilor în toate
etapele de concepere, realizare, exploatare și post-utilizare a
acestora”,

consider că  responsabilizarea  acestui factor în sensul respectării legislatiei și a
reglementărilor tehnice din acest domeniu, este un mijloc de a asigura exigențele
privind calitatea.
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Rezumat

Acest articol urmarește realizarea unui studiu în scopul stabilirii influenței
caracteristicilor agregatelor asupra performanțelor mixturilor asfaltice de tip anrobat bituminos:
AB 22.4 și AB 31.5 prin utilizarea a trei tipuri de agregate: criblură, pietriș sortat și pietriș
concasat, cu un procent optim de liant: 4.3% bitum clasă D50/70.

Rezultatele încercărilor fizico-mecanice și dinamice evidențiază influența
caracteristicilor agregatelor asupra performantelor mixtuii asfaltice, astfel:

Agregatul de carieră conduce la obținerea unei mixturi asfaltice cu caracteristici
superioare celor fabricate cu pietrișuri concasate sau sortate.

Mixtura asfaltică destinată stratului de bază cu cribluri și dimensiunea maximă a
agregatului 31.5 – AB31.5 are cele mai bune rezultate atât pentru încercările fizico-mecanice
pe cilindrii Marshall cât și pentru încercările dinamice pe cilindrii confecționați la presa
giratorie.

1. DEZVOLTAREA REȚELELOR DE DRUMURI

*Etape relevante în evoluția drumurilor
Primele drumuri au fost cărări făcute de animale şi urmate de omul primitiv,

în încercarea de a-şi lărgi orizonturile. Prin firea lor meticuloasă şi abilităţile lor
inginereşti, au transformat construirea drumurilor într-o ştiinţă. Ei au construit
primele căi pietruite, adesea alcătuite din dale puse peste adevărate fundaţii de
zidărie, ceea ce a facut să reziste până în zilele noastre.

Romanii au construit 29 de drumuri principale, în general cu scop militar,
ce porneau radial de la Roma, primul şi cel mai faimos fiind Via Appia, de la
periferia Romei până la Brundisium.
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Originea tehnicii moderne de pavaj este plasată în 1775, anul în care Pierre-
Marie Tresaguet a construit primele şosele din piatră concasată, bătătorite prin
folosinţă, cimentate de noroi, acestea au constituit un teren rezistent şi durabil.

McAdam a descoperit o metodă simplă de a acoperi drumul cu pietre mici,
îndesate cu tăvălugul, pe care le acoperi cu un strat de criblură. Tehnica de
asfaltare inventată de McAdam şi botezată, macadam.

În 1838 a fost asfaltat primul trotuar din Paris, iar în 1854, în acelaşi oraş,
Merian a asfaltat prima şosea. În 1867, inginerul Charles Tellier a avut ideea de a
acoperi macadamul cu un strat de gudron şi de nisip foarte bine tasat.

*Stadii de dezvoltare ale drumurilor din România
România avea o rețea de drumuri executate pe vremea Daciei, după

cucerirea Imperiului Roman. care s-a ruinat după retragerea romană din anul 271.
Primele șosele moderne de la noi din țară au fost construite 1600 de ani mai târziu.

Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost o vreme îndelungată capitala provinciei
romane Dacia. Împăratul Traian a construit ceea ce a fost pentru multe sute de ani
“cel mai bun drum din lume”. Șoseaua (cca 200 km) este cea care leagă Drobeta-
Turnu Severin de actuala localitate Sarmizegetusa. Construcţia a fost atât de
solidă, cu infrastructură de un metru adâncime, încât porţiuni mari sunt înglobate
şi acum în drumul modern (Drumul European 70.) dintre cele două așezări.

Primele construcții de șosele și poduri au început sub conducerea
domnitorilor Grigore Al. Ghica (1849-1856) în Moldova și Barbu Dimitrie Știrbei
(1849-1856) în Țara Românească.

În anul 1870 a început în București pavarea străzilor cu piatră cubică. Prima
stradă pavată cu piatră cubică de granit din Capitală a fost fosta stradă
„Pensionatului”, din Centrul Vechi al Capitalei. Granitul era special adus din
Belgia.

Primele șosele moderne din țară au fost proiectate de inginerul Elie Radu.
Drumurile ce legau Țara Românească de Moldova și Transilvania au fost
transformate în sosele.

În 1904 Gogu Constantinescu absolvent al Şcolii Naţionale de Poduri şi
Şosele a avut ideea primului material care seamănă cu asfaltul de astăzi (piatra
amestecată cu păcură și a contribuit la construirea drumului Bucureşti-Doftana.

Prima încercare de realizare a unei îmbräcäminti rutiere îmbunătățite, a fost
făcută în anul 1915, pe Șoseaua București - Ploiesti km 8 - km 10, folosindu-se în
acest scop gudronul aplicat la cald. După primul război mondial, în anul 1925, au
fost realizate tronsoane experimentale cu îmbrăcăminte din macadam silicatat pe
2 km și cu macadam penetrat cu emulsie bituminoasă pe 4 km, ambele pe drumul
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Constanța - Tuzla și îmbrăcăminte din macadam penetrat cu emulsie bituminoasă
pe un tronson de 10 km, pe drumul național nr. 1, între Băneasa și Otopeni.

În perioada 1944-1953 s-au modernizat 1.1 10 km drumuri naționale, astfel
că la începutul anului 1953, drumurile modernizate din țara noastră însumau 2.337
km.

2. DESCRIEREA MATERIALELOR COMPONENTE ALE
MIXTURII ASFALTICE

 Agregate
Agregatele naturale utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice, constituie

scheletul mineral al acestora și au un rol important in obtinerea unor mixturi
asfaltice de calitate.
a. Agregate de carieră (cribluri) sunt materiale granulare de origine minerală,
provenind din sfărâmarea naturală sau artificială a rocilor.
b.  Agregate de balastieră (pietrișuri) sunt roci sedimentare constituite din
fragmente de roci și de minerale rotunjite care se formează pe litoral, în albiile
apelor curgătoare sau în regiunile ocupate de ghețari.

Tipuri de pietrișuri:
- Pietriș sortat - agregat natural de balastieră sortat în clase de granulozitate.
- Pietriș concasat - agregat natural alcătuit din granule de formă poliedrică obținut
prin concasarea (sfărâmarea mecanică), granularea și selecționarea în sorturi a
agregatelor de balastieră.

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale
Conform normativului AND 605-2016 - „Mixturi asfaltice executate la

cald. Condiții tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în operă”,
caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale utilizate la prepararea
mixturilor asfaltice trebuie să îndeplinească condițiile de calitate conform
cerințelor pentru fiecare tip de agregate. Cele mai reprezentative determinări sunt
următoarele:
Pentru cribluri, pietriş concast şi pietriş sortat:
Conținutul de granule în afara clasei de granulozitate: rest pe sita superioară
(dmax) şi trecere pe sita inferioară (dmin),%, max;
Coeficientul de aplatizare,% max;
Indice de formă,% , max;
Conținut de impurități - corpuri străine
Conținut în particule fine sub 0,063 mm,% , max;
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Rezistența la fragmentare, coeficient LA,% , max. Se impun condiţii pe clase
tehnice ale drumurilor;
Rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu,% max.
 Pentru nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj şi pentru nisip natural sau

sort 0-4 natural:
Conținut de granule în afara clasei de granulozitate: rest pe sita superioară
(dmax),% , max.
Granulozitate
Conținut de impurități: - corpuri străine
Conținut de particule fine sub 0,063 mm,% , max.
Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max. Determinarea valorii
de albastru se va efectua numai în cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a căror
fracțiune 0-2 mm prezintă un conținut de granule fine mai mare sau egal cu
3%.
Coeficient de neuniformitate,min.(se determină pentru nisip natural sau sort
0-4 natural);
Echivalent de nisip pe sort 0-2 mm,% , min.(se determină pentru nisip natural
sau sort 0-4 natural).

 Filer
Filerul este agregatul din care cele mai multe granule trec prin sita de 0.063

mm. filerul utilizat la fabricarea misturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul
de cretă sau filerul de var stins.

Principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească filerul utilizat la
prepararea mixturilor asfaltice sunt următoarele:

Să nu reacționeze chimic cu lianții;
Să asigure o bună adezivitate a liantului pe granulele de filer;
Granulele sale să nu fie poroase, pentru a nu mări consumul de liant prin
adsorbție;
Să nu adsoarbă în mod selectiv anumiți componenți ai bitumului, care să
conducă la modificarea în mod necorespunzător a caracteristicilor liantului.

 Bitum
Bitumurile rutiere se obțin din reziduurile rezultate în urma procesului de

distilare fracționată a petrolului brut.
În general, bitumurile utilizate la lucrările de drumuri din țara noastră sunt

supuse, în perioada de exploatare, unor condiții severe de climă, unor variații mari
de temperature în perioada vară-iarnă și unor condiții de trafic intense. Acești
factori acționează asupra îmbrăcăminții bituminoase, cauzând apariția
deformațiilor permanente (făgașelor), a fisurării termice și din oboseală, precum
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și îmbătrânirea liantului. Aceste tipuri de degradări conduc la scăderea duratei de
viață a îmbrăcăminții și implicit la costuri mărite pentru întreținerea suprafeței de
rulare.

Tabelul 1 Clasificarea bitumurilor rutiere în funcție de penetrație și
temperatura punctului de înmuiere

SR EN 12591
Clasa
bitumului 20/30 30/45 35/50 40/60 50/70 70/100 100/150 160/220

Penetratie la
250C, 1/10
mm

20-30 30-
45

35-
50

40-
60

50-
70

70-
100 100-150 160 –

220

Temperatura
de inmuiere,
0C

55-63 52-
60

50-
58

48-
56

46-
54 43-51 39-47 35– 43

Performanțele bitumului sunt verificate prin efectuarea următoarelor
încercări:
a. Determinarea penetrației cu ac - Penetrația reprezintă consistență exprimată

ca distanță în zecimi de milimetru pe care un ac standardizat o va penetra
vertical într-o probă de material în condiții specificate de temperature, sarcină
și durata de aplicare a sarcinii.

b. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel și bilă - Punctul de
înmuiere prezintă temperature la care materialul aflat în condițiile standard de
încercare ajunge la o consistență specificată.

c. Determinarea punctului de rupere FRASS - Punctul de rupere Frass reprezintă
temperatura, exprimată în grade Celsius, la care un strat de liant bituminos, de
o grosime dată și uniformă se rupe în condiții definite de sarcină.

d. Determinarea ductilității conform - Ductilitatea se referă la alungirea maximă
până la rupere, a unei probe de bitum, respective bitum modificat cu polimeri,
turnată în tipare special și supusă întinderii, cu o viteză constantă, la
temperatură constantă.

e. Determinarea adezivității bitumurilor față de agregatele naturale prin metoda
Spectrofotometrică (Metoda cantitativă) conform SR 10969.
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3. STUDIUL PROPRIETĂȚILOR ANROBATELOR BITUMINOASE

Studiul de caz constă în cercetarea influenței caracteristicilor agregatelor
asupra performanțelor mixturilor asfaltice de tip anrobat bituminos: AB 22.4 și
AB 31.5 prin utilizarea a trei tipuri de agregate: criblură, pietriș sortat și pietriș
concasat, cu un procent fix de liant: 4.3% bitum tip D50/70 stabilit prin încercări
preliminare pe materiale pentru obținerea dozajului optim de bitum.
a. Încercări preliminare pe materiale:

Agregate: granulozitate, rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu,
calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), coeficient de neuniformitate,
echivalent de nisip.

Filer: granulozitate, umiditate, densitatea aprentă după sedimentare în
benzen și toluene, masa volumica reala.

Bitum: penetrația la 25°C, determinarea punctului de înmuiere .(metoda cu
inel și bilă), punct de rupere FRAASS, afinitatea dintre agregate și bitum, nr.
particule insuficient anrobate, ductilitatea.
b. Stabilirea curbelor granulometrice pentru mixtura asfaltica

 Criblură cu dimensiunea maximă a agregatului 22.4

Tabel 1. Granulozitate 22.4 – criblură
Site GRANULOZITATE conf.SR EN 933-1 :2012,  % treceri
mm 16..22.4c 8..16c 4..8c 0..4nc 0..4nn Filer
31.5 100 100 100 100 100 100
22.4 98 100 100 100 100 100
16 9 99 100 100 100 100
8 0 7 100 100 100 100
4 0 0 9 97 100 100
2 0 0 0 66 90 100

0.125 0 0 0 7 9 92
0.063 0 0 0 3.3 3.2 74.1
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Tabel 2 Proporții amestec 22.4 – criblură
PROPORTII AMESTEC % Total Conditii tehnice

conform AND
605:2016Site 24 27 12 17 16 4 100

mm 16..22.4c 8..16c 4..8c 0..4nc 0..4nn Filer _ min. max.
31.5 24.0 27.0 12.0 17.0 16.0 4.0 100 100 100
22.4 23.5 27.0 12.0 17.0 16.0 4.0 100 90 100
16 2.2 26.7 12.0 17.0 16.0 4.0 78 70 86
8 0.0 1.9 12.0 17.0 16.0 4.0 51 38 58
4 0.0 0.0 1.1 16.5 16.0 4.0 38 27 43
2 0.0 0.0 0.0 11.2 14.4 4.0 30 19 34

0.125 0.0 0.0 0.0 1.2 1.4 3.7 6 3 8
0.063 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 3.0 4 2 5

Figura 1. Curbă granulometrică 22.4 – criblură
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 pietrișuri concasate cu dimensiunea maximă a agregatului 22.4

Tabel 3 Granulometrie AB 22.4 – pietriș concasat
Site GRANULOZITATE conf.SR EN 933-1 :2012,  % treceri
mm 16..22.4pc 8..16pc 4..8pc 0..4nc 0..4nn Filer
31.5 100 100 100 100 100 100
22.4 95 100 100 100 100 100
16 10 100 100 100 100 100
8 0 9 100 100 100 100
4 0 0 10 100 100 100
2 0 0 0 69 90 100

0.125 0 0 0 4 9 92
0.063 0 0 0 2.6 3.2 74.1

Tabel 4 Proporții amestec 22.4 – pietriș concasat
PROPORTII AMESTEC % Total Conditii

tehnice AND
605:2016Site 24 27 12 17 16 4 100

mm 16..22.4pc 8..16pc 4..8pc 0..4nc 0..4nn Filer _ min. max.
31.5 24.0 27.0 12.0 17.0 16.0 4.0 100 100 100
22.4 22.8 27.0 12.0 17.0 16.0 4.0 99 90 100
16 2.4 27.0 12.0 17.0 16.0 4.0 78 70 86
8 0.0 2.4 12.0 17.0 16.0 4.0 51 38 58
4 0.0 0.0 1.2 17.0 16.0 4.0 38 27 43
2 0.0 0.0 0.0 11.7 14.4 4.0 30 19 34
0.125 0.0 0.0 0.0 0.7 1.4 3.7 6 3 8
0.063 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 3.0 4 2 5

Figura 2 Curbă granulometrică 22.4 – pietriș concasat
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 pietrișuri sortate cu dimensiunea maximă a agregatului 22.4

Tabel 5 Granulometrie 22.4 – pietriș sortat
Site GRANULOZITATE conf.SR EN 933-1 :2012,  % treceri
mm 16..22.4ps 8..16ps 4..8ps 0..4nc 0..4nn Filer
31.5 100 100 100 100 100 100
22.4 92 100 100 100 100 100
16 8 100 100 100 100 100
8 0 10 100 100 100 100
4 0 0 8 100 100 100
2 0 0 0 69 90 100

0.125 0 0 0 4 9 92
0.063 0 0 0 2.6 3.2 74.1

Tabel 6 Proporții amestec 22.4 – pietriș sortat
PROPORTII AMESTEC % Total

In AND
605:2016
nu sunt

specificate
conditii
pentru
ABPS
22.4

Site 24 27 12 17 16 4 100
mm 16..22.4ps 8..16ps 4..8ps 0..4nc 0..4nn Filer _
31.5 24.0 27.0 12.0 17.0 16.0 4.0 100
22.4 22.1 27.0 12.0 17.0 16.0 4.0 98
16 1.9 27.0 12.0 17.0 16.0 4.0 78
8 0.0 2.7 12.0 17.0 16.0 4.0 52
4 0.0 0.0 1.0 17.0 16.0 4.0 38
2 0.0 0.0 0.0 11.7 14.4 4.0 30
0.125 0.0 0.0 0.0 0.7 1.4 3.7 6
0.063 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 3.0 4

Figura 3 Curbă granulometrică 22.4 – pietriș sortat
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 cribluri cu dimensiunea maximă a agregatului 31.5

Tabel 7 Granulometrie 31.5 – criblură
Site GRANULOZITATE conf.SR EN 933-1 :2012,  % treceri
mm 16..31.5c 8..16c 4..8c 0..4nc 0..4nn Filer
31.5 100 100 100 100 100 100
22.4 65 100 100 100 100 100
16 8 99 100 100 100 100
8 0 7 100 100 100 100
4 0 0 9 97 100 100
2 0 0 0 66 90 100

0.125 0 0 0 7 9 92
0.063 0 0 0 3.3 3.2 74.1

Tabel 8 Proporții amestec 31.5 – criblură
PROPORTII AMESTEC % Total Cond.tehnice

AND 605:2016
Site 21 23 15 18 17 6 100
mm 16..31.5c 8..16c 4..8c 0..4nc 0..4nn Filer _ min. max.
31.5 21.0 23.0 15.0 18.0 17.0 6.0 100 90 100
22.4 13.7 23.0 15.0 18.0 17.0 6.0 93 82 94
16 1.7 22.8 15.0 18.0 17.0 6.0 80 72 88
8 0.0 1.6 15.0 18.0 17.0 6.0 58 54 74
4 0.0 0.0 1.4 17.5 17.0 6.0 42 37 60
2 0.0 0.0 0.0 11.9 15.3 6.0 33 22 47

0.125 0.0 0.0 0.0 1.3 1.5 5.5 8 3 12
0.063 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 4.4 6 2 7

Figura 4 Curbă granulometrică 31.5 – criblură
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 pietrișuri concasate cu dimensiunea maximă a agregatului 31.5

Tabel 9 Granulometrie 31.5 – pietriș concasat

Site
GRANULOZITATE conf.SR EN 933-1 :2012,  %

treceri
mm 16..31.5pc 8..16pc 4..8pc 0..4nc 0..4nn Filer
31.5 100 100 100 100 100 100
22.4 69 100 100 100 100 100
16 5 100 100 100 100 100
8 0 9 100 100 100 100
4 0 0 10 100 100 100
2 0 0 0 69 90 100

0.125 0 0 0 4 9 92
0.063 0 0 0 2.6 3.2 74.1

Tabel 10. Proporții amestec 31.5 – pietriș concasat
PROPORTII AMESTEC % Total Cond.tehnice

AND 605:2016Site 21 23 15 18 17 6 100
mm 16..31.5pc 8..16pc 4..8pc 0..4nc 0..4nn Filer _ min. max.
31.5 21.0 23.0 15.0 18.0 17.0 6.0 100 90 100
22.4 14.5 23.0 15.0 18.0 17.0 6.0 93 82 94
16 1.1 23.0 15.0 18.0 17.0 6.0 80 72 88
8 0.0 2.1 15.0 18.0 17.0 6.0 58 54 74
4 0.0 0.0 1.5 18.0 17.0 6.0 43 37 60
2 0.0 0.0 0.0 12.4 15.3 6.0 34 22 47
0.125 0.0 0.0 0.0 0.7 1.5 5.5 8 3 12
0.063 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.4 5 2 7

Figura 5 Curbă granulometrică AB 31.5 – pietriș concasat
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 pietrișuri sortate cu dimensiunea maximă a agregatului 31.5

Tabel 11 Granulometrie 31.5 – pietriș sortat
Site GRANULOZITATE conf.SR EN 933-1 :2012, % treceri
mm 16..31.5ps 8..16ps 4..8ps 0..4nc 0..4nn Filer
31.5 100 100 100 100 100 100
22.4 51 100 100 100 100 100
16 8 100 100 100 100 100
8 0 10 100 100 100 100
4 0 0 8 100 100 100
2 0 0 0 69 90 100

0.125 0 0 0 4 9 92
0.063 0 0 0 2.6 3.2 74.1

Tabel 12 Proporții amestec 31.5 – pietriș sortat
PROPORTII AMESTEC % Total Cond. tehnice

AND 605:2016Site 21 23 15 18 17 6 100
mm 16..31.5ps 8..16ps 4..8ps 0..4nc 0..4nn Filer _ min. max.
31.5 21.0 23.0 15.0 18.0 17.0 6.0 100 90 100
22.4 10.7 23.0 15.0 18.0 17.0 6.0 90 82 94
16 1.7 23.0 15.0 18.0 17.0 6.0 81 72 88
8 0.0 0.0 15.0 18.0 17.0 6.0 56 54 74
4 0.0 0.0 1.2 18.0 17.0 6.0 42 37 60
2 0.0 0.0 0.0 12.4 15.3 6.0 34 22 47
0.125 0.0 0.0 0.0 0.7 1.5 5.5 8 3 12
0.063 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.4 5 2 7

Figura 6 Curbă granulometrică 31.5 – pietriș sortat
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c. Confecționarea epruvetelor
 Confecţionarea epruvetelor cilindrice cu compactorul Marshall din

mixturile asfaltice proiectate anterior, constă în aplicarea unui număr de 50
lovituri pe fiecare parte  ale unei probe de mixtură asfaltică dispusă într-un tipar
metalic de formă cilindrică cu diametrul 101.5±0.1 mm și înălțimea 63.5±2.5 mm.

 Confecționarea epruvetelor cilindrice cu presa de compactare
giratorie se bazează pe exercitarea simultană asupra epruvetelor din mixtura
asfaltică a unei forţe de compresiune statică verticală concomitent cu o forfecare
obţinută prin înclinarea axei tiparului epruvetei faţa de verticală cu un unghi de
1,2 sau 3".

d. Rezultatele obținute în urma efectuării încercărilor fizico-mecanice
și dinamice pe mixtură asfaltică.

Nr.
Crt. Denumirea încercării

Unitate
de

măsură

Valori obținute
AB
22.4

ABPC
22.4

ABPS
22.4

AB
31.5

ABPC
31.5

ABPS
31.5

1 Încercări pe cilindri confectionați cu compactorul Marshall

1.1 Temperatura de
compactare °C 164 165 163 166 168 167

1.2 Număr de lovituri pe
față _ 50 50 50 50 50 50

1.3 Încercarea Marshall _ _ _ _ _ _ _
1.3.1 Stabilitate la 60ᵒC KN 10.2 9.6 8.4 11.3 9.9 9.3
1.3.2 Fluaj Marshall mm 2.9 2.9 3.3 2.4 2.7 2.9

1.3.3 Coeficient Marshall KN/
mm 3.5 3.3 2.5 4.7 3.7 3.2

1.5 Determinarea
absorbției de apă % 2.5 3.1 3.4 2.8 3.4 3.6

1.6

Determinarea
sensibilității la apă a

epruvetelor
bituminoase. Metoda

A

% 94 90 82 97 92 87

2 Cilindri confecționați cu presa de compactare giratorie

2.1

Determinarea
procentului de goluri

din epruvetele
confectionate cu

presa de compacare
giratorie la 120 girații

% 7.6 9 9.2 8.2 9.3 9.7
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2.2
Determinarea

rigiditatii la 20°C,124
ms

Mpa 6340 5850 5702 6827 6010 5934

2.3

Încercarea la
compresiune ciclică.

Determinarea
rezistenței la
deformații
permanente

_ _ _ _ _ _ _

2.3.1
Deformația la 40°C
,200KPa și 10000

impulsuri
µm/m, 4217 8140 11213 2930 6324 9712

2.3.2
Viteza de deformație
la 40°C,200 KPa și

10000 impulsuri

µm/m/
ciclu 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2

2.4

Rezistența la
oboseală, proba

cilindrică solicitatată
la intindere indirectă

:Număr minim de
cicluri până la

fisurare la 15°C

_ 565000 425000 408500 578900 488000 435000

Interpretarea rezultatelor
 Stabilitatea Marshall pe cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și

dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.1 ori mai mare decât
Stabilitatea Marshall pe cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și
dimensiunea maximă a agregatului 22.4.

 Stabilitatea Marshall pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și
dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.03 ori mai mare decât
Stabilitatea Marshall pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și
dimensiunea maximă a agregatului 22.4,

 Stabilitatea Marshall pe cilindrii confecționați cu cribluri și dimensiunea
maximă a agregatului 31.5 este de 1.1 ori mai mare decât Stabilitatea
Marshall pe cilindrii confecționați cu cribluri și dimensiunea maximă a
agregatului 22.4.
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 Fluajul Marshall pe cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și
dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.1 ori mai mic decât
Fluajul Marshall pe cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și
dimensiunea maximă a agregatului 22.4.

 Fluajul Marshall pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și
dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.07 ori mai mic decât
Fluajul Marshall pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și
dimensiunea maximă a agregatului 22.4.

 Fluajul Marshall pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și
dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.2 ori mai mic decât
Fluajul Marshall pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și
dimensiunea maximă a agregatului 22.4.
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 Absorbția de apă pe cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și
dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.06 ori mai mare decât
Absorbția de apă pe cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și
dimensiunea maximă a agregatului 22.4;

 Absorbția de apă pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și
dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.1 ori mai mare decât
Absorbția de apă pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și
dimensiunea maximă a agregatului 22.4;

 Absorbția de apă pe cilindrii confecționați cu cribluri și dimensiunea
maximă a agregatului 31.5 este de 1.1 ori mai mare decât Absorbția de apă
pe cilindrii confecționați cu cribluri și dimensiunea maximă a agregatului
22.4.

 Sensibilitatea la apă pe cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și
dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.06 ori mai mare decât
Sensibilitatea la apă pe cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și
dimensiunea maximă a agregatului 22.4.

 Sensibilitatea la apă pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și
dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.02 ori mai mare decât
Sensibilitatea la apă pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și
dimensiunea maximă a agregatului 22.4.

 Sensibilitatea la apă pe cilindrii confecționați cu cribluri și dimensiunea
maximă a agregatului 31.5 este de 1.03 ori mai mare decât Sensibilitatea la
apă pe cilindrii confecționați cu cribluri și dimensiunea maximă a
agregatului 22.4.
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 Rigiditatea pe cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și dimensiunea
maximă a agregatului 31.5 este de 1.04 ori mai mare decât Rigiditatea pe
cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și dimensiunea maximă a
agregatului 22.4.

 Rigiditatea pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și dimensiunea
maximă a agregatului 31.5 este de 1.02 ori mai mare decât Rigiditatea pe
cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și dimensiunea maximă a
agregatului 22.4.

 Rigiditatea pe cilindrii confecționați cu cribluri și dimensiunea maximă a
agregatului 31.5 este de 1.08 ori mai mare decât Rigiditatea pe cilindrii
confecționați cu cribluri și dimensiunea maximă a agregatului 22.4.
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 Deformația la 40°C ,200KPa și 10000 impulsuri pe cilindrii confecționați
cu pietrișuri sortate și dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.15
ori mai mica decât Deformația la 40°C ,200KPa și 10000 impulsuri pe
cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și dimensiunea maximă a
agregatului 22.4.

 Deformația la 40°C ,200KPa și 10000 impulsuri pe cilindrii confecționați
cu pietrișuri concasate și dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de
1.28 ori mai mică decât Deformația la 40°C ,200KPa și 10000 impulsuri pe
cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și dimensiunea maximă a
agregatului 22.4.

 Deformația la 40°C ,200KPa și 10000 impulsuri pe cilindrii confecționați
cu cribluri și dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.44 ori mai
mică decât Deformația la 40°C ,200KPa și 10000 impulsuri pe cilindrii
confecționați cu cribluri și dimensiunea maximă a agregatului 22.4.

 Rezistența la oboseală pe cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și
dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.06 ori mai mare decât
Rezistența la oboseală pe cilindrii confecționați cu pietrișuri sortate și
dimensiunea maximă a agregatului 22.4.

 Rezistența la oboseală pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și
dimensiunea maximă a agregatului 31.5 este de 1.15 ori mai mare decât
Rezistența la oboseală pe cilindrii confecționați cu pietrișuri concasate și
dimensiunea maximă a agregatului 22.4.

 Rezistența la oboseală pe cilindrii confecționați cu cribluri și dimensiunea
maximă a agregatului 31.5 este de 1.02 ori mai mare decât Rezistența la
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oboseală pe cilindrii confecționați cu cribluri și dimensiunea maximă a
agregatului 22.4.

4. CONCLUZII

Agregatul de carieră, criblura, conduce la obținerea unei mixturi asfaltice
cu caracteristici superioare celor fabricate cu pietrișuri concasate sau sortate.

Mixtura asfaltică de tip anrobat bituminos destinată stratului de bază cu
cribluri și dimensiunea maximă a agregatului 31.5 – AB31.5 are cele mai bune
rezultate atât pentru încercările fizico-mecanice pe cilindrii Marshall cât și pentru
încercările dinamice pe cilindrii confecționați la presa giratorie.
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geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea
echivalentului de nisip

[6]. SR EN 933-9 + A1:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 9 - Evaluarea părţilor fine. Încercare cu
albastru de metilen

[7]. SR EN 1097-5:2008 Încercări pentru determinarea caracteristicilor
mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea conţinutului de
apă prin uscare în etuva ventilată

[8]. SR EN 1426-2015 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetraţiei cu ac

[9]. SR EN 1427:2015 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de
înmuiere. Metoda cu inel şi bilă

[10]. SR EN 12593:2015 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de
rupere Fraass

[11]. SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilităţii

[12]. SR EN 12591:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri
rutiere

[13]. SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru
finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a
altor zone cu trafic

[14]. SR EN 1744-1+A1:2013 Încercări pentru determinarea proprietăţilor
chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiza chimică

[15]. SR EN 1367-2:2010 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice
şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea cu sulfat de
magneziu
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[16]. SR 10969:2007 Lucrări de drumuri. Determinarea adezivităţii bitumurilor
rutiere şi a emulsiilor cationice bituminoase faţă de agregatele naturale prin
metoda spectrofotometrică

[17]. SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilităţii la apă a
epruvetelor bituminoase

[18]. SR EN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistenţa la oboseală

[19]. SR EN 12697-26:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 26: Rigiditate

[20]. SR EN 12697-31:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 31: Confecţionarea epruvetelor cu presa
cu compactare giratorie

[21]. SR EN 12697-34:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 34: Încercarea Marshall

[22]. AND 605 – ”Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții
tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice,”
CNADNR; CESTRIN. – 2016
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Rezumat

Având în vedere creșterea semnificativă a parcului auto, circulația vehiculelor în orașe,
devine, din ce în ce mai greoaie, fiind necesar un foarte bun plan pus la punct, pentru
semaforizarea străzilor și intersecțiilor. În cele ce urmează, se prezintă un astfel de exemplu, de
calcul, al unei intersecții cu ajutorul programului Synchro și Slim Traffic.

Prezentul studiu de caz are ca obiect organizarea circulației în intersecția dintre străzile
Luică, bulevardul Constantin Brâncoveanu și strada Turnu Măgurele, aflate în partea de sud a
Bucureștiului în sectorul 4. Aceste străzi nu mai corespund exigențelor necesare unei circulații
rutiere civilizate.

În prima fază s-a analizat situația existentă a fiecărei străzi în parte dar și a intersecției
analizate. Conform datelor obținute de Compania Municipală Managementul ,Traficului
București cu analiza de trafic „a străzii Turnu Măgurele cu intersecțiile cuprinse între Bd. C-tin
Brâncoveanu și Sos Berceni” s-au preluat valorile de trafic care sunt exprimate în vehicule
etalon în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare și sunt prezentate
pentru fiecare dintre relațiile înregistrare.

Pentru reducerea parametrilor negativi rezultate din creșterea traficului auto asupra
capacității de circulație în intersecții, emisiilor de noxe, etc., s-a analizat cu ajutorul programul
Synchro și Sim Traffic posibilitatea reamenajări intersecției din punct de vedere geometric și
din punct de vedere al regurilor de circulație.

Cuvinte cheie: trafic, intersecție, nivel de serviciu, timp de așteptare,
modelarea traficului rutier.

1. Generalități

1.1 Mediul urban

Înca din fazele primare ale devenirii sale, societatea a remodelat cadrul
natural, în care a instituit un mediu ambiant creat cu mijloace proprii, un mediu
pe care îl numim „artificial”, caracterizat prin volume și structuri calitativ
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deosebite de cele care constituie mediul natural. Mediul artificial este compus din
multiple alcătuiri și echipări care servesc cerințelor curente și sunt caracteristice
procesului cotidian de trai al grupurilor sociale.

Figura 1.1 Mediul urban

O localitate poate fi calificată ca și urbană dacă are un anumit număr de
persoane (exp: Grecia peste 10 000 locuitori, Austria și India peste 5000 locuitori,
SUA și Japonia peste 2500 locuitori), dar și care dispune de dotăriile
corespunzătoare privind confortul, alimentare cu apă, canalizare, alimentarea cu
energie electrică, telefonie, satisfacerea intereselor publice. [3]

1.2. Probleme de transport și trafic urban

Formațiunile urbane au avut în toate timpurile ca funcțiuni principale:
cazarea populației și asigurarea locurilor de muncă. Cuceririle științei și tehnicii
au determinat o mărire a bugetului de timp liber, apărând o a treia funcțiune, din
ce în ce mai complicată și complexă.
 Asigurarea spaților verzi;
 Străbaterea distanței între locul de domiciliu, locul de muncă și locul de
recreere, a adus la diminuarea timpului liber, asfel s-a impus găsirea de mijloace
noi tehnice corespunzătoare soluționării problemei. Mijloacele de transport în
comun utilizate cu succes până în prima jumătate a secolului trecut se dovedesc
astăzi insuficiente;
 Aglomerația excesivă a străzilor, arterelor;
 Mărirea fluxului de circulație și indicele de capacitate a intersecției;
 Creșterea numărului de accidente, care antrenează pierderi umane și
materiale;
 Scăderea vitezei medii de parcurs;
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Consumul mare de spațiu (25 de mp pentru fiecare automobil in stationare
este echivalent cu suprafata locuibila minima). [1]

1.3. Elemente ale traficului

Traficul rutier reprezintă totalitatea autovehiculelor, pietonilor,
motocicletelor și animalelor conduse, care utilizează la un moment dat un sector
de drum.

Parametri macroscopici:
Intensitatea – reprezintă numărul de vehicule care trec în unitatea de timp printr-
o secțiune de drum.
Densitatea – reprezintă numărul de vehicule existente la un moment dat pe
unitatea de lungime de drum.
Viteza – reprezintă spațiul parcurs de un vehicul în intervalul de timp considerat.

1.4. Fluxuri de circulație

Fluxurile de circulație se împart în două categorii: fluxuri de circulație
neîntrerupte și fluxuri de circulație întrerupte.
Trafic neîntrerupt – circulația vehiculelor și a pietonilor în șir, fără opriri cauzate
de condiții de circulație
Trafic întrerupt – circulația vehiculelor și a pietonilor este influențată de opriri
și întărzieri cauzate de condiții de circulație.

1.5. Intersecții

Intersecția este locul unde se intersectează două sau mai multe artere de
circulație, ea include accesele carosabile și facilități ca: indicatoare, marcaje,
panouri avertizoare etc, pentru dirijarea și controlul circulației.

Intersecțiile sunt părți importante ale drumurilor, deoarece eficiența,
siguranța și capacitatea de circulație depind foarte mult de modul lor de
amenajare.

Fiecare intersecție de drumuri implică deplasări înainte la dreapta sau la
stânga ale curenților de trafic. Aceste deplasări pot fi controlate, dirijate prin
diverse mijloace, în funcție de tipul de intersecție, de volumele curenților de trafic
și de gradul de amenajare a intersecțiilor. Amenajarea intersecțiilor este deci
obligatorie cu creșterea volumelor de trafic, pentru a se asigura o anumită
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intensitate de trafic și o anumită repartiție a curenților între arterele care se
încrucișează. [11]

1.5.1 Intersecții la nivel

Cele mai întâlnite intersecții de drumuri sunt intersecțiile la același nivel.
Tipurile generale in intersecțiile la nivel și terminologia asociată sunt ilustrate mai
jos:

Figura 1.2 Intersecție în formă de T Figura 1.3 Intersecția în formă de Y

Figura 1.4 Intersecție cu 4 ramuri în formă de cruce, în formă de X, cu sens
giratoriu [12]

1.5.2 Intersecții denivelate

Intersecțiile denivelate sunt acele intersecții care conțin bucle și bretele de
legătură pentru ca trecerea de pe un drum pe altul să nu stânjenească participanți
la trafic.



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

113

Figura 1.5 Intersecție sub formă de
treflă [12]

Figura 1.6 Intersecție sub formă de
romb [12]

Figura 1.7 Intersecție giratorie denivelata – Ploiesti [16]

1.5.3 Caracteristici ale intersecțiilor

Intersecțiile din mediul urban au următoarele caracteristici:
 Viteza de circulație limitată;
 De regulă sunt construite la nivel;
 Circulația este controlată prin semne de circulație sau semafoare;
 Spațiul ocupat este constrâns de existența contrucțiilor din zonă;
 Intersecțiile trebuie să asigure spațiu pentru circulația pietonilor și
bicicliștilor;
 Prezintă sectoare de selecție pentru direcția de deplasare dorită;
 Au în alcătuirea lor benzi speciale pentru a vira la stanga/dreapta;
 Distanțele de vizibilitate sunt reduse.

Intersecțiile situate în afara localitățiilor au următoarele particularități:
 Viteza de circulație ridicate;
 De regulă sunt construite la nivel;
 Circulația este liberă controlată de semne de circulație;
 Spațiul ocupat este generos;
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 Intersecțiile trebuie să asigure spațiu pentru circulația pietonală și a
bicicliștilor;
 Prezintă sectoare de selecție pentru direcția de deplasare dorită;
 Au în alcătuirea lor benzi speciale pentru a vira la stânga/dreapta;
 Delimitarea benzilor de virare se realizează numai prin marcaje rutiere;
 Distanțele de viziblitate sunt mari.

1.6. Realizarea etapizată a unei intersecții

Etapa I-a: Intersecție la nivel cu circulație liberă; Prin intersecție cu circulație
liberă se întelege o intersecție în care accesul vehiculelor se face pe baza regulii
priorității de dreapta. (Figura 1.8)

Figura 1.8 Intersecție cu circulație liberă [17]

Etapa a II-a: Intersecție la nivel cu circulație semnalizată; Prin intersecție
semnalizată se întelege o intersecție în care accesul vehiculelor se face pe baza
indicațiilor unui sistem de semnalizare cu indicatoare. (Figura 1.9)
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Figura 1.9 Intersecție cu circulație semnalizată [17]

Etapa a III-a: Intersecție la nivel cu circulație semaforizată; Prin intersecție
semaforizată se întelege o intersecție în care accesul vehiculelor se face pe baza
indicațiilor unui sistem semaforizare. (Figura 1.10)

Figura 1.10 Intersecție cu circulație semaforizată [17]

Etapa a IV-a: Intersecție denivelată.



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

116

1.7. Nivele se serviciu (LOS)

Tab. 1.1 Condiții de circulație în funcție de nivelul de serviciu [AND 600 –
rev. 2017,pag. 5]

Nivelul D (LOS D) descrie deplasări ale vehiculelor în intersecție cu întârziere
controlată mai mare de 35 s/veh până la limita a 55 s/veh. În cadrul acestui nivel
de servici, influența congestiei în trafic devine ușor de remarcat. Întărzierile mai
lungi pot rezulta din deplasări îngreunate ale vehiculelor, lungimi mari ale ciclului
de semaforizare și valori ale indicatorului volum/capacitate (v/c) ridicate.
Numărul ciclurilor de semaforizare care nu pot asigura trecerea tuturor
vehiculelor cumulate în șirul de așteptare pe faza verde, este apreciabil. [18]
(Figura 1.11).

Figura 1.11 Nivelul de serviciu D (LOS D) [18]

Nivelul F (LOS F) indică un nivel al întârzierilor mai mari de 80 s/veh. Acest
nivel, considerat inacceptabil de către majoritatea șoferilor, apare adesea în
situația blocărilor în trafic. Din punct de vedere a debitelor care determină acest
nivel ridicat al întârzierilor se poate remarca că aceasta situație are loc atunci când
rata fluxului de sosire depășește capacitatea grupurilor de benzi de circulație. În
cadrul acestui nivel de servici viteza de deplasare a vehiculelor este redusă și
adesea se observă opriri în flux. Lungimea mare a ciclurilor de semaforizare poate
contribui la nivelul ridicat de întârziere. [18] (Figura 1.12)



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

117

Figura 1.12 Nivelul de serviciu F (LOS F) [19]

1. Prezentarea stadiului actual al traficului la nivel mondial
2.1. Situația traficului actual în lume

Indexul de trafic pentru 2018, arată că cele mai aglomerate oraşe din lume
din punctul de vedere al circulaţiei rutiere sunt Mumbai (India), Bogota
(Columbia), Lima (Peru), New Delhi (India) conform studiului realizat de
TomTom. (Figura 2.2)

Mumbai, una dintre cele mai mari orașe ale Indiei are cel mai ridicat nivel
de congestie al traficului în anul 2018 conform studiului realizat de TomTom, de
65%, timpul suplimentar pierdut în blocajele de circulaţie ajungând zilnic la 57
de minute, iar anual, la 219 ore. (Figura 2.1)

Figura 2.1. Indicele de congestie pe zile în Mumbai [21]
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2.2. Situația traficului actual în capitala României

Bucureștiul se află pe locul 11 în lume, în topul celor mai aglomerate orașe
în 2018, cu un indice de congestie (timp petrecut în plus în trafic) de 48%, potrivit
unui studiu realizat de TomTom. Indicele de congestie a scăzut cu un procent față
de 2017. În Europa, Bucureștiul ocupă a treia poziție, după Moscova și Istanbul,
două mega orașe. (Figura 2.2)

Figura 2.2. Indexul de trafic conform studiului realizat de TomTom in anul
2018 [21]

2. Studiu de caz – Intersecția Str. Luică - Bd. C-tin Brâncoveanu – Str. Turnu
Măgurele

2.1. Descrierea situației existente

Prezentul studiu de caz are ca obiect organizarea circulației în intersecția
dintre străzile Luică, bulevardul Constantin Brâncoveanu și strada Turnu
Măgurele (Figura 3.1), aflate în partea de sud a Bucureștiului în sectorul 4. Aceste
străzi nu mai corespund exigențelor necesare unei circulații rutiere civilizate, una
dintre cauze fiind suprafața de rulare dar și numărul benzilor insuficiente. Scopul
acestui studiu are ca obiectiv creșterea gradului de siguranță a participanților la
trafic, fluidizarea circulației auto și pietonale.
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Creșterea gradului de motorizare din ultimii ani a condus la o înrăutățire a
condițiilor de circulație, această tendință fiind una constantă. Astfel, este necesar
un foarte bun plan pus la punct pentru semaforizarea intersecțiilor.

Figura 3.1. Zona studiată

S-au folosit datele de trafic extrase din Studiul de Fundamentare pentru
„P.U.Z. - Zona de sud a Sectorului 4” și din studiul „Analiza de trafic a străzii
Turnu Măgurele cu intersecțiile cuprinse între Bd. C-tin Brâncoveanu și Șos.
Berceni”.

Cu ajutorul datelor preluate de la Compania Municipală și a programului
Synchro și Slim Traffic, s-a calculat nivelul de serviciu a intersecției (Figura 3.2),
indicele de utilizare a capacității, lungimile șirurilor de așteptare, întârzierile
medii ale vehiculelor cât și combustibilul consumat de fiecare participant și
emisiile de noxe.

Figura 3.2. Nivelul de serviciu LOS F – situația existentă

Se observă un nivel de serviciu F adică indică un nivel al întârzierilor mai
mari de 80 s/veh. Acest nivel, considerat inacceptabil de către majoritatea
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șoferilor, apare adesea în situația blocărilor în trafic. Din punct de vedere a
debitelor care determină acest nivel ridicat al întârzierilor se poate remarca că
aceasta situație are loc atunci când rata fluxului de sosire depășește capacitatea
grupurilor de benzi de circulație. În cadrul acestui nivel de servici viteza de
deplasare a vehiculelor este redusă și adesea se observă opriri în flux. Lungimea
mare a ciclurilor de semaforizare poate contribui la nivelul ridicat de întârziere.

2.2. Analiza soluțiilor propuse

Pe baza rezultatelor studiului de trafic și a rezultatelor obținute de
programul Synchro, propun 3 soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic în
această intersecție.

3.2.1 Intersecție cu circulație semnalizată

Prin intersecție semnalizată se întelege o intersecție în care accesul
vehiculelor se face pe baza indicațiilor unui sistem de semnalizare cu indicatoare.

În această situație, intersecția are în componența sa doar semnalizare
verticală. (Figura 3.3)

Elemente geometrice ale arterelor:
 Strada Luică:

− Pe sensul de mers Șoseaua Giurgiului – Bd. C-tin Brâncoveanu: 2 x 3.5
m parte carosabilă;

− Pe sensul de mers Bd. C-tin Brâncoveanu – Șoseaua Giurgiului: 1 x 3.5
m parte carosabilă;

 Bulevardul Constantin Brâncoveanu:
− Pe sensul de mers Șoseaua Olteniței – Strada Luică: 3 x 3.5 m parte

carosabilă și lățimea trotuarelor între 2.00 – 6.00 m;
− Pe sensul de mers Strada Luică – Șoseaua Olteniței: 3 x 3.5 m parte

carosabilă și lățimea trotuarelor între 2.00 – 6.00m;
 Strada Turnu Măgurele:

− Pe sensul de mers: Șoseaua Berceni – Bd. C-tin Brâncoveanu: 2 x 3.5
m parte carosabilă;

Pe sensul de mers: Bd. C-tin Brâncoveanu - Șoseaua Berceni: 2 x 3.5 m parte
carosabilă;

Semnalizarea verticală:
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Pe strada Luică, participanți la trafic care se vor deplasa înainte spre strada
Turnu Măgurele și cei care vor efectua manevra de viraj la stânga vor avea
indicatorul „drum cu prioritate”.

Pe bulevardul C-tin Brâncoveanu, participanți la trafic care vor efectua
manevra de viraj la stânga și cei cu banda specială pentru virajul la dreapta spre
strada Luică vor avea indicatorul „cedează trecerea”.

Pe strada Turnu Măgurele, participanți la trafic care se vor deplasa înainte
spre strada Luică vor avea indicatorul „drum cu prioritate”, iar participanți care
vor efectua manevra de viraj la dreapta spre bulevardul C-tin Brâncoveanu vor
avea indicatorul de „cedează trecerea”.

Figura 3.3. Soluția 1 de amenajare a intersecției cu semnalizare

Figura 3.4. Întârzierea medie a vehiculelor – Soluția 1 – Intersecție cu circulație
semnalizată
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Se constata întârzieri foarte mari de intrare în intersecție, a participanților
la trafic care vor efectua manevra de viraj la stânga de pe bulevardul C-tin
Brâncoveanu spre strada Turnu Măgurele. (Figura 3.4)

Comparând cu situația existentă întârzierile vehiculelor, numărul de
vehicule care intră în intersecție, cantitatea de combustibilul utilizat, sunt mai
mari. Nivelul de serviciu al intersecției rămâne F, deci se analizează în continuare
soluția de intersecție cu circulație semaforizată.

3.2.2 Intersecție cu circulație semaforizată

Prin intersecție semaforizată se întelege o intersecție în care accesul
vehiculelor se face pe baza indicațiilor unui sistem semaforizare.

Cuprinde semaforizarea în sistem adaptiv a intersecțiilor după efectuarea
lărgirii părții carosabile astfel:

 Strada Luică:
− Pe sensul de mers Șoseaua Giurgiului – Bd C-tin Brâncoveanu în

dreptul intersecției: 3 x 3.5 m parte carosabilă și lățimea trotuarelor între
2.00 – 4.00 m;

− Pe sensul de mers Bd. C-tin Brâncoveanu – Șoseaua Giugiului în
dreptul intersecției: 2 x 3.5 m parte carosabilă și lățimea trotuarelor cu
lățime 2.00 m;

 Bulevardul Constantin Brâncoveanu:
− Pe sensul de mers Șoseaua Oltenței – Strada Luică: 3 x 3.5 m parte

carosabilă și lățimea trotuarelor între 2.00 – 6.00 m;
− Pe sensul de mers Strada Luică – Șoseaua Oltenței: 3 x 3.5 m parte

carosabilă și lățimea trotuarelor între 2.00 – 6.00 m;
 Strada Turnu Măgurele:

− Pe sensul de mers: Șoseaua Berceni – Bd. C-tin Brâncoveanu în dreptul
intersecției: 3 x 3.5 m parte carosabilă și lățimea trotuarelor între 4.00
– 10.00 m;

− Pe sensul de mers: Bd. C-tin Brâncoveanu - Șoseaua Berceni: 2 x 3.5 m
parte carosabilă și lățimea trotuarelor între 2.00 – 4.00 m;
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Figura 3.5. Soluția 2 de amenajare a intersecției cu semaforizare adaptivă

Figura 3.6. Nivelul de serviciu LOS D – Intersecție cu circulație semaforizată

LOS D descrie deplasări ale vehiculelor în intersecție cu întârziere
controlată mai mare de 35 s/veh până la limita a 55 s/veh. În cadrul acestui nivel
de servici, influența congestiei în trafic devine ușor de remarcat. (Figura 3.6)

Aceasta intersecție nu are în mod normal blocaje. Majoritatea traficului ar
trebui să fie deservită la primul ciclu de semaforizare. O lungime a ciclului de
circulație de 110 de secunde sau mai puțin va fi de ajuns pentru a permite
decurgerea eficientă a traficului. Fluctuațiile traficului, accidentele și închiderea
unor benzi ar putea produce blocaje semnificative. O planificare proastă a
timpului de semaforizare poate să producă un blocaj.
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Figura 3.7. Întârzierea medie a vehiculelor – Soluția 2 – Intersecție cu circulație
semaforizată

Pentru acest scenariu cu intersecții semaforizate programele de
semaforizare folosite în microsimulare sunt prezentate mai jos:
Faza I: 30 s

Figura 3.8. Faza I de semaforizare și structura de faze

Faza II: 35 s

Figura 3.9. Faza II de semaforizare și structura de faze
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Faza III: 35 s

Figura 3.10. Faza III de semaforizare și structura de faze

3.2.3 Intersecție cu sens giratoriu

Elemente geometrice adoptate sunt următoarele: (Figura 3.11)
 Raza interioară, Ri=12 m;
 Raza exterioară Re=25,5 m
 Lățimea părții carosabile pe calea inelară 3 x 4.5 m

Elemente geometrice ale arterelor:
 Strada Luică:

− Pe sensul de mers Șoseaua Giurgiului – Bd. C-tin Brâncoveanu: 2 x 3.5
m parte carosabilă și lățimea trotuarelor de 2.00 m;

− Pe sensul de mers Bd. C-tin Brâncoveanu – Șoseaua Giurgiului: 2 x 3.5
m parte carosabilă și lățimea trotuarelor între 2.00 – 4.00 m;

 Bulevardul Constantin Brâncoveanu:
− Pe sensul de mers Șoseaua Oltenței – Strada Luica: 3 x 3.5 m parte

carosabilă și lățimea trotuarelor între 2.00 – 6.00 m;
− Pe sensul de mers Strada Luica – Șoseaua Oltenței: 3 x 3.5 m parte

carosabilă și lățimea trotuarelor între 2.00 – 6.00m;
 Strada Turnu Magurele:

− Pe sensul de mers: Șoseaua Berceni – Bd. C-tin Brâncoveanu: 2 x 3.5
m parte carosabilă și lățimea trotuarelor între 4.00 – 10.00 m;

− Pe sensul de mers: Bd. C-tin Brâncoveanu - Șoseaua Berceni: 2 x 3.5 m
parte carosabilă și lățimea trotuarelor între 2.00 – 4.00 m;



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

126

Figura 3.11. Soluția 3 de amenajare a intersecției cu sens giratoriu

Figura 3.12. Întârzierea medie – Soluția 3 – Intersecție cu sens giratoriu

Problema lungimilor șirurilor și întârzierilor nu s-a rezolvat, comparabil
cu situația existentă cât și cu soluția 1, ba mai mult apar probleme participanților
la trafic de pe strada Turnu Măgurele care vor să se deplaseze pe relația înainte.
În schimb, cozile de așteptare a vehiculelor de pe strada Luică, s-au diminuat
considerabil. (Figura 3.12)
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Tabelul 3.1 Tabel comparativ- soluții de amenajare și încadrarea în nivelul
de serviciu

Parametri Situația
existenta

Soluția 1 -
Intersecție cu

circulație
semnalizată

Soluția 2 -
semaforizare

adaptivă

Soluția 3 -
sens

giratoriu

Întârzierea medie/vehicul [s] 169,8 197,6 25,8 183,5
Numărul de vehicule care
tranzitează intersecția 499 431 618 534

Indicele de utilizare a capacitatii
Intersecției (ICU) 100,60% 100,60% 76,30% 100,60%

Combustibil utilizat [l] 114,2 99,2 87,5 134,4
Hidrocarburi (HC) [g] 77 66 62 89
Dioxidul de carbon (CO) [g] 2236 1750 2702 2609
Dioxizii de azot (Nox) [g] 204 147 215 232
Nivelul de serviciu (LOS) F F D F

3. CONCLUZII

Dintre toate cele trei soluții de amenajare prezentate mai sus, se constată
că, intersecția cu circulație semaforizată adaptivă cât și supralărgirea străzii Luică
prin introducerea unei benzi dedicate virajului la stânga dar și supralărgirea străzii
Turnu Măgurele cu 2 benzi pe un sens, a adus o îmbunătățire traficului în perioada
de vârf a dimineții și în perioada de vârf a serii.

Semaforizarea adaptivă a acestor intersecții permite funcționarea
sincronizată, iar odată cu integrarea în sistemul de management al traficului
BTMS, se asigură posibilitatea priorității transportului public la traversarea
intersecției.

Pentru această intersecție supusă analizei, o soluție de amenajare cu sens
giratoriu poate funcționa corespunzător doar pentru un interval limitat de timp.
Amenajarea intersecției cu sens giratoriu este influențată în mod negativ de
întreruperile generate de traficul pietonal în zona trecerilor amenajate.

În intersecție traficul pietonal are valori crescute existând în zona stații de
transport public, STB, Metrou, centre comerciale.

Traficul în orele de vârf precum și realizarea lărgirii părții carosabile pe
strada Turnu Măgurele și strada Luică, creează fluxuri de trafic importante, fapt
ce va conduce la atingerea limitei de capacitate a amenajării cu sens giratoriu. O
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posibilă semaforizare ulterioară a amenajării cu sens giratoriu nu va aduce
îmbunătățiri semnificative.

Față de intersecția cu sens giratoriu, intersecția semaforizată se comportă
favorabil pentru perioada de perspectivă, asigurând capacitatea de circulație
sporită.
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DIMENSIONAREA RANFORSĂRILOR STRUCTURILOR
RUTIERE FLEXIBILE PE BAZA MĂSURĂTORILOR
EFECTUATE CU DEFLECTOMETRUL CU SARCINĂ

DINAMICĂ

Ene Nicolae, Facultate de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Master Ingineria Infrastructurii
Transporturilor, anul II, e-mail: nicu_ene86@yahoo.com

Îndrumător: Lazar Stefan, Sef Lucrari Doctor Inginer, Facultatea de Cai Ferate Drumuri si
Poduri,e-mail: lazar@cfdp.utcb.ro

Rezumat:

Prezenta lucrare își propune să studieze modul de stabilire a grosimii straturilor de
ranforsare pentru structuri rutiere suple (flexibile) pe baza rezultatelor obținute în urma
măsurărilor efectuate cu deflectometrul cu sarcină dinamică.

În acest scop, cu ajutorul echipamentului PRIMAX 3500 s-au efectuat masuratori de
deflexiune, conform AND 608/2014, pentru a calcula cu ajutorul progrmului PRIMAX Design,
modululi de elasticitate dinamici, grosimea de ranforsare și durata de viață reziduală, cunoscând
date privind alcătuirea sistemului rutier și traficul de calcul.

In scopul obtinerii unei solutii de ranforsare cat mai eficiente din punct de vedere tehnic
si economic este recomandat sa se foloseasca echipamente performante de determinare a
caracteristicilor reale ale materialelor rutiere din teren.

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.

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 pentru dimensionarea ranforsarilor unei
structuri rutiere flexibile și verificarea prin PRIMAX Design (program de calcul
aferent deflectografului PRIMAX 3500) cu ajutorul căruia se determină durata de
viata reziduală și grosimea de ranforsare.

Metoda are la bază măsurarea deflexiunilor sub sarcină dinamică și
verificarea la acțiunea traficului.

2. METODA DE DIMENSIONARE A STRATURILOR BITUMINOASE
DE RANFORSARE PENTRU STRUCTURILE RUTIERE UTILIZATĂ ȘI
REGLEMENTATĂ LA NIVEL NAȚIONAL

Dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere se
face în conformitate cu prevederile ind. AND 550-99 “Normativ pentru
dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple şi
semirigide. (Metoda analitică)”.

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. PREZENTAREA METODOLOGIEI DE LUCRU CU AJUTORUL
DEFLECTOMETRULUI CU SARCINA DINAMICA FWD PRIMAX 3500

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.



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

133

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.

Rigiditatea unui strat din structura rutieră reprezintă modulul E pe acel strat.



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

134

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 71, km 30+200 – km 40+000.

4.2. Traficul de calcul

Traficul de calcul pentru DN 71, km 30+200 – km 40+000 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 0.5 corespunzător unui drum cu doua 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
71

Limite sector (Km) Nc (10 ani, 2018-2028) - m.o.s
Ranforsări structuri rutieresuple și

semirigide
30+200 40+000 2.10 (Foarte Greu)

4.3. Structura rutieră existenta

Modul de alcătuire al structurii rutiere a fost stabilit pe baza a 15 foraje, în
structura rutieră, pe banda 1, pe urma roţilor, la aproximativ 0,75 – 0,80 m faţă
de marginea părţii carosabile.

Structura rutieră este suplă pe întreaga lungime, fiind alcătuită din straturi
bituminoase cu o grosime cuprinsa intre 17 cm – 34 cm, aşezate pe un strat de
fundaţie din material granular de minim 17 cm
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4.4. Colectarea datelor

Valorile deflexiunilor au fost determinate cu ajutorul deflectometrului cu
sarcină dinamică tip PRIMAX 3500 FWD, cu o frecvență de măsurare de 200
m.

4.5. Evaluarea capacitatii portante a structurii rutiere

Aprecierea capacitatii portante a structurilor rutiere s-a făcut pentru
structurile rutiere suple şi semirigide, conform » Instrucţiunilor tehnice pentru
determinarea stării tehnice a drumurilor moderne », indicativ CD 155 – 2001,
prin încadrarea deflexiunii caracteristice în intervale de variaţie, pentru un
volum de trafic de calcul.

4.6. Evaluarea starii de degradare a suprafeţei de rulare

Starea de degradare a suprafeţei de rulare a fost stabilită prin examinare
vizuală în  martie 2015, pe toată lăţimea părţii carosabile, conform următoarelor
reglementări tehnice:
 “Evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri

cu structură rutieră suplă şi semirigidă”, indicativ AND 540-2003;
 «Instrucţiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor

moderne», indicativ CD 155-2001;

4.7. 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.



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

136

4.8. 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 si necesar ranforsare.

Figura 2. Grosimea de ranforsare necesară

Rezultatele valorilor modulilor de elasticitate dinamici ai straturilor rutiere
existente:

Tabelul 2.

Sector km – km
E straturi
asfaltice
E20°C
MPa

E strat
granular
MPa

E
pământ
MPa

30+150 - 33+716 1617 268 68
33+716 - 35+703 1074 223 61
35+703 - 38+508 3262 381 75
38+508 - 39+504 2365 245 50
39+504 - 40+000 2096 292 65

5. CONCLUZII

Pe baza valorilor indicelui de degradare obţinute, ID, s-au stabilit
calificativele stării de degradare a îmbrăcămintei rutiere, astfel:

 « rea », pe aproximativ 67 % din lungimea totală a tronsonului de
drum supus studiilor;

 « mediocră »,  pe aproximativ 28 % din lungimea totală evaluată;
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 « foarte bună »,  pe aproximativ 5 % din lungimea totală a
tronsonului de drum supus studiilor.

Principalele cauze care au determinat degradarea structurii rutiere sunt :
- capacitatatea portantă insuficientă ;
- calitatea necorespunzătoarea a mixturilor asfaltice folosite la lucrările

de ranforsare ;
- lipsa lucrărilor de întreţinere periodică, inclusiv scurgerea

necorespunzătoare a apelor din precipitatii ;
- neasigurarea structurilor rutiere existente la acţiunea fenomenului de

îngheţ-dezgheţ.
Concluzii privind modulii de elasticitate dinamici ai materialelor rutiere:

 Asupra pachetului de mixturi asfaltice existente :
- valoarea medie corectată a modulului pachetului de mixturi asfaltice
existente variază  între 1074 MPa şi 3262 MPa, ceea ce ilustrează calitatea
neomogenă a acestora în lungul drumului supus studiilor;

 Asupra pământului de fundare:
- valorile medii ale modulului de elasticitate dinamic ale pământului de
fundare variază pe sectoare omogene în limite largi, între 75 MPa  si 50 MPa;

De precizat că valoarea admisibilă a modulului de elasticitate dinamic al
pământului de fundare este conform normativului AND 550, de 70 MPa, pentru
pământ de fundare P4 şi P5, şi condiţii hidrologice 2b. Din examinarea tabelului
3.6 se poate deduce faptul că pe multe sectoare omogene valoarea admisibilă nu
este realizată.

Pentru preluarea volumelor de trafic de calcul pentru perioada de
perspectivă luată în considerare, grosimile totale ale straturilor bituminoase de
ranforsare variază între 9.5cm şi 14.5cm.

Conform AND 605-2016 “Normativ privind mixturile asfaltice executate
la cald.Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor
asfaltice”, grosimile efective care se pot executa pe teren sunt conform tabelului
3.
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Tabelul 3.
Nr
Crt.

Elemente geometrice Conditii de
admisibilitate

Abateri limita locale
admise la elementele
geometrice

1 Grosimea minima a stratului
compactat, conform SR EN 12697-36
-strat de uzura
-strat de legatura
-strat de baza 22.4
-strat de baza 31.5

4,0 cm
5,0 cm
6,0 cm
8,0 cm

Nu se admit abateri in
minus fata de
grosimea prevazuta in
proiect pentru fiecare
strat.

2 Latimea partii carosabile Profil transversal
proiectat

±20mm

3 Profilul transversal
-in aliniament
-in curbe si zone aferente
-cazuri speciale

-sub forma acoperis
-conform STAS 863
-panta unica

±5,0mm fata de cotele
profilului adoptat

4 Profil longitudinal, in cazul
drumurilor noi, declivitatea,% maxim
-autostrazi
-DN
-drumuri/strazi

-conform PD 162
-conform STAS 863
-conform STAS
101443

±5,0mm fata de cotele
profilului proiectat,
cu conditia respectarii
pasului de proiectare
adoptat
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INFLUENȚA VARIAȚIEI PREȚULUI BITUMULUI ASUPRA
PREȚULUI MIXTURILOR ASFALTICE

Flondor Elena Andreea, Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, Ingineria Infrastructurii
Transporturilor, Master II, e-mail: andreea.flondor@gmail.com

Îndrumător: Stoian Mirela Mădălina, Conf. univ. dr.ing., Facultatea de cai Ferate, Drumuri si
Poduri, e-mail: mada.stoian62@yahoo.com

Rezumat

Această lucrare dorește să demonstreze faptul ca pretul mixturilor asfaltice este strans
legat de modul cum se desfasoara relatia dintre cererea si oferta petrolului pe piata mondiala.
Cresterea acestui produs conduce la o crestere a pretului pentru bitum, derivat din petrol intr-o
mare masura. De asemenea, Tinand seama de fluctuatiile pretului pentru petrol, in ipoteza unei
cresteri a acestuia, va conduce la cresteri semnificative a costurilor ce tin de prelucrarea
agregatelor si transportul acestora. Precum piesele de domino, industria petroliera produce
modificari in lant, iar agregatele pot avea un aport semnificativ, alaturi de pretul ridicat al
bitumului.

Lucrarea de față este structurată, astfel, în două părți, în prima parte fiind prezentat
conținutul teoretic al lucrării, iar cea de-a doua parte include studiul de caz realizat prin
simularea unei cresteri al pretului pentru bitum in cateva retete de mixturi asfaltice (MASF16,
BA8, BA16, AB31.5, BAD22.4, BAD22.4M, BA16M).

In prezenta lucrare, am dorit sa demonstrez faptul ca retetele care au in componeta lor
bitum simplu in comparatie cu cele in care s-a adaugat bitum modificat, sunt mai ieftine, insa
nu cu mult, iar ponderea pe care o are cel modificat in pretului mixturilor, este asemanatoare cu
situatia bitumului simplu, si, de asemenea bitumul modificat are o multitudine de avantaje,
demne de luat in considerare.

Cuvinte cheie: bitum, bitum modificat, pret, retete , criza petrolului, importuri

1. INCURSIUNE ÎN TIMP PRIVIND TEHNICILE UTILIZATE ÎN
CONSTRUCŢIA DRUMURILOR

1.1. Tehnici practicate în construcţia drumurilor

La începuturi, pe vremea romanilor, drumurile serveau scopurilor
strategice, militare, fiind placate cu lespezi, adecvate pentru mersul pedestrașilor,
având minim 6 metri. Existau, astfel, trei tipuri de drumuri: cele imperiale –
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echivalentele, ca importanţă, autostrăzilor de azi – late de până la şase metri, cele
secundare, cu o lăţime de până la doi metri, şi cele de exploatare, cu o lăţime de
circa 1,5 metri Această dimensiune era  dictată  de nevoia permiterii unei
deplasări  în formație  a șase soldați într-un rând. Referitor la curbe, atunci când
erau necesare, erau foarte largi, tocmai pentru a nu favoriza ambuscadele, astfel,
drumurile erau în general perfect rectilinii, lungi asemanatoare căii ferate din
epoca moderna. Pantele nu depășeau 10%, înlesnind un marș constant.

Drumurile principale şi cele din oraşe erau atent pavate (viae silice stratae
sau viae lapideae) şi aveau patru straturi. Ȋn patul adânc sãpat prin solul existent
se aşeza un strat de bolovani cu mortar de nisip şi var (statumen), gros de 20-30
cm, peste care se adãuga grohotiş sau sfãrâmãturã de piatrã cu şi mai mult mortar
(rudus), pe o adâncime de 30-50 cm. Urmeazã nucleus-ul de cca. 30 cm, care
conţine şi mai mult nisip sau pietriş şi var. Sub influenţa apei pluviale aceste
umpluturi se întãreau. Astăzi însã adesea varul a fost spãlat şi drumurile romane
au aparent un aspect mai rugos decât cel iniţial. Deasupra urma un pavimentum
din pietriş bine bãtut sau din lespezi aşezate cu grijă. Partea superioarã a drumului
era bombatã, carosabilul fiind flancat de douã rigole, mãrginite la rândul lor de
câte o bordurã. Un astfel de drum poate fi admirat la Porolissum. De la Porolissum
drumul ducea în ultimã instanţã pânã la Roma, în for, buricul Pãmântului, un fel
de kilometru 0 al lumii romane, de unde se calculau toate distanţele.

Figura 1.2 Stratificarea unui drum roman

La Roma exista un for pe Via Sacra, pe unde se întorceau toate trupele
învingãtoare, se poate constata cã drumul de la Porolissum este la fel de bine
construit ca cel din centrul Romei. De altfel Cetatea Eternă a avut meritul de a fi
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rãsândit în toatã Europa civilizatã de atunci aceleaşi bunuri şi valori, încât treptat
diferenţele dintre centru şi provincii s-au estompat.

Așadar, drumurile înca din vechi timpuri au ajutat la formarea si
dezvoltarea regiunilor din punct de vedere economic, strategico-militar, însă, în
zilele noastre,  putem spune că  ne raportam la alt nivel de  deservire, în ideea în
care stabilind un clasament al investițiilor produse, regiunile  slab dezvoltate, sunt
tocmai cele care nu au asigurate drumuri care să ofere un traseu mai scurt  ducând
automat la o  scădere a cantitații de carburant utilizat precum si  să poată susține
traficul previzionat în urmatorii ani.

2. MATERIALE FOLOSITE ÎN MIXTURILE ASFALTICE

2.1 Componente ale mixturii asfaltice

Prin definiţie mixturile asfaltice sunt materiale de construcţii realizate din
amestecuri obţinute pe baza unor dozaje bine stabilite, din agregate naturale sau
artificiale şi filer, aglomerate cu bitum printr-o tehnologie adecvată, fiind folosite
pentru realizarea îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase şi a straturilor de bază.

Agregatele cele mai utilizate pentru prepararea mixturilor asfaltice sunt:
 criblurile de toate sorturile;
 nisipurile naturale şi de concasaj;
 balasturile şi pietrişurile concasate şi neconcasate;
 agregatele artificiale ca zgura de furnal înalt sortată, granulitul, zgura

dehaldă concasată etc.

Pot fi utilizate, pentru prepararea mixturilor asfaltice, deşeuri de carieră,
subproduse industriale etc. Alegerea agregatelor naturale trebuie făcută cu grijă
deoarece în la prepararea mixturilor asfaltice poate fi folosită o gamă largă de
materiale locale, prelucrate şi tratate corespunzător, ceea ce conduce la obţinerea
unor mixturi asfaltice cu caracteristici tehnice satisfăcătoare, eficiente din punct
de vedere al pretului. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească agregatele
naturale pentru a putea fi folosite la prepararea mixturilor asfaltice sunt bine
definite şi se referă la mărimea şi forma granulelor, natura rocii de bază,
granulozitate etc. Ele trebuie să fie mai ales curate, să prezinte o bună adezivitate
faţă de bitumul utilizat, să aibă rezistenţe mecanice corespunzătoare, să reziste la
uzură.
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Filerul este o pulbere minerală fină care se obţine fie prin măcinarea rocilor
calcaroase, fie prin stingerea varului în praf. Acesta nu dă reacţii chimice cu
substanţele componente ale bitumului ci prezintă numai fenomene de interfaţă cu
liantul bituminos şi are o suprafaţă specifică mare - un factor preponderent la
stabilirea dozajului de liant bituminos.

Filerul are o influentă benefică asupra rezultatului final al mixturilor
asfaltice printre care amintim:
 duce la realizarea unei anrobări cu o peliculă subţire de bitum – creşte

rezistenta la forfecare şi la deformaţii plastice a mixturii.
 măreşte vâscozitatea lianţilor prea fluizi sau incălziţi (măreşte frecarea

interioară);
 măreşte domeniul de plasticitate al bitumului;
 reduce viteza de îmbatrânire a bitumului absorbind sau cedând uleiurile

volatile din compoziţia liantului;
 măreşte compactitatea prin reducerea volumului de goluri al agregatului,

deci creşte rezistenţa mixturii la acţiunea apei;
 măreşte coeziunea bitumului şi adezivitatea datorită suprafeţei specifice

mari;

Lianţii bituminoşi sunt amestecuri foarte complexe de hidrocarburi de
origine naturală sau însoţite prin pirogenare, însoţite de derivate cu oxigen, azot
şi sulf, care prezintă capacitatea de aglomerare a agregatelor naturale. Ei se
prezintă sub formă lichidă, vâscoasă sau solidă, au o culoare brun închisă pana la
neagră şi sunt integral solubile în sulfură de carbon. Condiţia de aglomerare a
agregatelor naturale este îndeplinită numai de bitumurile asfaltice şi de gudroane

Bitumul, ca material de construcție este foarte versatil. După ce a fost
folosit ca adeziv și ca agent de impermeabilizare, timp de peste 8000 de ani,
utilizările sale includ si acum construcția și întreținerea drumurilor, si  este utilizat
ca hidroizolatie la diferite constructii.

Bitumul natural se gaseste sub forma nativă sau sub formă de impregnaţii:
 Bitum ca atare, bitum nativ se gaseşte în regiunea Mării Moarte

numit şi bitum de Iudeea ( deşi este foarte pur-98%-nu poate fi folosit în
lucrările rutiere din cauza lipsei de adezivitate şi a durităţii foarte mari), sunt
cunoscute zăcămintele din Insula Trinidad, în Venezuela (Lacul Bermudes),
în Cuba, Madagascar, Siria, în Albania (la Selenita) şi în multe alte locuri.
 În Romania găsim bitum natural, sub formă de impregnaţii în nisip în

bazinul Derna-Tatarus-Budoi, cu un coţinut de 16-18% bitum. Bitumul este
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de foarte bună calitate, nu conţine parafină, însă este foarte moale şi pentru
a obţine un bitum rutier el trebuie supus unor prelucrări speciale. Nisipul
bituminos de Derna-Tatarus este folosit direct in lucrarile de asfaltaj după
tehnologii speciale, simplu sau în amestec cu un bitum rezidual dur. Se mai
gaseşte bitum natural la Matita şi Pacureti, în judeţul Prahova, sub formă
de impregnaţii în argila şi nisip fin, cu un conţinut de 10-12% bitum pur de
bună calitate. Aceste nisipuri sunt folosite, în amestec cu bitumul rezidual
la lucrările de asfaltaj locale. În afară de rocile asfaltice se mai găsesc în
natura argile sau marne impregnate cu bitum insolubil, puternic
mineralizat, numite şisturi bituminoase sau piroşisturi. Separarea parţii
bituminoase se poate face numai prin pirogenare, operaţie în urma căreia
se obţine un ulei  numit ulei de şist. Astfel de zăcăminte se gasesc şi la noi
în ţară la Anina în judeţul Caraş Severin.
Cand bitumul de distilare are un continut redus de asfaltene (1,5-5%),

constitue un ulei asfaltic (Road-Oils), are o putere redusa de adezivitate si se
intareste foarte incet. Este intrebuintat la lucrari de stropiri sau fluxarea
bitumurilor prea consistente

2. LEGATURA DINTRE CERERE-OFERTA-PRET PENTRU PETROL.
CRIZA PETROLULUI.

Între anii 2010-2014, peste tot în lume  s-a înregistrat o foarte mare creştere
a cererii de petrol, pe măsură ce ţările ieşeau din criza financiară, producţia
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globală se luptă să ţină pasul. Multe câmpuri petrolifere stagnaseră, conflictele
din Libia şi Irak restricţionau oferta, iar ţările s-au văzut nevoite să-şi reducă
stocurile de ţiţei, în timp ce preţurile crescuseră la aproximativ 100 de dolari pe
baril. Aceste preţuri mari au stimulat tot mai mulţi producători din Statele Unite
să utilizeze fracturarea hidraulică şi tehnica de foraj orizontal, în Dakota de Nord
şi Texas, iar rezultatul a fost spectaculos: din 2010, SUA aproape şi-au dublat
producţia de ţiţei.

La un moment dat, a avut loc egalarea ofertei cu cererea pieţei şi ulterior, a
depăşit-o. Acest moment a declanşat căderea cotaţiilor.

În anul 2014, cererea globală de petrol a încetinit. Europa încă nu-şi
revenise după criza datoriilor, iar economia Chinei începuse să se poticnească.
America producea petrol în cantităţi tot mai mari şi începuseră să producă, în
acelaşi fel, Irakul şi Libia. Aşa încât preţurile au început să scadă.

În anul 2014, România a importat cea mai mare cantitate de produse
petroliere/Bitum din Ungaria, care a avut o medie a preţurilor pe întregul an de
414 euro/to. Cei mai importanţi producători au fost Austria, Polonia, Ungaria,
Italia.

În anul următor, respectiv 2015, s-a înregistrat o scădere foarte mare a
preţului cerut de aceleaşi ţări,unde valoarea cea mai mare impusă României a fost
de către Italia.

În anul 2016, preţurile erau într-o continuă scădere.  Cea mai mică medie
de preţ care s-a înregistrat între anii 2014-2017, a fost solicitat de Polonia, iar
acesta fiind de 190 euro/to. Media aflată la polul opus a fost înregistrată de
Rompetrol, făcându-şi apariţia pe piaţa Românească în acest an, şi solicitând pe
parcursul anului 2016 în medie un preţ de 226 euro/tonă.

În anul 2017, piaţa  petrolieră începe să îşi revină, practicând o medie
maximă pe parcursul anului de 295 euro/to, din partea Austriei.Minimul a fost
înregistrat de Polonia care a solicitat pe parcursul anului în medie 252 euro/to.
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4. STUDIUL DE CAZ

4.1 Pretul reţetelor rezultat din variaţia preţului pentru bitum

Mixturile asfaltice au înregistrat de-a lungul timpului fluctuaţii de preţuri
per tonă de produs finit pus în operă. Am analizat câteva reţete de mixtură asfaltică
din punct de vedere al elementelor componente, axându-ne în special pe valoarea
preţului pentru bitum, cu scopul de a determina  influenţa pe care o are variaţia
acestuia în pretul  final rezultat al mixturii.

Reţetele selectate pentru a fi analizate sunt urmatoarele:
-MASF16 -BAD22.4
-BA8 -BAD22.4M
-BA16 -AB31,5
-BA16M

În continuare s-au facut calcule in retetele prezentate mai sus, variand pretul
bitumului de la pretul de referinta din anul 2018, respective 500 de euro/to la 250
de euro/to, iar pentru bitumul modificat si de la 600 la 300 de euro/to. Adica in
sens crescator von avea o crestere de 100%. Astfel vom vedea ce preturi au
inregistrat retetele si ce pondere are cresterea pretului Bitumului, implicit
cresterea data de petrol.
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Spre exemplu:
Preț

bitum
(Eur/To)

Procent
majorare preț
bitum faţă de

valoarea
iniţială

PREȚ BAD
22.4

(Eur/To)

Procentaj preţ
bitum raportat

la preţul
mixturii

Creştere procent
bitum raportat la
preţul mixturii,
faţă de valoarea

iniţială

Procent
majorare preț
mixtură faţă
de valoarea

iniţială
1 2 3 4 5 6

250 - 24.33 45%
300 20% 26.5 49% 9% 9%
350 40% 28.68 53% 18% 18%
400 60% 30.85 56% 24% 27%
450 80% 33.02 59% 31% 36%
500 100% 35.19 62% 38% 45%

32.94 35.82 38.7 41.58 44.45 47.3329.31 32.24 35.17 38.1 41.02 43.9528.19 30.96 33.74 36.52 39.3 42.0730.96 33.74 36.52 39.3 42.07 44.85
23.83 26.06 28.28 30.5 32.72 34.94

24.33 26.50 28.68 30.85 33.02 35.19

26.5
28.68

30.85
33.02

35.19
37.36
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Creșterea prețurilor mixturilor funcție de variația
prețului bitumului

MASF 16 BA8 BA 16 BA 16M

AB31,5 BAD 22,4 BAD 22,4M
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Cu aceste simulări de preţuri putem observa faptul că tipul de  bitum are un
rol hotărâtor în pretului final al reţetei. Mai exact, când preţul bitumului a crescut
cu până la 100%, pretul reţetei de mixtură a ajuns să crească între 44-67%.

De asemenea, având preţul de referinţă  al bitumului care a plecat de la 250
Euro/To, pretul reţetelor a ajuns să se majoreze semnificativ, faţă de pretul de
început, în felul următor:

Rețetă Creștere preț rețetă
(100% bitum)

Ponderea prețului
bitumului în rețetă

(bitum 100%)
MASF 16 44% 61%.
BA8 50% 67%.
BA16 49% 66%.
BA 16M 54% 70%.
BAD22.4 45% 62%.
BAD22.4M 49% 66%.
AB31.5 47% 64%.

4.2. Bitum clasic şi Bitum modificat.

Din cele regăsite în informaţiile prezentate de către producători despre
tipurile de bitum pe care le pot pune la dispoziţia cumpărătorilor se poate observa
cu uşurinţă faptul că din testele de laborator pe care le-au efectuat, bitumul
modificat este superior bitumului clasic, dar de asemenea vine cu un preţ puţin
mai ridicat, fiind vorba despre un produs superior celui uzual.

Faţă de bitumul clasic, cel modificat prezintă o elasticitate îmbunătăţită şi
are o rezistenţă mai ridicată la uzură şi variaţiile de temperature „De asemenea,
asfaltul realizat cu acest tip de produs are o durată de viaţă cu 50% mai mare,
costurile de întreţinere sunt reduse la jumătate, rezistenţa la deformaţii
permanente este mai bună cu 85% şi, în plus, poate reduce zgomotul în trafic cu
până la 20%, în funcţie de soluţia aleasă de constructor”, spun reprezentanţii
KMG Internaţional. Temperatura de înmuiere a asfaltului către conţine acest
bitum este ridicată până la 100 de grade Celsius, de la 50 de grade, cât este cea a
asfaltului ce conţine bitum obişnuit.Bitumul modificat cu polimeri este
caracterizat în special de elasticitatea deosebită, intervalul mare de plasticitate şi
are o adezivitate excelenta, indiferent de condiţiile de climă. Prin urmare,
produsul reprezintă soluţia ideală pentru construcţia de drumuri în regiuni cu
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condiţii climaterice dificile, trafic greu şi solicitări extreme. Prin utilizarea lui,
teoretic, se reduce numărul de lucrări de mentenanţă ale unei şosele.

5. CONCLUZII

Un rol important determinarea pretului final al mixturilor îl au două
elemente, respectiv preţul  agregatelor şi preţul bitumului. Cel din urmă fiind un
derivat al petrolului, când acesta suferă o creştere(petrolul), în mod normal şi
preţul bitumului creşte.

Piaţa de profil, în prezent,  prezintă o competiţie acerbă pentru acest derivat.
Această concurenţă conduce la un preţ ridicat al petrolului, fapt care duce mai
departe la o scumpire a  prelucrării agregatelor.

Prețul bitumului  este  influenţat de cererea pieței, iar aceasta vine de la
produsul intern brut al fiecărei țări în curs de dezvoltare. Fiecare licitație sau
cerință privind Bitumul în țări necesită o finanțare bună, așadar, situația
economică a țărilor are efect direct asupra cererii și prețului de bitum.Este extrem
de importantă alegerea bitumului, însă, această decizie de multe ori conduce la
prospectarea pieţei de profil, în căutarea celui mai ieftin produs care este furnizat.
Calitatea lucrărilor, solicitată de către Beneficiar, a fi peste sarcinile( acestea
constituind condiţii minime)  prevăzute în Acordul Contractual ,asumat de  către
Antreprenori, duce de multe ori la costuri ridicate de mentenanţă, iar acest lucru
este posibil doar prin alegerea unui bitum clasic, unui bitum care are si avantaje,
însă nu o rezistenţă îndelungată.

Bitumul clasic este mai ieftin comparativ cu bitumul modificat, însă pretul
de mentenanţă pe care, inevitabil, va trebui plătit, motivează necesitatea utilizării
unui bitum modificat care are proprietăţi mult mai bune.
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UTILIZAREA ADITIVILOR DE TIP WMA LA MIXTURI
ASFALTICE

Georgescu Alice Gabriela, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și poduri, secția Ingineria
Infrasructurii Transporturilor, anul II, master, e-mail: alice_g@mail.isph.ro

Îndrumător: Conf.dr.ing. Adrian Burlacu, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, e-mail:
adrian_burlacu@yahoo.com

Rezumat :

Obiectivul acestei lucrări este de a anticipa apariția fenomenului de oboseală la mixturile
asfaltice pe baza unei proiectări judicioase a mixturilor asfaltice, tinând cont de o selecție atentă
a materialelor componente precum și a dozajelor acestora. Un alt factor important care
influențează capacitatea de a se cmporta în limite acceptabile la diverse condiții de încărcare
fără pierderea semnificativă a rigidității îl reprezintă dimensionarea corectă a grosimii
straturilor rutiere.

Cuvinte cheie: mixtură asfaltică, mixtură asfaltică modificată, aditiv organic.

INTRODUCERE:

Mixturile asfaltice sunt materiale de construcții realizate din amestecuri
potrivite de agregate naturale sau artificiale și filer, care pe baza unor dozaje bine
stabilite se vor aglomera cu un procent optim de liant bituminos printr-o
tehnologie adecvată cu scopul ca mixtura asfaltică rezultată să fie cât mai durabilă
posibil.

Clasificarea mixturilor asfaltice
A. După tehnologia de preparare şi punere în operă
B. Din punct de vedere al compoziţiei,

Betoanele asfaltice (B.A.) .) sunt amestecuri alcătuite, după dozaje riguros
stabilite, din cribluri, nisip şi filer, aglomerate cu bitum după o tehnologie
adecvată. Ele se utilizează în principal pentru realizarea îmbrăcăminţilor
bituminoase grele (permanente), pe drumuri cu trafic intens.
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Asfaltul turnat (A.T.) este o mixtură asfaltică la care golurile din agregatul
natural sunt umplute complet cu mastic bituminos, punerea în operă
realizându-se în consecință fără cilindrare.
Mortarul asfaltic (M.A.) este un amestec obținut în anumite condiții din
nisip, filer și bitum.
Anrobatele bituminoase (A.B.) sunt amestecuri alcătuite, respectând
anumite dozaje, în principal din agregate naturale locale ca balast, nisip,
pietriș, deșeuri de carieră etc., neconcasate sau concasate parțial sau total și
filer, aglomerate cu bitum printr-o tehnologie specifică, utilizate de regulă
pentru executarea îmbracaminților bituminoase ușoare sau a straturilor de
bază.
Betonul asfaltic (Asphalt Concrete) este este o mixtură în care sorturile
de agregate sunt amestecate astfel încât, prin curbele ganulometrice
continui sau discontinui obținute, să rezulte un schelet mineral  puternic.
Betonul asfaltic în straturi foarte subțiri (Asphalt Concrete for very
thin layers) reprezintă o mixtură asfaltică pentru straturi de rulare cu o
grosime de la 20 mm până la 30 mm, a cărei curbă granulometrică este
preponderant discontinuă astfel încât să formeze un schelet granular și să
asigure o textură deschisă la suprafață. Structura agregatului mineral este
una pietroasă, care permite contactul piatră pe piatră, în acest fel
asigurându-se o suprafață de rulare rugoasă.
Asfaltul moale (Soft Asphalt) reprezintă un amestec de agregate și bitum
moale conform tabebelor 2 și 3 din EN 12591. Este utilizat pentru straturi
de rulare, acesta poate fi de asemenea utilizat pentru straturi de legătură, de
reprofilare și de bază, în special în zone cu temperaturi scăzute, cum este
cazul țărilor din nordul Europei.
Asfaltul cilindrat la cald (Hot Rolled Asphalt) reprezintă o mixtură
asfaltică densă, cu granulozitate discontinuă, în care mortarul cu agregat
fin, filer și liant cu vâscozitate ridicată au o contribuție semnificativă la
performanța materialului pus în operă. Acest tip de asfalt este utilizat pentru
straturile de rulare, de legătură, de reprofilare și de bază și sunt folosite
pentru drumuri, aeroporturi precum și alte zone cu trafic rutier.
Mixtura asfaltică stabilizată cu fibre (Stone Mastic Asphalt) este o
mixtură cu un schelet mineral discontinuu, cu un conținut ridicat de cribluri,
schelet care este umplut cu mastic bituminos. Astfel de mixturi asfaltice se
utilizează în principal pentru straturile de rulare.
Asfaltul turnat (Mastic Asphalt) reprezintă o mixtură asfaltică fără goluri
cu bitum pur ca liant, în care volumul filerului și al liantului depășește
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volumul golurilor rămase în amestec. Asfaltul turnat este utilizat pentru
straturi de rulare; de asemenea, el poate fi utilizat pentru straturi de legătură.
Asfaltul turnat este utilizat și pentru straturi de reprofilare, straturi
intermediare pentru poduri, tunele și alte structuri.
Betoanele asfaltice poroase (Porous Asphalt) reprezintă o mixtură
asfaltică având ca liant bitum, preparată astfel încât să aibă un conținut
ridicat de goluri interconectate care să asigure trecerea apei și a aerului în
scopul de a se asigura mixturii compactate caracteristici de drenabilitate și
de reducere a zgomotului. Mixtura asfaltică dreantă este utilizată pentru
straturile de suprafață. Aceasta poate fi așternută în unul sau mai multe
straturi.

Alcătuirea mixturilor asfaltice
o Agregatele minerale

a) Naturale
Lucrarile de drumuri sunt mari consumatoare de agregate minerale, acestea

având o pondere de  80% ÷ 100% din materialele care alcătuiesc straturile rutiere.
Agregate utilizate: cribluri de toate sorturile, nisipuri naturale și de

concasaj, balasturi și pietrișuri concasate sau rotunde, sortate.
b) Artificiale

o Filerul
Sub denumirea de filer (făină sau praf mineral) se înțelege o pulbere

minerală impalpabilă, compusă în proporție de circa 50-60% din granule de
dimesiuni sub 75μ.

Inițial filerul a fost întrebuințat numai în scopuri granulometrice, pentru
umplerea celor mai fine goluri dintre agregate, spre a se realiza mixturi minerale
cât mai compacte.

o Bitumul
Lianții bituminoși (după o definiție internațională unanim acceptată) sunt

amestecuri complexe de hidrocarburi de origine naturală sau obținute prin
pirogenare, însoțite adesea de conbinațiile lor cu oxigenul, azotul, sulful, etc. Ei
se prezintă sub formă lichidă, vâscoasă sau solidă, au o culoare brun închisă, până
la negru și sunt complet solubili în sulfura de carbon

o Fibre
Inițial, fibrele au fost introduse pentru a putea fi mărită cantitatea de bitum

în rețetă, fără să apară fenomenul de segregare (curgere) a acestuia.
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Cercetările ulterioare au demonstrat că fibrele îndeplinesc în rețetă și alte
funcții: mărirea elasticității mortarului bituminos și crearea unei structuri
tridimensionale, care face posibilă  interacțiunea tuturor componentelor.

Fibrele pot fi de natură diferită: fibre minerale, fibre organice și fibre
sintetice.

o Aditivi
Stabilizarea cu lianți puzzolanici a agregatelor naturale implică utilizarea

unui activator, care poate fi varul stins în pulbere sau varul măcinat.
Cerinţe tehnice impuse mixturilor asfaltice

 Să prezinte un conţinut de bitum adecvat, care să asigure realizarea unei
îmbrăcăminţi rutiere viabile;

 Să prezinte o stabilitate mecanică suficientă sub acţiunea încărcărilor din
trafic;

 Să prezinte un volum de goluri suficient: o valoare limită superioară, care
să prevină influenţa excesivă a factorilor de mediu ce pot deteriora
îmbrăcămintea și o valoare limită inferioară, care să permită preluarea
efectelor de compactare (densificare) iniţiale, cauzate de trafic;

 Să prezinte o lucrabilitate suficientă.

Durata de viață la oboseală a mixturilor asfaltice
Durata de viață la oboseală poate fi împărțită în două stadii: durata  de viață

până la inițierea fisurii și durata de viață de la inițierea fisurii și până la ruprea
completă datorată  fisurării din oboseală.

Poate fi definită astfel: durata de serviciu (numărul total de cicluri de
încărcare necesare descreșterii modulului inițial cu 50% sau numarul total la care
relația deformației raportată la numărul de aplicări ale încărcării, deviază de la
liniaritate) și durata de rupere (numărul total de repetări ale încărcării ce cauzează
o rupere completă a probei).
Observație: Durata de viață la oboseală la testul sub deformație controlată este de
10 ori mai mare decât durata de viață la oboseală la testul sub efort controlat, la
același nivel de deformație.
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Curba la oboseală

Determinarea densității aparente
Determinarea densității aparente (masă volumică aparentă) se realizează în

conformitate cu prevederile standardului SR EN 12697-6, în funcție de masa
epruvetei și a volumului său. Masa epruvetei se obține prin cântărirea acesteia atât
în aer cât și în apă.

Pentru determinarea densității aparente a epruvetei în stare saturată cu
suprafața uscată este necesară măsurarea temperaturii de încercare, pentru a se
cunoaște masa volumică a apei corespunzătoare.
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Determinarea modulului de rigiditate
Încercarea de încovoiere  la întindere indirectă pe probe cilindrice IT-CY
(SR EN 12697-26, Anexa C)

Această metodă de determinare a modulului de rigiditate se poate efectua
atât pentru probe confecționate în laborator, cât și pentru probe prelevate din
straturi rutiere executate, de diverse diametre și grosimi.

Prin încărcări repetate, probele se supun deformării în domeniul liniar, fiind
păstrată proporționalitatea între efort și deformație. Rezultatul final reprezintă
media a patru determinări.

Caracteristicile încărcării aplicate la încercarea IT-CY

Schema aparatului folosit în metoda IT-CY
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Amplitudinea deformației, în valoare de 50±3 microdeformații se produce prin
aplicarea unei forțe sinusoidale

Schema și caracteristicile încărcării aplicate la încercarea 4PB-PR

În timpul încercării se înregistrează diverse date referitoare la forța aplicată,
deflexiunea grinzii, numărul de cicluri de încărcare, temperatura, unghiul de fază,
pe baza cărora se calculează modulul de rigiditate. Valoarea modulului de
rigiditate determină cu aplicația „CRT BEAM FLEX”, alegându-se valoarea
pentru al 100-lea ciclu de încărcare.

Încercarea de încovoiere  în două puncte pe probe trapezoidale 2PB-TR (SR
EN 12697-26,

Încercarea la încovoiere în două puncte pe probe trapezoidale 2PB-TR

Rezistența la deformații permanente (ornieraj)
Rezistenţa la deformaţii permanente – ornieraj (făgăşuire) se realizează în

conformitate cu SR EN 12697-22.
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Proba dispusă în aparatul de ornieraj

Rezistența la deformații permanente – fluaj dinamic
Rezistenţa la deformaţii permanente – fluaj dinamic se realizează în

conformitate cu SR EN 12697-25.

Materiale folosite şi dozajele mixturii asfaltice
Studiul s-a realizat pe o mixtură asfaltică tip MAS pentru stratul de uzură.

Ca tehnologie de producere a mixturii asfaltice s-a folosit atât tehnologia la cald,
pentru care s-a notat mixtura asfaltică cu MAS16m-HMA cât şi tehnologia “warm
mix”, utilizand un aditiv pentru care s-a notat mixtura asfaltică cu MAS16m-
WMA.

Mixturile asfaltice proiectate după norma românească respectă cerinţele
normei europene SR EN 13208-1 pentru betoane asfaltice.

Temperaturile de lucru folosite pentru amestecarea materialelor
componente şi pentru compactare au fost cele din tabelul 4-2

Temperaturi de
lucru

Tipul mixturii asfaltice
“MASF16m” “MASF16m-warm

mix”
Bitum 175 oC 150 oC
Agregat 180 oC 180 oC
La amestecare 180 oC 160 oC
La compactare 170 .. 175 oC 150 oC

4. PROGRAMUL EXPERIMENTAL:

În vederea realizării încercărilor de laborator s-au confecţionat probe din
mixtură asfaltică specifice fiecărui test, în conformitate cu normele europene:
probe cilindrice compactate la ciocanul Marshall, probe prismatice confecţionate
din plăci din mixtură asfaltică compactate în laborator cu ruloul metalic.
- Încercarea Marshall pe probe cilindrice, conform SR EN 12697-34, la

temperatura de 60oC din care rezultă valorile stabilităţii şi indicelui de curgere
Marshall;

- Încercarea de întindere indirectă pe probe cilindrice IT-CY, conform SR EN
12697-26 Anexa C şi SR EN 12697-24 Anexa E, la temperaturile de 15oC şi
20oC din care rezultă modulul de rigiditate al mixturii asfaltice.
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- Încercarea la încovoiere în patru puncte pe probe prismatice 4PB-PR, conform
SR EN 12697-26 Anexa B şi SR EN 12697-24 Anexa D, la diferite temperaturi
şi frecvenţe din care rezultă rigiditatea şi rezistenţa la oboseală a mixturii
asfaltice;

- Încercarea de compresiune ciclică triaxială, conform SR EN 12697-25, la
temperatura de 50oC din care rezultă rezistenţa la deformaţii permanente;

- Încercarea de ornieraj, conform SR EN 12697-22, dispozitivul mic, metoda B în
aer la 60oC din care rezultă rezistenţa la ornieraj.

Condiţiile de încercare sunt cele ce se regăsesc în standardul european SR
EN 13108-20, (table 3, 4, 5 and 6) precum şi în normativul românesc AND 605.

. Caracteristici Marshall

Caracteristica
Tipul mixturii

MAS16m MAS16m-
warm mix

Stabilitate Marshall (S), kN 9.8 10.6
Indice de curgere Marshall (I),
mm

4.3 4.5

Coeficientul Marshall (S/I),
kN/mm

2.29 2.36

Modul de rigiditate obţinut prin încercarea IT-CY şi 4PB-PR

Tipul
încercării

Temperatura
(oC)

Frecvenţa
(Hz)

Modul de rigiditate (MPa)
MAS16m MAS16m-

warm mix

IT-CY 15 - 5090 4340
20 - 4320 3770

4PB-PR
15 8 10220 7200

10 10440 7520

20 8 9450 4990
10 9680 5620
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Drepte de oboseală rezultate din încercarea 4PB-PR, T = 20oC

Caracteristicile dreptelor de oboseală şi estimarea valorii lui ɛ6 pentru
încercarea 4PB-PR

Tipul mixturii A0

A1 sau
panta “p”
a dreptei
de
oboseală

Coeficientul
de corelare
R2

ɛ6, 

MAS16m 75.117 -11.293 0.9937 227
MAS16m-warm
mix 49.986 -6.8977 0.9578 189

. Rezistenţa la deformaţii permanente la încercarea de compresiune ciclică
(metoda I)

Tipul mixturii

Parametrii ecuatiei
pe cea de a doua
zonă
Metoda I
(n=A1+B1 n)

Viteza
de fluaj
fc=B1

Modulul iniţial
de fluaj,
En=/n, kPa

A1 B1

MAS16m 5129.1 0.0478 0.0478 1243
MAS16m-warm
mix 11420 0.039 0.039 407

ln e

ln
 N

MASF16m-warm mix MASF16m
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Rezistenţa la deformaţii permanente la încercarea de compresiune ciclică
(metoda II)

Tipul
mixturii

Parametrii ecuatiei
pe cea de a doua
zonă
Metoda II
(logn=logA+Blogn)

Deformaţia
permanentă
calculată
1000:

1000=A1000B

Deformaţia
permanentă
calculată
10000:
10000=A10000BA B

MAS16m 3096.71 0.0463 4828 5599
MAS16m-
warm mix 9440 0.0208 10899 11433

Tabelul 5-10. Rezistenţa la deformaţii permanente din încercarea de
făgăşuire

Caracteristica
Tipul mixturii

MAS16m MAS16m-warm
mix

Adâncimea medie
proporţională la 104

cicluri de încărcare
(%)

2.56 2.34

Panta (mm/103 load
cycle)

0.029 0.025

5. CONCLUZII:

Mulți factori influențează capacitatea mixturii bituminoase de a îndeplini
cerințele structurale. Compoziția mixturii, modul de punere în operă, proprietățile
materialelor componente și folosirea aditivilor joacă un rol important în
proprietățile finale ale mixturii. Este de asemenea importantă de observat
interacțiunea dintre proiectarea rețetei mixturii și proiectarea structurii rutiere
pentru a ajunge la soluții eficiente din punct de vedere financiar.

Deși s-au realizat progrese mari în înțelegerea comportamentului mixturilor
bituminoase și a factorilor ce le afectează performanțele, sunt multe studii ce
necesită a fi efectuate.

Factorii majori implicați în proiectarea structurilor rutiere pot fi grupați în
4 mai grupe:
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- traficul;
- condițiile climatice din zona în care este amplasat drumul (structura

rutieră);
- pământul din terenul de fundare;
- materialele rutiere folosite în straturile structurii rutiere și calitatea

execuției;
Din punct de vedere al degradărilor care apar cu frecvență mare la drumuri,

se pot trage următoarele concluzii:
- din punct de vedere al fenomenului de deformații permanente, bitumul

are un rol important, de aceea se recomandă folosirea unor bitumuri
cât mai dure, însă suficient de elastice, ceea ce face ca bitumurile
modificate cu polimeri să fie din ce în ce mai folosite. Agregatele
folosite în cadrul unei mixturi asfaltice trebuie să asigure existența
unui schelet mineral puternic, cu o încleștare puternică între agregate,
care să se comporte ca o “piatră” mare, elastică.

- din punct de vedere al comportării structurilor rutiere la fenomenul de
fisurare din oboseală, se pune accent pe utilizarea unor materiale
flexibile, în care eforturile și deformațiile să se mențină la un nivel
scăzut. Deși, în aparență materialele mai rigide nu ar fi potrivite pentru
combaterea fenomenului de fisurare din oboseală al mixturilor
asfaltice, fac excepție cazurile când grosimea lor este suficient de mare
și straturile de fundație pe care reazemă să permită doar mici
deflexiuni.

Calitatea materialelor folosite în cadrul unei mixturi asfaltice joacă un rol
important în comportarea ulterioară în exploatare a mixturii, astfel încât trebuie
utilizate agregate cu rezistențe mecanice mari, bitumuri cu susceptibilitate scăzută
la variațiile de temperaturi, un procent optim de filer pentru alcătuirea masticului
bituminos.

Studii efectuate pe bitumul modificat cu polimeri au condus la concluzia că
prezența acestora măresc durata de viață a structurii rutiere, precum și rezistența
la apariția făgașelor, totuși, folosirea lor în cadrul structurilor rutiere flexibile
necesită o mai bună înțelegere a efectelor lor asupra proprietăților fizice, chimice
și reologice ale bitumurilor modificate.

Încercarea Marshall arată rezultate mai bune obţinute pentru stabilitatea
Marshall care creşte în cazul mixturii asfaltice “MASF16m-warm mix” cu 9.16%
comparativ cu mixtura “MASF16m”. În schimb fluajul Marshall rezultă mai mic
cu 4.65% atunci când se foloseşte aditivului organic.
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Încercarea de rigiditate arată că mixtura asfaltică produsă după tehnologia
la cald prezintă valori mai mari ale rigidităţii indiferent de tipul testului (IT-CY
sau 4PB-PR). Astfel rigiditatea se reduce în medie cu aproximativ:
- 14% la 15-20oC pentru IT-CY test
- 29%, la 15oC pentru 4PB-PR test
- 45% la 20oC pentru 4PB-PR test.

Din studiul comportării la oboseală a celor două mixturi asfaltice rezultă că
6 –rezistenta la oboseala scade atunci când se foloseşte tehnologia “warm mix”
cu aproximitativ 17%.
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INFLUENȚA MODIFICĂRII CAPACITĂȚII PORTANTE A
TERENULUI DE FUNDARE ASUPRA COMPORTĂRII

STRUCTURILOR RUTIERE FLEXIBILE
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Rezumat

Prezenta lucrare îşi propune să studieze influenţa modificării capacităţii portante a
terenului de fundare asupra comportării structurilor rutiere flexibile.

Procesul de dimensionare al unei structuri rutiere flexibile este extrem de laborios şi
complex necesitând parcurgerea mai multor etape de lucru.
Astfel pentru început sunt necesare efectuarea de studii de teren referitoare la compoziţia şi
intensitatea traficului, caracteristicile geotehnice ale pământului de fundare, regimul hidrologic
al complexului rutier.

Analiza comportarii structurii sub trafic presupune obtinerea cu ajutorul programului
de calcul Alize[5] : a deformatiei specifice orizontale de intindere (ℇr) la baza straturilor
bituminoase si deformatia specifică verticala de compresiune (ℇz) la nivelul patului drumului,
in microdeformatii; si verificarea acestora cu valori admisibile.
Aceste calcule s-au realizat pentru o structura rutieră in 5 ipoteze de calcul in functie de variatia
modulului de elasticitate dinamic (Ep) al pamantului de fundare.

În general, în proiectare se consideră că alegerea unei alcătuiri a structurii rutiere cu
grosimi cât mai mari pentru straturile rutiere şi cu materiale constituente cât mai bune
garantează o bună comportare a structurii rutiere în exploatare. Din păcate se scapă din vedere
variaţia capacităţii portante a pământului de fundare în decursul unui an din cauza variaţiei
condiţiilor de mediu (umiditate, temperatură, îngheţ-dezgheţ) specifice amplasamentului
drumului.

În studiu se va arăta că starea de tensiuni şi deformaţii în structura rutieră este un
indicator foarte sensibil al importanţei calităţii şi stării pământului din patul drumului şi, ca
atare, este foarte important să se ia în considerare acest aspect, pentru a nu avea surprize în
perioada de exploatare.

Cuvinte cheie: (structuri rutiere flexibile, teren de fundare, capacitate portantă, Alize)
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1. PREZENTAREA STADIULUI ACTUAL AL PROBLEMEI
ANALIZATE ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN LUME

1.1. Introducere

Evoluția în timp a sistemelor rutiere s-a realizat că raspuns la cerintele
societății si a dezvoltării traficului rutier.

Nevoilor tot mai accentuate privind mobilitatea bunurilor și persoanelor
le-au fost oferite mijloace, moduri de transport din ce în ce mai sofisticate, atât
din punct de vedere tehnic, logistic cât și infrastructural ; dimensionarea
sistemului rutier și determinarea elementelor geometrice ale drumului s-au făcut
având în vedere desfășurarea traficului în condiții de siguranță.

La proiectarea acestora au stat întotdeauna rațiuni de natură economică,
pe un plan ceva mai îndepartat fiind luate în calcul și cele de ordin social.

Modernizarea și dezvoltarea rețelelor de circulatie rutieră reprezintă o
necesitate obiectivă care trebuie să se facă în cadrul programelor generale privind
sistematizarea teritorială. Menținerea rețelei de drumuri la un nivel tehnic
corespunzător la care exploatarea să se facă în cadrul normelor de siguranță a
circulației, necesită o urmărire continuă a stării tehnice a carosabilului.

Pe masura creșterii traficului și a creșterii sarcinii pe osie, alcătuirea
sistemelor rutiere s-a modificat și se modifică în continuare.

Din punct de vedere al alcătuirii drumului, acesta cuprinde 2 părți și
anume :
A .infrastructura drumului- totalitatea lucrărilor menite să învingă dificultățile
impuse de relief. Infrastrucura cuprinde lucrările de pământ( terasamente) inclusiv
lucrările de consolidare, asanare sau protecție (ziduri de sprijin, drenuri,
pereuri,etc.) si lucrările de artă (poduri, podețe, tuneluri)

Terasamentele cuprind totalitatea lucrărilor de pământ (săpături,
umpluturi, transporturi) executate în vederea realizării umpluturilor (rambleuri) și
a săpăturilor ( debleuri) din infrastructura drumurilor și transmiterii la terenul de
fundare a solicitărilor produse de circulația autovehiculelor.
B. suprastructura drumului- totalitatea lucrărilor executate cu scopul de a ușura
circulația prin reducerea rezistențelor datorită frecărilor dintre vehicul și suprafața
de rulare.

Din punct de vedere al modului de alcătuire și comportare în exploatare
structurile rutiere se împart în :
- suple( îmbrăcăminți bituminoase, macadam)
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- rigide (îmbrăcăminți din beton de ciment)
- mixte.

Scopul lucrării de faţă este acela că pe baza unor simulări numerice
efectuate pe calculator să analizeze în ce măsură pierderea capacităţii portante a
terenului de fundare afectează comportarea structurilor rutiere în exploatare.

Se va determina mărimea deformaţiilor specifice în punctele critice pentru
o structura rutiera flexibila aflata în cinci situaţii de exploatare posibile.

Programul de calcul utilizat ALIZE[5], alcătuirea structurilor rutiere
flexibile supuse analizei, vehiculul de calcul şi clasele de trafic sunt cele specifice
normelor româneşti în vigoare PD 177 [2] şi CD 155[3] .

Datele de intrare în programul de calcul ALIZE[5] sunt grosimea
straturilor, caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere
(modulul de elasticitate dinamic şi coeficientul lui Poisson) precum şi
caracteristicile osiei standard de 115 kN (presiunea şi raza suprafeţei de contact
între partea carosabilă şi anvelope). Rezultatele obţinute sunt starea completă de
tensiuni şi de deformaţii specifice conform modelului Burmister [4] de analiză a
structurilor rutiere.

2.PREZENTAREA METODOLOGIEI DE LUCRU

2.1. Programul Alize[5] – program de calcul al stării de tensiuni și deformații
specifice în structurile rutiere suple și semirigide

Calculul teoretic al unei structuri rutiere constă în compararea între
tensiunile şi deformaţiile produse în structură de către trafic, şi tensiunile si
deformaţiile admisibile din fiecare material ce alcătuieşte structura rutieră.

Programul Alizé[5] permite calcularea tensiunilor şi a deformaţiilor în
straturile drumurilor sub efectul încărcărilor date de trafic. Problema este
rezolvată analitic prin modelul Burmister.

Structura este modelată prin straturi elastice lineare izotrope şi omogene
infinite în plan, de grosime finită, cu excepţia terenului de fundare semiinfinit, iar
solicitările date de pneuri sunt asimilate cu încărcări circulare statice, exercitate
ca eforturi verticale (greutatea vehiculului) sau orizontale (forţa de frecare pneu-
carosabil).
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2.1.1 Posibilităţile programului

Programul Alizé[5] permite determinarea tensiunilor şi deformaţiilor într-
o structură de drum supusă unei încărcări statice date. El calculează atât
deflexiunile, cât şi razele de curbură la suprafaţa drumului.

Sunt posibile mai multe tipuri de încărcări:
- încărcare circulară cu presiune verticală uniformă, reprezentând

greutatea  vehiculului transmisă la drum prin pneuri, acesta fiind efortul
principal exercitat de pneuri asupra drumului;

- încărcare lineară verticală uniformă pe un perimetru circular de
încărcare, reprezentând efectul conturului pneului asupra drumului;

- încărcare circulară radială variind liniar cu distanţa la centru,
reprezentând forţa de frecare la contactul pneu-carosabil.

Calculul tensiunilor şi deformaţiilor se efectuează într-un număr limitat de
puncte ale structurii rutiere, numite puncte de obsevaţie. Aceste puncte corespund
punctelor cu valori maxime ale tensiunilor şi deformaţiilor, definitorii pentru
dimensionarea sistemului rutier, precum şi punctelor caracteristice de deflexiune
de la suprafaţa drumului.

3.PREZENTAREA CONȚINUTULUI ANALIZELOR/STUDIILOR
EFECTUATE ÎN LUCRARE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE

Prezenta lucrare îşi propune să scoată în evidenţă amplitudinea influenţei
capacităţii portante a terenului de fundare asupra comportării structurilor rutiere
flexibile.

În acest scop a fost luata în calcul o structura rutiera flexibila cu o alcătuire
care să permită circulaţia unei clase de trafic greu. Alcătuirea structurii rutiere
flexibile supuse analizei, precum şi caracteristicile materialelor componente sunt
prezentate în tabelul 1.
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Tabelul 1. Caracteristicile structurii rutiere

Material în strat
structură rutieră

Grosime
strat, h,

cm

Modul de
elasticitate

dinamic, E, MPa
Coeficientul lui

Poisson, μ

Beton asfaltic, BA 16 4 3600 0,35
Binder, BAD 22,4 5 3000 0,35

Anrobat bituminos, AB
31,5 8 5000 0,35

Material granular, Piatră
spartă 20 400 0,27

Material granular, Balast 20 217 0,27
Teren de fundare ∞ 100 0,27

În tabelul 1, caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din
alcătuirea structurii rutiere şi ale terenului de fundare au valori de calcul conform
normei româneşti PD 177-2001 [2].

În exploatare, din cauza solicitărilor traficului, a variaţiei condiţiilor de
mediu (umiditate, temperatură, îngheţ-dezgheţ), a posibilelor probleme de
execuţie şi a unei întreţineri de slabă calitate a drumului, capacitatea portantă a
pământului de fundare poate scădea. În tabelul 2 se prezintă modul în care
scăderea valorii modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare
influenţează imediat valoarea modulului balastului din stratul de fundaţie de
deasupra, conform normei de proiectare româneşti PD 177-2001 [2].

Tabelul 2. Ipoteze de calcul
Ipoteza de

calcul
I II III IV V

Ep, MPa 100 80 60 40 20
Eb, MPa 217 174 130 87 43

unde: Ep = modulul de elasticitate dinamic al pământului de fundare,
Eb = modulul de elasticitate dinamic al balastului.

În tabelul 3 sunt prezentate clasele de trafic din România în funcţie de osia
standard de 115 kN folosită la dimensionarea structurilor rutiere.
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Tabelul 3. Clasele de trafic conform normei româneşti CD 155-2001 [3]

Clasa de trafic Volum trafic,
Nc, m.o.s. 115 kN

Excepţional 3,0…10,0
Foarte greu 1,0…3,0

Greu 0,3…1,0
Mediu 0,1…0,3
Uşor 0,03…0,1

Foarte uşor < 0,03

Caracteristicile încărcării cu osia standard de 115 kN sunt următoarele:
- sarcina pe roţile gemene:        57,5 kN;
- presiunea de contact:              0,625 MPa;
- raza suprafeţei de contact:      17,1 cm.
Pentru a afla care este influenţa capacităţii portante a terenului de fundare

asupra comportării structurilor rutiere flexibile se va analiza cele  structura rutiera
în cele 5 situaţii posibile adoptate.

Pentru stabilirea stării de tensiuni şi deformaţii specifice în cele cinci
situaţii de calcul s-a folosit programul de calcul ALIZE[5].

În cadrul prezentului studiu s-a urmărit estimarea răspunsului structurilor
rutiere flexibile în puncte lor critice:

r = deformaţia specifică orizontală de întindere la baza straturilor
bituminoase;

z = deformaţia specifică verticală de compresiune la nivelul patului
drumului.

Tabelul 4. Rezultatele ALIZE[5] pentru structura rutieră

Ipoteza de
calcul

Deformaţia specifică
orizontală de întindere la

baza straturilor bituminoase,
r *, microdef.

Deformaţia specifică
verticală de compresiune

la nivelul patului
drumului,

z *, microdef.
I 164 326
II 172 374
III 183 444
IV 199 556
V 210 685
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Rezultatele analizei variaţiei stării de deformaţii specifice structurii rutiere
flexibile cu programul ALIZE[5], sunt prezentate grafic în figurile 1 si 2.

Figura 1. Variaţia deformaţiei specifice orizontală de întindere la baza
straturilor bituminoase

Figura 2. Variaţia deformaţiei specifice verticală de compresiune la
nivelul patului drumului
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Urmărind variaţia deformaţiilor specifice în punctele critice ale
structurilor rutiere, se înregistrează următoarele creşteri faţă de ipoteza I de calcul
(situaţia ideală) luată ca reper (Tabelul5).

Tabelul 5. Evoluţia deformaţiilor specifice pentru structura rutieră

Ipoteza de
calcul

Variaţia deformaţiei
specifice orizontale de

întindere la baza straturilor
bituminoase,

r *, %

Variaţia deformaţiei
specifice verticale de

compresiune la nivelul
patului drumului,

z *, %
I 0 0
II 5 15
III 11 36
IV 21 70
V 28 110

Analizând comparativ variaţia deformaţiilor specifice de întindere la
baza straturilor asfaltice cu variaţia deformaţiilor specifice de compresiune la
nivelul patului drumului se constată că influenţa capacităţii portante a terenului
de fundare este mai mare asupra deformaţiilor specifice de compresiune la nivelul
patului drumului.

În continuare vom analiza variația deformației specifice de compresiune
(ℇz) în funcție de straturile structurii rutiere și variația modulului de elasticitate
dinamic (Ep) al pământului de fundare.

Rezultatele analizei variaţiei stării de deformaţii specifice de
compresiune ale structurii rutiere flexibile cu programul ALIZE[5], sunt
prezentate în tabelul 6 și grafic în figura 3.

Tabelul 6. Evoluţia deformaţiilor specifice de compresiune ℇz

Strat
Ep(Mpa)

100 80 60 40 20
uzura -68.8 -77.3 -89 -106.5 -118.7
legatura 39.7 34.3 27 16.2 9
AB31.5 46.3 44.5 42.1 38.7 37
piatra sparta 457 450 442.2 432.5 422
balast 323.8 370.2 436 533 654
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Figura 3. Variaţia deformaţiei specifice verticală de compresiune(ℇz) la
nivelul straturilor ce alcatuiesc structura rutiera

Urmărind comparativ variaţia deformaţiilor specifice de compresiune la
fiecare strat al structurii rutiere avem urmatoarele situații :
-la nivelul stratului de uzură odată cu pierderea capacității portante cu 80 %, s-a
constatat că valoarea deformațiilor specifice de compresiune ( ℇz) este în scădere.
-la nivelul stratului de legatură odată cu pierderea capacității portante cu 80 %, s-
a constatat că valoarea deformațiilor specifice de compresiune ( ℇz) este în
scădere.
-la nivelul stratului AB31.5 odată cu pierderea capacității portante cu 80 %, s-a
constatat că valoarea deformațiilor specifice de compresiune ( ℇz) este în scădere.
-la nivelul stratului de piatră spartă odată cu pierderea capacității portante cu 80
%, s-a constatat că valoarea deformațiilor specifice de compresiune ( ℇz) este în
scădere.
-la nivelul stratului de balast odată cu pierderea capacității portante cu 80 %, s-a
constatat că valoarea deformațiilor specifice de compresiune ( ℇz) este în creștere.

Se va determina variația deformației specifice de întindere (ℇr) în funcție
de straturile structurii rutiere și variația modulului de elasticitate dinamic (Ep) al
pământului de fundare.
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Rezultatele analizei variaţiei stării de deformaţii specifice de întindere
ale structurii rutiere flexibile cu programul ALIZE[5], sunt prezentate în tabelul 7
și grafic în figura 4.

Tabelul 7. Evoluţia deformaţiilor specifice de întindere ℇr

Strat
EP(Mpa)

100 80 60 40 20
uzura 164 172.2 183.1 199.3 210.7
legatura 75.9 80.7 87.4 97.3 103.8
AB31.5 7 8.4 10.3 13 14.1
piatra sparta -144 -148.9 -155.4 -165 -173.5
balast -130.7 -153.7 -185.7 -232 -277.9

Figura 4. Variaţia deformaţiei specifice verticală de intindere(ℇr) la
nivelul straturilor ce alcatuiesc structura rutiera

Urmărind comparativ variaţia deformaţiilor specifice de întindere la fiecare
strat al structurii rutiere avem următoarele situații :
-la nivelul stratului de legatură odată cu pierderea capacității portante cu 80 %, s-
a constatat că valoarea deformațiilor specifice de întindere ( ℇr) este în creștere.
-la nivelul stratului AB31.5 odată cu pierderea capacității portante cu 80 %, s-a
constatat că valoarea deformațiilor specifice de întindere ( ℇr) este în creștere.
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-la nivelul stratului de piatră spartă odată cu pierderea capacității portante cu 80
%, s-a constatat că valoarea deformațiilor specifice de întindere ( ℇr) este în
scădere.
-la nivelul stratului de balast odată cu pierderea capacității portante cu 80 %, s-a
constatat că valoarea deformațiilor specifice de întindere ( ℇr) este în scădere.
- la nivelul pământului de fundare odată cu pierderea capacității portante cu 80 %,
s-a constatat că valoarea deformațiilor specifice de întindere ( ℇr) este în scădere.

4.CONCLUZII, CONTRIBUȚII PERSONALE ȘI DIRECȚII VIITOARE
DE CERCETARE

Prezenta lucrare pune în evidenţă amplitudinea influenţei capacităţii
portante a terenului de fundare asupra comportării structurilor rutiere flexibile. De
asemenea, având în vedere mărimea semnificativă a creşterii stării de deformaţii
specifice în punctele critice ale structurilor rutiere în momentul pierderii
capacităţii portante la nivelul terenului de fundare se poate sublinia importanţa
calităţii lucrărilor de execuţie şi de întreţinere a drumurilor pentru comportarea
acestora în exploatare.

În concluzie, starea de tensiuni şi deformaţii în structura rutieră este un
indicator foarte sensibil al importanţei calităţii şi stării pământului din patul
drumului şi, ca atare, este foarte important să se ia în considerare acest aspect,
pentru a nu avea surprize în perioada de exploatare.

Contributiile personale avute pentru scrierea lucrarii de disertatie : sinteza
documentara, cunoasterea metodologiei de lucru, cunoasterea utilizarii softului
(ALIZE[5]) si a modelelor de calcul care-i stau la baza, studiul de caz,
interpretarea grafica a  rezultatelor reiesite din programul de calcul, interpretarea
datelor,  tragerea concluziilor reiesite in functie de variatia deformatiilor specifice
de intindere(ℇr) si compresiune (ℇz) .

Ca direcții viitoare de cercetare, ținând cont de rezultatele obținute în
programul ALIZE[5] și de concluziile exprimate în partea documentară, se
urmărește  analiza problemei studiate cu un program de calcul bazat pe metoda
elementelor finite.
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REABILITAREA STRUCTURILOR RUTIERE
AEROPORTUARE CU STRATURI BITUMINOASE

Ion Răzvan, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, Master Ingineria Infrastructurii
Transporturilor, anul II, e-mail: ion.razvan87@yahoo.com

Îndrumător: Dicu Mihai, Profesor Universitar Doctor Inginer, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și
Poduri, e-mail: mihaidicu05@gmail.com

Rezumat

Scopul lucrării de disertație este de a realiza un studiu de analiză a reabilitării unei Piste
Decolare Aterizare (PDA), prin dimensionarea cu structuri rutiere aeroportuare compozite,
formată dintr-o structură rigidă existentă, care prezintă un anumit stadiu de degradare în
exploatare, și o îmbracaminte formată din straturi bituminoase, cu rol de protecție.

Lucrarea de disertație a fost împărțită în 2 părți:
În prima parte este prezentată Sinteza documentară realizată prin analizarea situației

actuale atât în România cât și pe plan internațional privind concepția, metodele de
dimensionare, urmărirea comportării în exploatare și intervențiile la structurilor rutiere
aeroportuare.

În partea a doua a fost prezentat un Studiu de caz, efectuat pe un suport documentar,
procurat de la Autoritatea Aeroportului Transilvania din Târgu Mureș, pe baza căruia a fost
realizată dimensionarea unei structuri rutiere aeroportuare compozite plecând de la o structură
rutieră aeroportuară rigidă existentă, degradată, subdimensionată pentru traficul prognozat.
Pentru calcul de dimensionare s-au fost utilizat metoda din Normativul NP 034-1999 și Metoda
Franceză elaborată de SBA- Service des Bases Aeriennes, STBA (Service Technique des Bases
Aerienes).

Strategia de lucru adoptată a fost studiul reglementărilor tehnice în vigoare privind
mixturile asfaltice aeroportuare, metodele de calcul folosite la nivel internațional și soluțiile
privind reabilitarea aplicate în prezent pe plan local și internațional la pistele decolare-aterizare
(PDA).

Cuvinte cheie: pista decolare aterizare (PDA), dimensionare, structuri rutiere
aeroportuare compozite, mixturi asfaltice aeroportuare, Metoda Franceză, Serviciul
Tehnic al Bazelor Aeriene (STBA).
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1. SINTEZA DOCUMENTARĂ

1.1. Noțiuni generale despre aeroporturi

Aeroportul este ansamblul terenurilor, clădirilor și instalațiilor care
deservesc traficul aerian al unui oraș sau al unei regiuni. Aceste amenajări sunt
necesare decolării și aterizării avioanelor, precum și manevrării și adăpostirii
mărfii și pasagerilor.

Dezvoltarea continuă a aviaţiei civile în România şi dorinţa de a face
cunoscute pe plan internaţional rezultatele şi performanţele obţinute în acest
domeniu nu puteau fi realizate fără ca România să fie integrată în structurile de
aviaţie civilă internaţională. Astfel, în anul 1965 România a aderat la Convenţia
privind Aviaţia Civilă Internaţională (ICAO), încheiată la 7 decembrie 1944 la
Chicago, devenind, prin Decretul Nr.194 din 24 aprilie 1965, stat contractant
ICAO. Acest lucru a impus ca atribuţiile autorităţii aeronautice naţionale să fie
puse în concordanţă cu prevederile Convenţiei de la Chicago şi a Anexelor la
aceasta.

1.2. Concepția structurilor rutiere aeroportuare

În general, sunt utilizate două tipuri de structuri aeroportuare, cu totul
diferite, ce au condus la atribuirea modurilor de funcționare corespunzătoare atât
pentru materialele utilizate, cât și instrumentelor de calcul disponibile.

Acestea sunt, pe de o parte, structuri rutiere aeroportuare rigide, care
distribuie sarcinile aplicate pe o suprafață foarte mare a terenului de fundare prin
intermediul unei plăci de beton solicitate elastic. Din cauza acestei distribuții largi,
terenul de fundare nu este solicitat, astfel încât deformația structurii începe în
placa de beton, atunci când aceasta își pierde caracteristicile mecanice prin efectul
oboselii.
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Figura 1. Tipuri de structuri rutiere aeroportuare

1.3. Urmărirea comportării în exploatare a suprafețelor de mișcare
aeroportuare

Aflate în serviciu, în general de peste 30 de ani, ca urmare a condițiilor de
exploatare și a factorilor climatici care au intervenit în această perioadă
îndelungată, pistele, căile de rulare și platformele aeroporturilor din România
prezintă același tip de defecte, respectiv un grad avansat de uzură a suprafețelor.
Lucrările de întreținere și reparare nu au fost executate planificat, intervenindu-se
numai când situația se apropia de punctul critic.

Comitetul de gestionare a suprafețelor aeroportuare din cadrul Asociației
Drumurilor și Transporturilor din Canada a introdus termenul "sistem de
gestionare a suprafețelor aeroportuare" în anii 1970.

Figura 2. Sistemul de management al structurilor aeroportuare
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Metoda indicelui de serviciu, reprezintă instrumentul de referință pentru
majoritatea aerodromurilor franceze.

Implementat rapid, ieftin, puțin incomod pentru traficul aerian, acesta oferă
o cantitate mare de informații despre starea căii de rulare și evoluția acesteia în
timp, o masă de informații care este un ajutor pentru luarea deciziilor valoroase
în domeniul întreținerii, reparării și inspecției pistelor.

Procedura utilizată este de a înregistra degradările observate conform
recomandărilor din Catalogul degradărilor publicate de S.T.B.A. În cazul
structurilor rigide eșantionul nu va necesita nicio pre-marcare specială datorită
prezenței îmbinărilor dalelor, în timp ce în cazul structurilor flexibile, se va tine
cont de rosturile de lucru longitudinale. În ultimul caz, acesta din urmă va fi definit
printr-un număr întreg de treceri, lățimea cumulată a acestora rămânând aproape
de 20 m. Liniile transversale vor fi vizualizate prin intermediul unui semn pe
îmbrăcăminte executat cu vopsea.

Catalogul de degradări face posibil, la momentul efectuării sondajului, să
se facă distincția corespunzătoare a celor două coloane din tabelul de mai jos:

Tabel 1. Catalogul degradărilor structurilor rutiere aeroportuare
Degradări de structură Degradări de suprafață

Structura flexibilă

Văluriri Suprafata exfoliata
Făgase Suprafata poroasa
Fisuri din oboseala Rosturi fisurate
Microfisuri din oboseala Fisuri transmise
Deformare in W Faiantari transmise
Burdușiri Plombări
Tasări diferențiale Contaminare
Ascensiunea apei Resturi de cauciuc

Poansonare
Suprafața exudata
Fisurări parabolice
Gropi
Pelade

Structura rigidă

Fisuri Suprafața exfoliată
Crăpături Faianțări
Crăpături la colt Plombe punctuale degradate
Pompaj Rosturi degradate
Deplasări ale dalelor Resturi de cauciuc
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Figura 3 Exemplu de zonare a comportărilor omogene la un aerodrom

Aeroporturile cuprind diferite suprafeţe specializate, cu solicitări din trafic
diferite, influenţând dimensionarea structurii aeroportuare aferente fiecărei
suprafeţe astfel:
- pe piste (runway), pe lângă masa maximă a aeronavei la decolare, intervine şi
efectul de sustenaţie al aripilor aeronavei;
- pe bretelele de ieşire (taxiway) sarcina este limitată la masa minima a aeronavei
(la aterizare);
- pe suprafeţele de staţionare (apron) acţionează sarcina de lungă durată.

1.4. Reabilitarea structurilor rutiere aeroportuare rigide

La reabilitarea unei structuri rigide este de înțeles să includă în mod
succesiv, pe o zonă delimitată, demolarea structurii existente și reconstrucția
alteia identice.

Reabilitarea unei structuri rigide admite trei soluții posibile de aport, și
anume:
- un strat subțire de beton de ciment;
- un strat gros de beton de ciment;
- straturi bituminoase (structură flexibilă).
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Figura 4. Echipament utilizat la detensionarea dalelor

Înainte de orice dimensionare, se recomandă efectuarea unei evaluări
privind portanța reziduală a dalelor, precum și un control al planeității.

În lucrarea de față s-a luat în considerare metoda de reabilitare prin
suprapunerea de straturi bituminoase peste structura rigidă existenta.

Această soluție va fi utilizată pentru reabilitarea unei structuri rigide,
deosebit de degradate care va fi apoi reutilizat ca strat de fundație. Dalele existente
vor fi demolate și concasate cu un echipament special, după care stratul va fi
compactat până la încleștare pietrei sparte, cu compactoare netede de 6t, dupa care
operația se continuă cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14t.

În România, pentru dimensionarea structurală se utilizează Metoda
Franceză adaptată pentru structuri aeroportuare flexibile și Normativul NP 034-
1999 pentru structuri aeroportuare rigide.

Metoda Franceză – este o metodă empirică, inspirată din metoda
americană dezvoltată de Corpul de ingineri al Armatei Statelor Unite şi se bazează
pe metoda indicelui de portanţă California Bearing Ratio (CBR);

În ceea ce privește terenul de fundare al structurii rutiere aeroportuare,
acesta este definit de coeficientul de pat K, pentru structuri rutiere rigide sau de
indicele CBR, în cazul structurilor rutiere flexibile.

Dimensionarea fiecărei structuri aeroportuare reprezintă un caz particular
datorită diversității încărcărilor din trafic și varietatea terenurilor de fundare.
La analiza de reabilitare a unei piste aeroportuare degradate în perioada de
exploatare a unui aeroport,  se recomandă o verificare la momentul analizei a
relației ACN-PCN, pentru a stabili procedura de intervenție.

Astfel, dacă se constată că mai exista PCN rezidual, adică, dacă pista
aeroportuara mai are rezerva de capacitate portantă, se poate alege o soluție de
protecție a vechii îmbrăcăminți din beton de ciment cu straturi asfaltice. Conform
teoriei, structura rutiera va lucra tot ca sistem rutier rigid, straturile asfaltice având
rolul de protecție a vechii structuri rutiere.
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În cazul în care nu se mai respecta condiția ACN<PCN-ul pistei
aeroportuare, se poate alege soluția de detensionare a îmbrăcăminții din beton de
ciment și reabilitarea ei cu straturi asfaltice, fapt ce conduce la realizarea unei
structuri rutiere semirigide.  Rezultă o structură rutieră semirigidă, considerată
structură compozită  la care vechea îmbrăcăminte din beton de ciment are rol de
strat superior de fundație, straturile asfaltice de acoperire, având rol de consolidare
a acestei structuri rutiere. Dar, se poate alege și soluția de frezare a stratului din
beton de ciment degradat al pistei aeroportuare existente, cu realizarea ei ca strat
de forma a unei viitoare structuri rutiere flexibile.

Problema o reprezintă alegerea soluției privind structura rutieră compozită,
care nu este tratată în detaliu în literatura de specialitate și care va face obiectul
prezentei Lucrări de Disertatie.  În mod normal, o dala din beton de ciment
detensionată prin tehnologia de fragmentare a dalelor din beton de ciment
degradate existente, se comportă ca o structură rutieră flexibilă, deci va trebui să
se ia în calcul parametrul CBR, pentru a caracteriza capacitatea portantă a
terenului de fundare.

Pentru dimensionarea structurilor aeroportuare trebuie avute în vedere
următoarele:
- stabilirea parametrilor iniţiali: încărcări, factori de mediu şi proprietăţile
materialelor care alcătuiesc structura aeroportuară,
- analiza parametrilor iniţiali;
- dimensionarea şi stabilirea structurii aeroportuare.

2. STUDIU DE CAZ

Pentru Aeroportul din Târgu Mureș, am facut o analiză de soluție, pe un
suport documentar, procurat de la Autoritatea Aeroportului.

Modul de analiza a soluției posibile pentru structuri aeroportuare rigide
degradate în perioada de exploatare a aeroportului, cuprinde urmatoarele etape:

2-1 Studiul Geotehnic

Conform cartării de suprafață a zonei și forajelor realízate, rezultă că
terenul cercetat prezintă o stratificație relativ uniformă:
 Sol vegetal pe primii 0,2m;
 Nisipuri argiloase cafeniu deschis, plastic consistente, cu compresibilitate
medie, puțin umede până la 2,5 – 3,5 m;
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 Nisipuri argiloase, slab prăfoase, cafeniu gălbui, plastic consistente, cu
compresibilitate medie, umedă mai jos;
Forajele geotehnice realízate un au interceptat orizontul acvifer, acesta gasindu-
se în zona la adâncimi de peste 6m.

Pământurile din zona studiată sunt nisipuri argiloase slab prăfoase cafenii
gălbui (P3, P4) conform SR EN ISO 14688-1 și SR EN ISO 14688-2/2004, fiind
caracterizate ca un material mediocru (3c,3B) din punct de vedere al calității ca
material de terasamente și al comportării la îngheț dezgheț.

2-2 Programul de investigatii

Programul de investigatii al stării tehnice existente a suprafețelor
aeroportuare analizate, presupune următorii pași de lucru:
 Investigarea vizuală pe teren a obiectivelor specifice pentru identificarea
defecțiunilor și elaborarea releveului degradărilor specifice pistei de decolare-
aterizare, căii de rulare si a platformei de îmbarcare-debarcare;
 Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale betoanelor necesare
aplicării metodei ACN-PCN pe bază de epruvete extrase din îmbrăcămințile din
beton ale obectivelor investigate;
 Efectuarea la obiectivele expertizate de foraje prin beton și straturile de
fundații, precum și verificarea caracteristicilor materialelor utilizate la alcătuirea
acestora;
 Încercări cu placa (conform practicii mondiale) la obiectivele expertizate,
pentru stabilirea capacității portante a pământului de fundare;
 Analiza și interpretarea rezultatelor obținute în urma investigațiilor
efectuate;
 Determinarea capacității portante a pistei de decolare-aterizare, căii de
rulare și a platformei de îmbarcare-debarcare prin metoda ACN-PCN.

Luând în considerație și vizualizarea de ansamblu a planurilor de amplasare
a pozitiilor dalelor degradate pe căi de circulatie, PDA si platformele de operare
ale aeroportului analizat, se poate constata nivelul de afectare a suprafeței
carosabile aeroportuare.
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Figura 5. Plan caroiaj Platforma

Figura 6. Plan caroiaj PDA și Platforma

Din analiza vizuală de ansamblu, se poate observa numărul mare de dale
afectate prin diverse forme de degradare, care ar necesita demolări și refaceri ale
îmbrăcăminții din beton, dupa o refacere și a straturilor de fundație.

Suprafața betonată prezintă următoarele degradări ce denotă o perioadă de
serviciu depășită:

- Fisuri și crăpături;
- Exfolieri și uzură avansată de suprafață;
- Pelade,
- Reparați, etanșări locale
- Ruperi de colț dală
- Crăpături și cedări structurale
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- Ruperi la rosturi
- Faiantari cu grad de severitate ridicat
- Crăpături din efectul de oboseala a îmbrăcăminții din beton de ciment
- Realizarea de plombe neconforme care sunt deja faianțate
- Cedări ale structurii rutiere rigide (tasări cu faianțări)

Astfel, luând în considerație tabloul centralizator primit de la Autoritatea
Aeroportului, se poate analiza un Indice de Calitate identificat în valoare de:I = 131 280 = 47%, respectiv 47% din tronsoane corespund din punct de
vedere calitativ, iar 53% sunt necorespunzatoare. Această apreciere la nivel de
procedură atipica (nereglementată), permite o analiză de tip calitativ a suprafeței
aeroportuare existente la Infrastructura de Mișcare, prin care se ține seama de o
serie de parametrii neprevăzuți în Normativul NP 185/2004, respectiv vârsta
betonului aflat în exploatare, condiții de rezemare, caracteristici ale terenului de
fundare etc.

2-3 Verificarea prin calculul de dimensionare a structurii rutiere
aeroportuare flexibile

Dimensionarea reprezintă operatiile prin care se stabilesc pe bază de calcul,
dimensiunile elementelor de construcții (structuri rutiere) în funcție de solicitările
la care acestea sunt supuse și de performanțele materialelor ce se utilizează.
Structura rutieră aeroportuară rigidă existentă a fost dimensiontă prin metoda
generala pentru un avion de calcul tip B737-500STP, având o masă maximă
M=60550 kg.

Figura 7. Structura existentă și degradată

Dala Beton BcR 4.0 d=27.5 cm

Fundație -> Balast stabilizat d=17cm

Fundație -> Balast d=27cm

Substrat -> Nisip d=7cm



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

187

În această soluție, am propus demolarea prin frezare a îmbrăcăminții rutiere
existente și utilizarea ei ca strat de fundație pentru noua structură rutieră flexibilă,
care este consolidată prin așternerea de straturi bituminoase aeroportuare.

Pentru calculul noii structuri rutiere aeroportuare, am utilizat  Metoda
Franceză de dimensionare, utilizând 2 avioane de calcul B737-500STP
(M=60.550kg) și Airbus A300 Model 600 (M=142.000kg) cu următorii pași de
lucru:
a. Prognozarea traficului pe durata de exploatare;

Tabel 2. Traficul prognozat pe o perioadă de 10 ani
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500 STP Dual 61 27.91 1800 36540 10 1.00 27.92

A300-
600 Boghiu 142 66.74 2100 42630 12 0.99 67.65
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A
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r–
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B737-
500 STP Dual 61 19.54 1800 36540 10 1.00 19.54

A300-
600 Boghiu 142 46.72 2100 42630 12 0.99 47.36

PL
A
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O

R
M

A

B737-
500 STP Dual 61 33.50 1800 36540 10 1.00 33.50

A300-
600 Boghiu 142 80.09 2100 42630 12 0.99 81.18

b. Determinarea caracteristicilor pământului de fundare:
CBR = 10
EBBA = 7000MPa = 70000 daN/cm2

c. Recenzarea factorilor climatici (ape de suprafață/de
adâncime și indici de îngheț):

Întrucât terenul de fundare prezintă o variabilitate nedefinită din punct de
vedere litologic al tipului de pământ, al prezenței sau nu a apelor freatice în
apropierea structurii rutiere, al comportării la fenomene de îngheț-dezgheț, este
absolut necesar un studiu geotehnic atent, pentru clasificarea corectă a terenului
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de fundație al structurii rutiere aeroportuare, din punct de vedere al capacității
portante.

d. Calculul grosimii echivalente a structurii rutiere;
Pentru fiecare tip de avion se folosește diagrama

duală corespunzătoare.
Se intră cu valoarea încarcarii normale de calcul P” în

cele două ipoteze, se intersectează linia corespunzatoare
CBR si apoi se determină grosimea echivalentă a structurii
rutiere.

Figura 8. Diagrama duală
Din care rezultă valorile pentru  grosimile totale echivalente:

e. Stabilirea alcătuirii straturilor rutiere.

Figura 9. Diagrama pt. stabilirea grosimii minime a stratului de fundare

Se merge pe relația: grosimea echivalenta pt. fiecare suprafața =>CBR=10
=> grosimea stratului de fundație (echivalent, rezultat din concasarea vechii
îmbrăcăminți din beton de ciment degradat).

Din diagrama  rezultă, pt. CBR=10,  grosimile stratului de fundație.
Se determina apoi grosimile reale pentru cele 3 tipuri de mixturi

bituminoase, aferente fiecărei suprafațe aeroportuare, prin înmulțirea grosimii
echivalente la coeficienții de echivalare calculați.
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Tabel 3. Grosimile reale pentru 3 tipuri de mixturi bituminoase

Tip suprafată
aeroprotuară CBR

Grosimea
totala

calculată
Grosimi

echivalente
Grosimea  reală

BBA16 BA16 MASF16
cm strat cm cm cm cm

PISTA
(30 m central)

10

63
uzură 14 6 7 7
bază 20 9 9 9

fundație 29 29 29 29
PISTA

( stg/dr în afara
celor 30 m
centrali)

49
uzură 8 3 4 4

bază 20 9 9 9
fundație 21 21 21 21

PLATFORMA 72
uzură 16 7 8 9
bază 22 10 10 10

fundație 34 34 34 34

Figura 10. Structura rutieră a PDA după reabilitare
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3. CONCLUZII

Prezenta lucrare de Disertație, a analizat metode și proceduri de reabilitare
a unor piste aeroportuare din beton de ciment degradate în perioada de exploatare.

Se precizează că în România nu există la acest moment normative sau
reglementări privind realizarea structurilor rutiere flexibile pentru aeroporturi și
de aceea trebuie să se asimileze norme străine pentru utilizare.

În lucrarea de disertație se face o analiză complexă a metodei de calcul la
structuri rutiere flexibile pentru aeroporturi, completată cu un Studiu de caz, care
pune în evidență procedura propusă și utilizată în cadrul unui aeroport.

În studiul de caz s-a plecat de la valorile primite de la autoritatea
Aeroportului Internațional Târgu Mureș, ce reflectă o structură rutieră
aeroportuară aflată într-o stare avansată de degradare. Deoarece datele primite au
fost insuficiente pentru realizarea dimensionării a fost întocmit un studiu didactic
considerând structura aeroportuară rigidă existentă ca fiind subdimensionată,
pentru traficul de perspectivă, în vederea preluării eforturilor transmise de către
aterizorul aeronavei Airbus A300 Model 600. Soluția de reabilitare aleasă a
presupus demolarea dalei de beton existent și utilizarea ei ca strat de fundație
pentru noua structură rutieră flexibilă, ce va fi consolidată prin așternerea de
straturi bituminoase aeroportuare.

Structura rutieră a PDA reabilitată va avea o grosime totală de 114 cm, față
de cei 78,5cm inițiali, având configurația prezentată în Figura 10.

Trebuie remarcat faptul că ridicarea substanțială a unei structuri
aeroportuare conduce adesea la lucrări suplimentare, al căror impact financiar
este, în general, departe de a fi neglijabil (elementele de marcare sau conectare la
restul zonei de mișcare). Astfel, în cazul unei piste, soluția de demolarea și
reconstrucție a zonei centrale se poate dovedi în cele din urmă mai avantajoase
din punct de vedere economic.
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Rezumat

Încă din cele mai vechi timpuri construcțiile au avut de suferit în urma
cutremurelor, acestea fiind unul dintre cele mai periculoase fenomene naturale.
Degradările construcțiilor variind de la cele mai puțin severe până la prăbușirea
acestora, în funcție de intensitatea seismică și atenția cu care au fost proiectate și
executate structurile. Lucrările de poduri nu fac excepție, iar în timp au fost
înregistrate numeroase avarii, chiar prăbușiri ale acestora sub acțiunea seismică.

În mare parte când se vorbește de vulnerabilitatea unui pod la acțiunea
seismică ne referim la vulnerabilitatea infrastructurii podului, suprastructura
podului nefiind, în mare parte, afectată direct de acțiunea seismică.

Scopul acestei lucrări este acela de a stabili probabilistic nivelul de
siguranță al unui pod rutier, supus la câte 10 accelerograme generate, acestea fiind
compatibile cu spectrul de proiectare aferent țării noastre. Astfel performanța
structurii va fi determinată prin evaluarea deplasărilor înregistrate la nivelul celei
mai înalte pile, iar acestea sunt comparate cu valorile deplasărilor maxime la
curgere, respectiv valorile deplasărilor ultime.

Cuvinte cheie: acțiuni seismice, accelerație, analiză dinamică incrementală

1. MODELAREA ACȚIUNII SEISMICE. PRECIZĂRI ÎN NORMELE
ROMÂNESTI ȘI CELE EUROPENE

În calculul dinamic al structurilor mişcarea seismică a terenului este
descrisă prin variaţia în timp a acceleraţiei.

Atunci când este necesar un model de calcul spaţial, mişcarea seismică este
reprezentată prin trei accelerograme corespunzătoare celor trei direcţii ortogonale
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(două orizontale şi una verticală), acţionând simultan. Pe cele două direcţii
orizontale se folosesc simultan accelerograme diferite.

Spectrul de răspuns elastic al accelerogramelor artificiale trebuie să fie
apropiat de spectrul ţintă de răspuns elastic al acceleraţiilor absolute în
amplasament. Astfel, pe baza spectrului de răspuns elastic al acceleraţiilor
absolute în amplasament Se(T) trebuie generat un set de accelerograme artificiale
care să respecte următoarele condiţii:

a) Numărul minim de accelerograme să fie 3 (trei);
b) Media aritmetică a valorilor acceleraţiilor de vârf ale accelerogramelor

generate să nu fie mai mică decât valoarea ag pentru amplasamentul respectiv;
c) Valorile spectrului mediu calculat prin medierea aritmetica a ordonatelor

spectrelor elastice de răspuns ale acceleraţiilor absolute corespunzând tuturor
accelerogramelor artificiale generate trebuie să nu fie mai mici cu mai mult de
10% din valoarea corespunzatoare a spectrului elastic de raspuns în amplasament
Se(T), pentru domeniul de perioade cuprins între 0,2T1 şi 2T1,unde T1 este perioada
fundamentală de vibraţie a structurii.

Accelerogramele înregistrate pot fi utilizate dacă au valori de vârf ale
acceleraţiei asemănătoare valorilor ag pentru proiectarea în amplasament şi dacă
au un conţinut de frecvenţe compatibil cu condiţiile locale de teren şi
magnitudinea cutremurului. Vor fi utilizate cel puţin 3 (trei) accelerograme
distincte.

Valorile spectrului mediu calculat prin medierea aritmetica a ordonatelor
spectrelor elastice de răspuns al acceleraţiilor absolute corespunzând
accelerogramelor înregistrate trebuie să nu difere cu mai mult de 10% din valoarea
corespunzătoare a spectrului elastic de răspuns în amplasament Se(T), pentru
domeniul de perioade cuprins între 0,2T1 şi 2T1, unde T1 este perioada
fundamentală a vibraţiilor structurii în direcţia pe care este aplicată
accelerograma.

2. METODE DE ANALIZĂ PRIVIND APRECIEREA
VULNERABILITĂȚII STRUCTURILOR LA ACȚIUNEA SEISMICĂ

O dată cu creșterea capacității de procesare a calculatoarelor, au avansat și
metodele de analiză folosite, fiind din ce în ce mai complexe și precise. Tendința
este accea de a trece de la analizele static liniare, la analize dinamic liniare, static
neliniare și în final la cele dinamic neliniare.

Una din cele mai folosite metode este metoda Newmark, acesta elaborând
în anii 60 mai multe metode de integrare pas cu pas pentru a rezolva probleme de
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dinamică structurală. Aceste metode fiind intens folosite în ultimii 60 de ani, pe
parcurs fiind îmbunătățite de mai mulți cercetători.

Dintre aceste metode de integrare numerică se va prezenta:
 metoda Newmark
 metoda Wilson – θ
 metoda HHT (Hilbert – Hughes - Taylor)

Pentru analiza prezentată în studiul de caz, s-a folosit metoda de analiză
Newmark.

3. STUDIU DE CAZ

3.1. Descrierea structurii

Structura de pod analizată, prezintă 13 deschideri, cele marginale de
27.80m, iar cele intermediare de 27.50m, lungimea totală a podului fiind de
358.10m. Podul este unul rutier, lățimea părții carosabile fiind de 7.80m, cu
trotuare de 1.00m lățime. Schema statică a podului este de grinzi continue, acestea
fiind prefabricate și precomprimate, având lungimea de 27m și înălțimea de
1.60m. Conlucrarea grinzilor este realizată prin intermediul antretoazelor
amplasate la o distanță de 13.15m una față de cealaltă. Infrastructura podului este
realizată din piloți forați de diametru 1.20 m, 25m lungime.

Modelarea structurii s-a realizat cu ajutorul programului CsiBridge 20.
Structura a fost modelată integral, fundațiile indirecte de tip piloti forați, elevațiile
pilelor, cele două culei și tablierul fiind discretizate cu elemente de tip bară.

Conlucrarea dintre teren și structură a fost realizată prin intermediul
coeficientului de pat, reprezentat în program printr-o serie de resorturi.
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Figura 15. Modelul realizat în CsiBridge

Figura 16. Schema statică a structurii

3.2. Etapele de calcul

Pentru stabilirea nivelului de siguranță al structurii s-au efectuat
următoarele etape de calcul:

Au fost generate artificial 10 accelerograme cu ajutorul programului
„Accelerogram”, unde au fost introduse datele de intrare seismice din descrierea
mișcării pământului conform hărților de zonare a teritoriului României conform
P100-1/2013.

Fiecare accelerogramă a fost scalată folosind 9 factori de scalare.
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Tabel 1. Factorii de scalare folosiți

Accelerogramele au fost aliniate peste spectrul de proiectare aferent țării
noastre.

Figura 17. Spectrul de proiectare
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Figura 18. Alinierea accelerogramelor generate artificial peste spectrul de
proiectare

Figura 19. Graficul accelerației accelerogramei generate artificial

Figura 20. Graficul vitezei accelerogramei generate artificial

Figura 21. Graficul deplasării accelerogramei generate artificial
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Astfel structura a fost supusă la 10 cutremure generate artificial, aplicate la
baza acesteia. În total au fost realizate 90 de analize cu scopul de a determina
probabilistic nivelul de performanță al structurii.

Analiza efectuată a fost de tip liniar folosind integrare directă prin metoda
Newmark. Accelerogramele au fost introduse în program ca funcții de tipul „Time
History”.

Figura 22. Introducerea accelerogramei în program

3.3. Rezultate

Rezultatele prezentate în această lucrare se referă la deplasările înregistrate
la vârful celei mai înalte pile, de 10.40m. Aceste deplasări au fost înregistrate
pentru fiecare accelerogramă și factor de scalare, determinând astfel nivelul de
performanță al structurii.
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Figura 23. Curbe IDA pentru deplasări

Figura 24. Repartiția lognormală pentru deplasări
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Figura 25. Probabilitățile de nedepășire

4. CONCLUZII

Din graficele de mai sus reiese faptul că probabilitatea de nedepășire pentru
nivelul 1 de performanță este de 14.4 % și 100 % pentru nivelul 2 de performanță
(IMR 100), respectiv 1.9% și 100% (IMR 225).

Așadar putem spune că structura analizată are un indice de performanță
pentru nivelul 1 (deplasarea maximă la intrarea în curgere a armăturii) destul de
scăzut, însă indicele de performanță pentru nivelul 2 este maxim pentru IMR 100
de ani, respectiv IMR 225 ani.
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RUTIERE AEROPORTUARE CU ÎMBRĂCĂMINȚI DIN

BETON DE CIMENT ARMAT CU FIBRE
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Rezumat

Lucrarea urmărește posibilitatea utilizării betoanelor de ciment armate cu fibre, ca
soluție aplicabilă pistelor aeroportuare, cu scopul creșterii capacității portante și, prin
consecință, al scăderii grosimilor dalelor utilizate în mod curent la construcția aeroporturilor.

Experimental, s-au studiat proprietațile betoanelor rutiere armate cu 3 procente diferite
de fibră (0,5%, 1% și 1,5% din volumul de beton) dar și cu 4 tipuri diferite de fibre (pentru
procentul de armare de 1% – fibră metalică cu ciocuri – 50 mm, fibră metalică cu ciocuri – 30
mm, fibră metalică ondulată, fibră de polipropilenă), plecând de la o rețetă de beton rutier BcR
5.

Pentru betonul cu cele mai mari performanțe obținut experimental (rezistența
caracteristică la încovoiere 7 MPa) s-a efectuat dimensionarea structurii rutiere a pistei prin
metoda generală și metoda optimizată și evaluarea capacității portante prin metoda ACN –
PCN, prin comparație cu un beton rutier uzual (BcR 5). De asemenea s-a subliniat posibilitatea
scăderii grosimii dalelor proporțional cu creșterea clasei de beton prin calculul structurilor în
ambele metode de dimensionare cu un beton de înaltă performanță (BcR 9).

Cuvinte cheie: beton, rutier, fibră, pistă, dimensionare

1. CONSIDERAȚII TEORETICE

Structura rutieră reprezintă partea de rezistență pe care se realizează
circulația vehiculelor. Este alcatuită din mai multe straturi suprapuse, fiecare strat
fiind alcătuit din materiale diferite, cu caracteristici diferite, dar care, împreună,
dau rezistență întregului ansamblu.

Structura rutieră care are ca strat de uzură beton de ciment se numeste
structură rutieră rigidă. Aceasta se realizează sub formă de dale separate prin
rosturi de dilatare longitudinale si transversale, cu grosimi variabile funcție de
natura încărcărilor.
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Betonul utilizat la îmbracaminți se numeste beton rutier. Proprietatea
principală care îl caracterizează este rezistența la încovoiere, spre deosebire de
betoanele uzuale care au ca și caracteristică principală (care le determină si clasa)
rezistența la compresiune.

Conform NE014 – „Normativ pentru executarea îmbrăcăminților rutiere
din beton de ciment în sistemele de cofraje fixe și glisante” – Tabelul 1, clasele
de BcR sunt:

 BcR 3,5 – rezistența caracteristică la încovoiere este de 3,5 MPa
 BcR 4,0 – rezistența caracteristică la încovoiere este de 4,0 MPa
 BcR 4,5 – rezistența caracteristică la încovoiere este de 4,5 MPa
 BcR 5,0 – rezistența caracteristică la încovoiere este de 5,0 MPa

Cu toate acestea, SR EN 13877 – 1:2005 – „Structuri rutiere de beton.
Partea 1: Materiale” precizează în tabelul 2 clase de beton rutier cu rezistențe până
la 10 MPa.

Creșterea clasei de rezistență poate conduce la îmbunătățirea rezistenței la
întindere care, fiind mică, adesea nu se ia în considerare în calcul.

Un fenomen care provoacă eforturi mari de întindere și compresiune în
beton și care de cele mai multe ori se trece cu vederea este datorat variației de
temperatură. Acesta influențează negativ comportarea structurii rutiere și poate
conduce la degradări semnificative si chiar la deplasarea șirului de dale de pe
stratul suport.

Din cauza comportării diferite a rocilor din care provin agregatele şi a
pietrei de ciment, la variaţii termice, se produc în masa betonului contracţii
neuniforme ce dau naştere la eforturi de compresiune sau întindere şi de
încovoiere. Eforturile de compresiune sau întindere se datorează rezistenţei opuse
de fundaţie şi uneori chiar şi de dalele învecinate la libera dilatare sau contracţie
produsă de variaţiile de temperatură şi umiditate (contracţia betonului dă naştere
la eforturi de întindere prin rezistența opusă de stratul suport la tendința dalelor
de a-și micșora dimensiunea; dilatarea betonului dă naștere la eforturi de
compresiune prin rezistența opusă atât de fundație cât și de dalele învecinate la
tendința dalelor de a-și mari dimensiunile).

În figura următoare apare relevant diferența de capacitate portantă la
solicitarea de întindere în betonul de ciment, între efortul de calcul si efortul real.
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Unde:
 H – grosimea dalei
 σtc – efortul de calcul
 σtR – efortul real
 l1, l2 – distanța între microfisuri
 σf – efortul indus în dală, datorită frecării pe stratul suport

De asemenea, trebuie reținut faptul că, în urma fenomenului de contracție
la întărire a betonului de ciment, apare o diminuare a capacității sale de preluare
a efortului de întindere din încovoiere datorită procesului de microfisurare.

Pentru contracararea efectelor negative produse de solicitările de întindere,
există posibilitatea armării betonului prin armare clasică cu bare sau plase de oțel
sau dispersă cu fibre.

La nivel internațional, Institutul American de Beton (ACI) precizează
existența urmatoarelor tipuri de fibră folosite la prepararea betoanelor:

 Fibre naturale
 Fibre de sticlă
 Fibre sintetice
 Fibre metalice

În Europa, ERMCO – European Ready Mixed Concrete Organisation – a
elaborat un ghid pentru betoanele armate cu fibră care detaliază proprietăți,
specificații și punerea în operă a acestora.

La nivel național, se produc și se utilizează pentru armarea dispersă a
betonului rutier, fibre metalice și fibre de polipropilenă, tipuri de fibră care au fost
folosite și în cadrul studiului experimental.

Figura 1. Diferența de capacitate portantă la întindere,
între efortul de calcul și efortul real
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2. STUDIU EXPERIMENTAL – STUDIUL COMPORTAMENTULUI
BETOANELOR RUTIERE ARMATE DISPERS

Acest experiment a avut ca scop studierea influenței diverselor tipuri si
dozaje de fibră asupra unei rețete de beton rutier BcR 5,0.

Am ales 4 tipuri de fibra:
 Fibra metalică cu ciocuri, cu

lungimea de 50 mm
 Fibră metalică cu ciocuri, cu

lungimea de 30 mm
 Fibră metalică ondulată, cu

lungimea de 30 mm
 Fibra de polipropilenă, cu

lungimea de 50 mm

De asemenea, pentru fibra cu
ciocuri de 50 mm, am folosit 3 procente de
armare diferite:

 0,5% din volumul de beton
 1,0% din volumul de beton
 1,5% din volumul de beton

Rezultatele obținute au fost raportate la o rețetă de referință din beton rutier
BcR 5,0 nearmat.

2.1. Prepararea probelor de beton rutier

Am studiat posibilitatea armării betonului cu mai multe tipuri de fibra.
Plecând de la o rețeta prestabilită de BcR 5, am armat betonul cu procente

diferite de fibra (0,5 %, 1% și 1,5 %). Pentru procentul de 1% am variat si tipul
de fibra folosit. Astfel au rezultat urmatoarele rețete:

 beton rutier nearmat – referință (cod Ax – R)
 beton armat cu 0,5 % fibră metalică RFC 45/50 mm – fibră cu ciocuri

de 50 mm (cod Af – x)
 beton armat cu 1,0 % fibră metalică RFC 45/50 mm – fibră cu ciocuri

de 50 mm (cod AfI – x)

Figura 2. Tipuri de
fibră
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 beton armat cu 1,5 % fibră metalică RFC 45/50 mm – fibră cu ciocuri
de 50 mm (cod AFC – x)

 beton armat cu 1,0 % fibră metalică RFC 30 mm – fibră cu ciocuri de
30mm (cod AFCM – x)

 beton armat cu 1,0 % fibră metalică RFO 30 mm – fibră ondulată de
30 mm (cod AFO – x)

 beton armat cu 1,0 % fibră de polipropilenă ROFERRO 45 mm – fibră
sub forma de toroane din polipropilenă (cod AFP – x)

Agregatele au fost uscate până la masă constantă și apoi cernute pe sitele
corespunzătoare fiecărui sort. Am folosit nisip de râu sort 0 – 4 și cribluri sort 4 –
8, 8 – 16 și 16 – 25.

Cimentul folosit este ciment unitar cu rezistență inițială mare tip I 42,5R.
Rezistența medie la compresiune a cimentului la 28 de zile a fost 43,5 MPa.

Dozajul este de 350 kg/m3, iar raportul apă/ciment este 0,45.
De asemenea, am folosit aditivi plastifianți MasterGlenium 115 – 0,8% din

dozajul de ciment și antrenori de aer MasterAir 9060 – 0,1% din dozajul de
ciment.

2.3. Variații dimensionale ale betonului

A fost studiată dependența coeficientului de dilatare termică a unui beton
ca funcție de tipul fibrelor disperse de armare și a dozajului acestora comparativ
cu un beton rutier martor.

De asemenea, a fost studiată contracția acelorași betoane pe o perioadă de
până 28 de zile de la turnare, utilizând suplimentar și un aditiv reducător de
contracții, probă codificată ARC - 1.

În ambele cazuri, pentru măsurare, se folosește aparatul Graf, diferența
fiind condițiile de păstrare.

Pentru determinarea coeficientului de dilatare, probele se pastrează inițial
în bazine cu apă la 21°C timp de 28 de zile. Apoi, s-a masurat temperatura și
lungimea epruvetelor și s-au pus probele la temperat în baie de apă, crescând
gradual temperatura de la 20°C la 81 °C. După 24 de ore, s-a măsurat din nou
lungimea probelor.

Coeficientul de dilatare se calculează cu formula:= ∆ (∆ ∙ ) (1)
unde:
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 – coeficientul de dilatare al betonului, în mm/m × °C
 ∆ – variația lungimii, în mm
 ∆ – variația temperaturii, în °C
 – lungimea initiala a prismei, considerată de la capetele

reperelor din interiorul betonului, în m
În urma determinărilor, am constatat că, coeficientul de dilatare al betonului

nu este afectat de adaosul de fibră, ci are o valoare constantă de 0,01 mm/m × °C,
practic independent de tipul sau dozajul de fibră.

Pentru determinarea contracției la uscare a betonului, epruvetele au fost
păstrate în apă timp de 7 zile pana la maturizarea betonului, iar apoi în aer,în
condiții de mediu constante, așezate pe suporți, într-o cuvă cu soluție saturată de
azotit de sodiu (NaNO2) pana la 28 de zile, masuratorile facându-se din 7 in 7 zile.
Soluția saturată de azotit de sodiu asigură o umiditate relativă de echilibru de 65-
70%.

În urma determinărilor, contracțiile betonului s-au dovedit a fi reduse, de
ordinul a 0,2 mm/m.

Figura 3. Variația contracției în timp

Se observă lipsa practic a influenței dozajului de fibră precum și a tipului
acesteia asupra mărimii contracției. În fapt, acestea nu par să influențeze deloc
contracția betonului în care au fost introduse. Adaosul de fibre nu conduce la
reducerea contracțiilor, ci la reducerea efectelor provocate de acestea.
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Mărimea contracțiilor depinde practic liniar de pierderea de apă, ceea ce
arată importanța tratării betonului după turnare cu aditivi antievaporare și alte
masuri de protecție.

Figura 4. Variația pierderii de masă în timp

Aditivul reducător de contracții nu s-a dovedit a avea efecte semnificative
în această situație, epruveta cu această compoziție având un comportament similar
cu celelalte probe.

2.4. Rezistențele mecanice ale betonului

Se urmărește evaluarea influenței tipului de fibre și a dozajului acestora
asupra rezistenței la compresiune și încovoiere a unui beton rutier.

Adaosul de fibre reprezintă, teoretic, o îmbunătățire a caracteristicilor
betonului, și ar trebui sa conducă la creșterea rezistențelor mecanice ale acestuia.

Folosită ca parametru principal de calcul pentru dimensionarea oricărei
structuri rutiere, rezistența la încovoiere mare are ca și consecință scăderea
grosimii dalei de beton. Dupa sine, aceasta atrage costuri mai mici de executie și
durabilitatea mai mare a structurii rutiere.

Pentru încercarea la compresiune s-au folosit cuburi cu latura de 100 mm.
În urma determinărilor, s-a constatat că rezistențele la compresiune

depășesc 45 N/mm2, așa cum prevede standardul pentru BcR 5,0.
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Figura 5. Variația rezistenței la compresiune cu dozajul de fibre

Figura 6. Variația rezistenței la compresiune cu tipul de fibre

Cea mai buna rezistență la compresiune a fost obținuta pentru rețeta cu 40
kg/mc fibra cu  ciocuri 50 mm – RFC45/50; creșterea dozajului diminuează ușor
această valoare. Totuși, creșterea de rezistență la compresiune este modestă chiar
și pentru dozajul optim de fibre – aproximativ 9%.

În ceea ce priveste tipurile de fibră, se poate observa din Figura 6 că
performanța cea mai bună o are fibra metalică cu ciocuri de 45mm (aproximativ
2 diametre nominale ale granulei maxime), în timp ce pentru cele polimerice se
observa chiar o ușoară scădere.

Pentru încercarea la încovoiere s-au folosit prisme cu dimensiuni de 100
mm x 100 mm x 500 mm.

În urma determinărilor, s-a constatat că rezistențele la încovoiere depășesc
5 N/mm2, așa cum prevede standardul.
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Figura 7. Variația rezistenței la încovoiere cu dozajul de fibre

Cea mai buna rezistență la încovoiere a fost obținuta pentru rețeta cu 80
kg/mc fibra cu ciocuri 45 mm – RFC45/50; creșterea dozajului diminuează ușor
această valoare.

În ceea ce priveste tipurile de fibră, se poate observa din Figura 8 că
performanța cea mai bună o are fibra metalică cu ciocuri de 45mm.

Figura 8. Variația rezistenței la încovoiere cu tipul de fibre

2.5. Modulul de elasticitate al betonului și coeficientul lui Poisson

Metoda de încercare presupune determinarea modulului de elasticitate
static la compresiune si coeficientul lui Poisson în urma a 5 cicluri de încarcare –
descărcare, cu ajutorul a doi traductori pentru determinarea deformației
longitudinale si o marcă tensometrică pentru determinarea deformației
transversale.
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În urma determinărilor, am constatat că modulul de elasticitate longitudinal
pentru betoanele rutiere studiate depașește modulul de elasticitate teoretic (folosit
în calcule) al unui beton simplu, adică 32000 MPa.

Figura 9. Variația modulului de elasticitate longitudinal funcție de dozajul de
fibre

În ceea ce privește modulul de elasticitate longitudinal, performanța cea
mai bună a înregistrat-o dozajul de 120 kg/mc.

Figura 10. Variația modulului de elasticitate transversal funcție de dozaj

S-a demonstrat o influență negativă a dozajului de fibre asupra modulului
de elasticitate transversal. Dozajul de 120 kg/mc de fibră care s-a dovedit a avea
o performanță foarte bună din punct de vedere al modulului longitudinal, a
înregistrat cea mai mare scădere față de referință dintre cele 3 probe armate.
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Figura 11. Variația modulului de elasticitate longitudinal funcție de tipul de
fibre

Funcție de tipul de fibră, cel mai mare modul de elasticitate longitudinal l-
am obținut pentru proba cu fibra metalică cu ciocuri de 50 mm. Fibra metalică a
îmbunătățit modulul betonului de referință, în timp ce, pentru fibra de
polipropilenă s-a înregistrat o scadere de 12.23% față de referintă.

Figura 12. Variația modulului de elasticitate transversal cu tipul de fibra

În cazul modulului transversal, scaderea performanțelor este evidentă, cu
excepția fibrelor cu ciocuri de 30 mm. Totuși, cresterea modulului față de referință
este nesemnificativă (0.067%).
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Coeficientul lui Poisson este raportul dintre deformația transversală și
deformația longitudinală sau, altfel spus, raportul dintre modulul de elasticitate
longitudinal și modulul de elasticitate transversal.

Figura 13. Variația coeficientului lui Poisson cu dozajul de fibre

Figura 14. Variația coeficientului lui Poisson cu tipul de fibre

Creșterea față de referință pentru coeficientul lui Poisson este de la 3% în
cazul dozajului de 40 kg/mc de fibră cu ciocuri de 45/50 mm, până la 21% în cazul
dozajului de 80 kg/mc de fibră ondulată. Aici fibrele polimerice au înregistrat o
creștere de 16% față de referință.

2.6. Aderența fibrelor la matricea de beton

Pentru determinarea aderenței, au fost confecționate epruvete cu secțiune
de 25 x 25 mm care înglobează doar capetele fibrei, cu scopul de a evalua forța
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de smulgere a fibrelor din matricea de beton. Cu ajutorul unuei mașini de tracțiune
se supun probele la întindere. Se notează forța la care fibrele se smulg din beton.

În urma determinărilor, cea mai bună performanță s-a înregistrat în cazul
fibrei cu ciocuri de 50 mm.

Figura 15. Forța maxima care poate fi preluată de o fibră funcție de tipul fibrei

În ceea ce privește raportarea forței la numărul de fibre, tendința de creștere
a forței variază liniar și crescător cu numărul de fibre.

Figura 16. Forța maximă care poate fi preluată funcție de numărul de fibre
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3. STUDIU DE CAZ – DIMENSIONAREA STRUCTURILOR RUTIERE
RIGIDE PENTRU AEROPORTURI

Acest studiu de caz ca scop punerea în evidență a calculelor folosite pentru
dimensionarea unei structuri rutiere aeroportuare cu un beton rutier simplu (BcR
5,0) si un beton rutier armat dispers (betonul cu cele mai bune performanțe
rezultate în urma studiului experimental – rezistența la încovoiere la 28 de zile a
fost 7,83 MPa, deci ar putea fi încadrat ca BcR 7,0), si a rezultatelor obținute
pentru acestea.

Am analizat toate cele 3 metode:
 Metoda generala: calculul grosimii dalei s-a efectuat pentru cel mai

reprezentativ avion reprezentativ pentru aeroport – Airbus A340 – 300
X

 Metoda optimizata: calculul grosimii dalei s-a efectuat pentru toate
avioanele reprezentative pentru aeroport: Airbus A340–300 X,
Douglas DC 9–15, Airbus A310–300

 Metoda ACN – PCN: pentru cele trei avioane menționate s-a evaluat
capacitatea portantă comparțnd numărul ACN al avioanelor cu
numărul PCN al structurii rutiere

În urma calculului prin metoda generală, grosimea dalei pentru BcR 5 este
de 47 cm și scade considerabil (aproximativ 23,40%) dacă se utilizează BcR 7.
Dacă se reușește atingerea clasei BcR 9, grosimea dalei scade cu până la 40%, de
la 47 cm la 28 cm.

În urma calculului prin metoda optimizată, grosimea dalei pentru BcR 5
este de 51 cm. În cazul unui BcR 7, grosimea de 39 cm s-a dovedit a fi mare pentru
că traficul echivalent rezultat din încărcarea admisibilă are o valoare mult mai
mică decât valoarea maximă admisibilă pe durata de viață de 10 ani și se va reduce
grosimea dalei până când traficul va avea o valoare apropiată de 36500 de mișcări.

Evaluarea capacității portante a rezultat corespunzătoare astfel încât toate
avioanele sunt admise fără restricții.
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3. CONCLUZII

În concluzie, s-a realizat experimental un beton rutier de clasă superioară
cu coeficient de dilatare și contracții reduse și cu caracteristici îmbunătățite printr-
un adaos corespunzător de fibre.

Calculul de dimensionare a demonstrat reducerea considerabilă a
grosimilor dalelor pentru structuri rutiere aeroportuare dacă se folosesc betoane
de înaltă performanță.

Studiul se poate dezvolta prin realizarea unui tronson experimental pentru
cel puțin 2 clase de beton rutier performant, în paralel cu un beton rutier de clasă
BcR 5 pentru a se studia efectele pe termen scurt și lung ale diminuării grosimii
dalelor.
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INFLUENȚA TIPULUI DE PĂMÂNT ÎN DIMENSIONARE
STRUCTURILOR RUTIERE AEROPORTUARE
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Rezumat

Lucrarea urmărește analizarea influenței capacității portante a terenului de fundare
asupra dimensionării și verificării structurilor rutiere rigide aeroportuare reglementate prin
standardele și normativele în vigoare.

Lucrarea expune calculul grosimii dalei de beton atât pentru zona celor 30 m centrali ai
pistei pe care se desfășoară în mod curent circulația, cât și pentru zona exterioară celor 30 m
centrali, folosind 4 tipuri de pământ de clase diferite de capacitate portantă.

Cuvinte cheie: pistă, dimensionare, pământ, fundație, portantă

1. CONSIDERAȚII TEORETICE

Structura rutieră reprezintă partea de rezistență pe care se realizează
circulația vehiculelor.

Aceasta poate fi flexibilă (exclusiv formată din agregate naturale și
îmbrăcăminți asfaltice), rigidă (cu strat de uzură din beton de ciment rutier) sau
mixtă (cu cel puțin un strat stabilizat cu lianți hidraulici).

Structura rutieră aeroportuară nu diferă fundamental de cea rutieră din
punct de vedere structural, principiile de proiectare, execuție și întreținere fiind în
esență aceleași. Diferența este dată de tipul de vehicul pentru care este destinată
circulația.

Se pot distinge urmatoarele diferențe între structura aeroprotuară și
structura destinată circulației autovehiculelor:

 Greutatea mai mare a vehiculului
 Presiunea în pneuri și, implicit, presiunea de contact mult mai mari

în cazul unui avion
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 Tipul de incărcări luate în considerare (majoritar dinamice pentru
autovehicule în timp ce, pentru zona aeroportuară, acestea apar doar
pe suprafața pistei și a căilor de rulare, în rest fiind încărcări statice)

 Rigurozitatea ridicată în ceea ce privește siguranța circulației
De toate acestea se ține cont în dimensionarea structurilor rutiere.
La nivel național, aceasta este reglementată prin două normative de

proiectare, NP034 – 1999 și NP 044 – 2000.
Acestea prezintă două metode de dimensionare și una de verificare a

structurilor calculate, astfel:
 Metoda generală de dimensionare este definită în NP 034 – 1999 ca fiind

metoda de dimensionare dependentă de încărcarea normală de calcul,
determinată din încărcarea reală a avionului de referință pentru un număr
de mișcări reale. Altfel spus, se aplică doar pentru avionul cel mai
reprezentativ al aeroportului, adică avionul care realizează cele mai multe
mișcări zilnice pe suprafața acestuia.

 Metoda optimizată de dimensionare presupune dimensionarea structurii
rutiere aeroportuare luând în considerare încărcarea pe aterizorul principal
al tuturor tipurilor de avioane reprezentative pentru aeroportul pentru care
se face calculul. Calculele se fac pentru două ipoteze: ipoteza maximă
(procentul maxim pentru traficul prognozat și încărcarea totală egală cu
masa maximă a avioanelor – la decolare) și ipoteza minimă (procentul
minim pentru traficul prognozat și încărcarea totală egală cu masa minimă
a avioanelor – la aterizare).

 Metoda ACN – PCN, implementată de ICAO încă din anii 80, presupune
evaluarea admisibilității aeronavelor pe aeroport prin compararea a două
numere:
o ACN (Aircraft Clasification Number) – reprezintă numarul alocat

fiecarui tip de aeronavă, care ține cont de greutatea acesteia, tipul de
aterizor și presiunea din pneuri, dar și de modulul de reacție al
pământului

o PCN (Pavement Clasification Number) – reprezintă numarul alocat
fiecarui aeroport funcție de tipul structurii rutiere, presiunea
admisibilă din pneuri, tipul modulului de reacție al pamantului

Conditia de admisibilitate fără restricții a unei aeronave este ca ACN <
PCN. Totuși, există situații cand aeronavele sunt admise cu restricții:
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o PCN < ACN < 1.05 PCN – se admite cu urmatoarea restricție:
numărul de mișcări reale zilnice ale aeronavei sa fie mai mic decât
5% din numărul total anual de mișcări reale ale avioanelor prevăzute
de traficul de referință

o ACN > 1.05 PCN sau PCN < ACN < 1.05 PCN dar se restricționează
presiunea din pneuri – se admite cu restricții mari dacă metoda de
calcul a numarului PCN este tehnică (T) sau se interzice, cu exceptia
aterizărilor de urgență, dacă metoda de calcul a numarului PCN este
empirică (U)

2. STUDIU DE CAZ – INFLUENȚA TIPULUI DE PĂMÂNT ÎN
DIMENSIONAREA UNEI STRUCTURI RUTIERE AEROPORTUARE

Acest studiu de caz are ca scop punerea în evidență a consecințelor utilizării
diferitelor pământuri în calculele de dimensionare a structurilor rutiere
aeroportuare, funcție de capacitatea portantă a acestora.

Pentru aceasta, am analizat dimensionarea unei structuri aeroportuare noi,
ipotetice, folosind 4 tipuri de pământ:

 pământ de categorie A (capacitate portantă mare), pentru care am
considerat modulul de reacție K0=125 MN/m3

 pământ de categorie B (capacitate portantă medie), pentru care am
considerat modulul de reacție K0=80 MN/m3

 pământ de categorie C (capacitate portantă redusă), pentru care am
considerat modulul de reacție K0=40 MN/m3

 pământ de categorie D (capacitate portantă foarte redusă), pentru care
am considerat modulul de reacție K0=20 MN/m3

De asemenea, am considerat fundația structurii rutiere cu următoarea
alcătuire:

 Nisip – 8 cm
 Balast – 25 cm
 Piatră spartă – 18 cm
 Dală de beton din beton de ciment rutier BcR 5 – ?
Am analizat toate cele 3 metode reglementate prin normativele în vigoare

în România:
 Metoda generala: calculul grosimii dalei s-a efectuat pentru cel mai

reprezentativ avion reprezentativ pentru aeroport – Boeing 737 – 400
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 Metoda optimizata: calculul grosimii dalei s-a efectuat pentru toate
avioanele reprezentative pentru aeroport: Boeing 737 – 400, Airbus
A340–300 B și Douglas DC 8 – 62

 Metoda ACN – PCN: pentru cele trei avioane menționate s-a evaluat
capacitatea portantă comparțnd numărul ACN al avioanelor cu
numărul PCN al structurii rutiere

În urma calculului prin metoda generală, pentru zona celor 30 m centrali,
grosimea dalei de beton este de 37 cm în cazul celui mai slab pământ din punct
de vedere al capacității portante și scade considerabil (până la 29 cm) dacă se
utilizează un pământ cu o capacitate portantă foarte bună.

Astfel, valorile obținute sunt:
o ℎ = 29 , pt K = 155 MN/m3

o ℎ = 31 , pt K = 118 MN/m3

o ℎ = 34 , pt K = 79 MN/m3

o ℎ = 37 , pt K = 51 MN/m3

Figura 1. Grosimea dalei funcție de modulul de reacție pentru zona celor 30m
centrali ai pistei

În zona exterioară celor 30 m centrali, diferența dintre pământul cu
capacitate portantă inferioară și cel cu capacitate portantă superioară este de 6 cm.

Astfel, valorile obținute sunt:
 ℎ = 23 , pt K = 155 MN/m3

 ℎ = 25 , pt K = 118 MN/m3

 ℎ = 27 , pt K = 79 MN/m3

 ℎ = 29 , pt K = 51 MN/m3

155; 29
118; 31

79; 34

51; 37

28
30
32
34
36
38

22 72 122 172

Grosimea dalei funcție de modulul de
reacție
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Figura 2. Grosimea dalei funcție de modulul de reacție pentru zona exterioară
celor 30m centrali

Pentru calculul prin metoda optimizată, au fost luate în considerare
următoarele miscări pentru fiecare tip de avion:

 Boeing 737 – 400 : N0=800 miscari reale in anul “0”
 Airbus A340 – 300B: N0=1100 miscari reale in anul “0”
 Douglas DC 8 – 62: N0=1300 miscari reale in anul “0”

Grosimile dalei de beton pentru zona celor 30 m centrali sunt prezentate în
tabelul 1:

Tabelul 1. Grosimea dalei pentru zona celor 30m centrali
AVION K H (cm) Hdala = H + 1 (cm)

minim (aterizare) maxim (decolare) minim (aterizare) maxim (decolare)
B737-400

155

17 30 18 31
A340-
300B 28 40 29 41

DC8-62 14 29 15 30
B737-400

118

18 32 19 33
A340-
300B 29 45 30 46

DC8-62 16 32 17 33
B737-400

79

19 35 20 36
A340-
300B 33 49 34 50

DC8-62 17 36 18 37
B737-400

51

21 38 22 39
A340-
300B 40 51 41 52

DC8-62 20 42 21 43

155; 23
118; 25

79; 27
51; 29

22
24
26
28
30

22 72 122 172

Grosimea dalei funcție de modulul de
reacție
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Figura 3. Variația grosimii dalei în ipoteza minimă – zona celor 30 m centrali

Figura 4. Variația grosimii dalei în ipoteza maximă – zona celor 30 m centrali

Pentru zona exterioară celor 30m centrali, valorile pentru grosimile dalei
sunt următoarele:
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Tabelul 2. Grosimea dalei pentru zona exterioară celor 30m centrali
AVION K

H (cm) Hdala = H + 1 (cm)
minim (aterizare) maxim (decolare) minim (aterizare) maxim (decolare)

B737-
400

155

13 22 14 23

A340-
300B 21 31 22 32

DC8-62 10 22 11 23
B737-
400

118

14 24 15 25

A340-
300B 23 34 24 35

DC8-62 12 24 13 25
B737-
400

79

15 26 16 27

A340-
300B 27 40 28 41

DC8-62 13 28 14 29
B737-
400

51

16 29 17 30

A340-
300B 29 46 30 47

DC8-62 15 33 16 34

Figura 5. Variația grosimii dalei în ipoteza minimă – zona exterioară celor 30 m
centrali
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Figura 6. Variația grosimii dalei în ipoteza maximă – zona exterioară celor 30
m centrali

Deci, pentru zona centrală a pistei, grosimea dalei este :
 Pentru K=155:

o Ipoteza minimă: 29 cm
o Ipoteza maximă: 41 cm

 Pentru K=118:
o Ipoteza minimă: 30 cm
o Ipoteza maximă: 46 cm

 Pentru K=79:
o Ipoteza minimă: 34 cm
o Ipoteza maximă: 50 cm

 Pentru K=51:
o Ipoteza minimă: 41 cm
o Ipoteza maximă: 52 cm

Pentru zona exterioară celor 30m centrali, grosimea dalei este :
 Pentru K=155:

o Ipoteza minimă: 22 cm
o Ipoteza maximă: 32 cm

 Pentru K=118:
o Ipoteza minimă: 24 cm
o Ipoteza maximă: 35 cm

 Pentru K=79:
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o Ipoteza minimă: 28 cm
o Ipoteza maximă: 41 cm

 Pentru K=51:
o Ipoteza minimă: 30 cm
o Ipoteza maximă: 47 cm

Totuși, în urma calculului traficului echivalent, rezultă că aceste grosimi
pot fi ușor micșorate.

Pentru a putea evalua admisibilitatea acestor avioane pe aeroport, a fos
tnecesar calculul a doua numere :

 ACN (Aircraft Clasification Number) – reprezintă numarul alocat
fiecarui tip de aeronavă, care ține cont de greutatea acesteia, tipul de
aterizor și presiunea din pneuri, dar și de modulul de reacție al
pământului

 PCN (Pavement Clasification Number) – reprezintă numarul alocat
fiecarui aeroport funcție de tipul structurii rutiere, presiunea
admisibilă din pneuri, tipul modulului de reacție al pamantului

Numărul ACN al avioanelor este prezentat în tabelul 3.

Tabelul 3. Numărul ACN al avioanelor

AVION
MODUL DE

REACȚIE
MASA

TOTALA ACN
K Mt

B737-400
155

48.76 30
A340-300B 202.20 39

DC8-62 112.57 31
B737-400

118
48.76 31

A340-300B 202.20 42
DC8-62 112.57 36

B737-400
79

48.76 33
A340-300B 202.20 50

DC8-62 112.57 42
B737-400

51
48.76 34

A340-300B 202.20 58
DC8-62 112.57 48
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Încărcarea pe roata simplă izolată (RSI) în toate situațiile este prezentată în
tabelul 4, iar valorile pentru coeficientul G funcție de modulul de reacție în tabelul
5.

Tabelul 4. Încărcarea pe roata simplă izolată
TENSIUNEA
ADMISIBILĂ

MODUL DE
REACȚIE

PISTĂ - 30 M
CENTRALI

PISTĂ - IN AFARA CELOR 30
M CENTRALI

σadm K H RSI H RSI

3.06

155 41 46.5 32 28
118 46 48 35 29
79 50 49 41 35
51 52 49.5 47 43

Tabelul 5. Coeficientul G (K0)
Modulul de reactie la
nivelul pământului de

fundare
Coeficientul G Categoria de pământ

K0 G (K0)

125 1,455

Categoria A
capacitate portantă

mare

80 1,53

Categoria B
capacitate portantă

medie

40 1,58

Categoria C
capacitate portantă

redusă

20 1,63

Categoria D
capacitate portantă

foarte redusă

Valoarea PCN pentru fiecare structură este calculat ca fiind produsul dintre
valoarea încărcării pe roata simplă izolată și raportul dintre coeficientul G și
coeficientul cF specific fiecărei suprafețe aeroportuare.

Aceasta este prezentată, pentru fiecare situație, în tabelul 6.
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Tabelul 6. Valorile PCN

COEFICIENTUL G PISTĂ - 30 M CENTRALI PISTĂ - ÎN AFARA CELOR
30 M CENTRALI

G (K0) cF RSI PCN cF RSI PCN
1.455

1

46.5 68

0.7

28 58
1.53 48 73 29 63
1.58 49 77 35 79
1.63 49.5 81 43 100

Având în vedere că nu se limitează presiunea în pneuri (litera de cod este
W), iar metoda de evaluare este tehnică (litera de cod T), publicarea numărului
PCN pentru fiecare situație se face astfel :

 PCN 68/R/A/W/T
 PCN 73/R/B/W/T
 PCN 77/R/C/W/T
 PCN 81/R/D/W/T
 PCN 58/R/A/W/T
 PCN 63/R/B/W/T
 PCN 79/R/C/W/T
 PCN 100/R/D/W/T

Comparând cele două numere rezultă că toate avioanele sunt admise fără
restricții de circulație (tabelele 7 și 8).
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Tabelul 7. Admisibilitatea avioanelor pentru zona celor 30m centrali

AVION

MODUL
DE

REACȚIE ACN PCN OBSERVAȚII
K

B737-400
155

29.5
68 admis fără

restricțiiA340-300B 38.5
DC8-62 31

B737-400

118
31

73 admis fără
restricțiiA340-300B 42

DC8-62 36
B737-400

79
32.5

77 admis fără
restricțiiA340-300B 49.5

DC8-62 42
B737-400

51
33.5

81 admis fără
restricțiiA340-300B 58

DC8-62 47.5

Tabelul 8. Admisibilitatea avioanelor pentru zona exterioară celor 30m centrali

AVION

MODUL
DE

REACȚIE ACN PCN OBSERVAȚII
K

B737-400
155

29.5
58 admis fără

restricțiiA340-300B 38.5
DC8-62 31

B737-400
118

31
63 admis fără

restricțiiA340-300B 42
DC8-62 36

B737-400
79

32.5
79 admis fără

restricțiiA340-300B 49.5
DC8-62 42

B737-400
51

33.5
100 admis fără

restricțiiA340-300B 58
DC8-62 47.5
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Figura 7. Variația numărului ACN funcție de PCN – zona celor 30 m centrali

Figura 8. Variația numărului ACN funcție de PCN –
zona exterioară celor 30 m centrali
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3. CONCLUZII

În concluzie, s-a realizat un studiu al influenței tipului de pământ asupra
dimensionării structurii rutiere aeroportuare.

Pentru a pune în evidență aceasta, am folosit toate cele trei metode de
dimensionare folosite în România și reglementate prin normativele NP 034 –
99“Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare” și NP
044 – 2000 – “Normativ pentru evaluarea capacitatii portante a structurilor
rutiere rigide aeroportuare ”, și anume:

 Metoda generală care presupune calculul grosimii dalelor pentru
avionul cel mai reprezentativ al aeroportului, în acest caz Boeing B737
– 400

 Metoda optimizată care presupune calculul grosimii dalelor pentru toate
avioanele reprezentative pentru aeroport, în acest caz Boeing 737 – 400,
Airbus A340 – 300B și Douglas DC8 - 62

 Metoda ACN – PCN de verificare a admisibilității avioanelor
reprezentative pe aeroport, prin compararea numărului ACN al
aeronavei cu numărul PCN al structurii rutiere

În cazul metodei generale, grosimea dalei crește cu până la 28% odată cu
scăderea capacității portante în cazul zonei celor 30m centrali ai pistei, și cu până
la 26% în zona exterioară celor 30m centrali.

Variația grosimii dalei funcție de capacitatea portantă a pământului este de
asemenea liniară și în cazul metodei optimizate.

În ipoteza minimă, procentul de sădere al grosimii dalei este de până la 40%
raportând valoarea obtinută pentru pământul cu cea mai bună capacitate portantă
la cel cu cea mai slabă.

În cazul avionului Boeing B737-400, scăderea mai mare (10%) se
înregistrează între pământul de categorie D si pământul de categorie C, în timp ce
pentru celelalte categorii, scăderea este de doar 5%. La celelalte aeronave se poate
observa o scădere relativ uniformă, de 10 – 15% pentru fiecare tip de pământ.

În ipoteza maximă, scăderea grosimii dalelor este de până la 36%,
observându-se o suprapunere în cazul pământurilor de tip A și B pentru
aeronavele tip Boeing B737 – 400 și Douglas DC 8 - 62, adică efecte similare
produse de încărcări care au condus la grosimi similare ale betonului.

Pentru zona exterioară celor 30 m centrali ai pistei, influența tipului de
pământ este mai redusă, înregistrându-se scăderi cuprinse între 18% și 30%.
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Pentru verificarea admisibilității aeronavelor pe pistă, am folosit metoda
reglementată de NP 044 – 2000 – “Normativ pentru evaluarea capacitatii
portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare ”, și anume metoda ACN –
PCN.

Prin compararea numărului ACN al fiecărui tip de avion, calculat pentru
fiecare caz în parte, cu numărul PCN al structurii rutiere, a rezultat că toate pot fi
admise.

Din graficele de mai sus se poate observa că panta dreptei descrisă de
perechile de valori ACN – PCN este cu atât mai mare cu cât greutatea aeronavei
este mai mare. Cu alte cuvinte, influența tipului de pământ este cu atât mai mare
cu cât greutatea aeronavei este mai mare.

În cazul avionului Boeing 737 – 400 graficul este aproximativ constant, în
timp ce, pentru Airbus A340 – 300B se poate observa o diferență considerabilă
între numerele ACN, numere care se calculează funcție de capacitatea portantă a
pământului.
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Rezumat

La construirea pieţei interne a Uniunii Europene (UE) un rol hotărîtor l-au avut
standardele europene. Acestea au contribuit la înlăturarea barierelor de ordin tehnic create de
diferențele dintre standardele naționale.
Standardizarea este activitatea de uniformizare planificată a unor produse materiale sau
imateriale, efectuată în comun de factorii interesați în folosul general, promovează
raționalizarea și asigurarea calității în economie, tehnică, știință, administrație și servește la
creșterea securității oamenilor și a produselor.
Începand cu aderarea României la UE (15.02.2000), s-a impus adoptarea unor reglementări
legislative. Astfel se adoptă Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, în
vigoare de la 08 mai 2002, lege care stabilea cadrul legal unitar pentru elaborarea
reglementărilor tehnice, evaluarea conformităţii şi supravegherea pieţei pentru produsele
introduse pe piaţă în România.

Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă
a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost
actul normativ naţional prin care s-a transpus Directiva nr. 89/106/EEC privind apropierea
actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele
pentru construcţii.

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Calitatea de
stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii.

Începând cu 1 iulie 2013 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 305/2011care
stabilește condițiile de introducere pe piață sau punere la dispoziție pe piață a produselor pentru
construcții, stabilind dispoziții armonizate privind modul de exprimare a performanței
produselor pentru construcții referitor la caracteristicile lor esențiale și privind utilizarea
marcajului CE aplicat pe respectivele produse, dată la care s-a abrogat Directiva 89/106/CEE.

Astfel s-a luat decizia abrogării HG nr. 622/2004 şi înlocuirea cu Hotărârea nr. 668/2017
privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii, în vigoare de
la 19 noiembrie 2017.
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Prezenta lucrare își propune să evidențieze corelarea/necorelarea caracteristicilor și
performanțelor materialelor componente mixturilor asfaltice, impuse de normativul AND 605-
2016 cu cerințele standardelor armonizate aplicabile și cu prevederile HG nr. 668/2017.

Concluziile vor face referire la importanța alegerii surselor de agregate, filere și bitum,
utilizate în lucrările de drumuri, astfel încât acestea să satisfacă cerințele reglementărilor tehnice
și legislative în vigoare, respectiv ale AND 605:2016.

Cuvinte cheie: standardizare, standard, armonizare, evaluare tehnică europeană

1. EVOLUȚIA STANDARDIZĂRII

Principiile de bază ale standardizării  se foloseau încă în antichitate.
În Egiptul Antic la diferite construcţii se folosea  cărămidă de dimensiuni

constante, adică “standard”.
În Evul Mediu odată cu dezvoltarea meşteşugurilor, metodele

standardizării au început a fi întrebuinţate mai des. Sau stabilit dimensiuni unice
la ţesături (lăţimea, număr unic de fire pentru baza ţesăturilor, cerinţe unice de
calitate a materiei prime).

Istoria standardizării în România începe pe 15 septembrie 1864, când,
domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Legea privind adoptarea sistemului
metric de greutăţi şi măsuri în Principatele Unite Române. Noile unităţi de
măsură erau aria, litrul, sternul şi gramul. Principalele unităţi de măsură, care în
1864 au fost adaptate sistemului metric, au fost stânjenul (pentru lungime),
pogonul muntean/ falcea moldovenească (pentru suprafaţă), ocaua de capacitate
şi ocaua de greutate.

În anul 1929 se adoptă „Organizația și regulamentul comisiunii normelor
industriei românești”. În 1955, se înființează „Oficiului de Stat pentru Standarde
și Invenții”. În 1970, se înființează „Institutul Național de Standardizare”. În 1991
acesta din urmă aderă la Comitetul European de Standardizare (CEN), iar în anul
următor este desemnat ca organ de specialitate al administrației publice centrale..

În anul 1998 a fost însă înlocuit cu o asociație non-profit - Asociația de
Standardizare din România (ASRO),.

Standardizarea la nivelul Uniunii Europene începe înainte de anul 1985,
când statele membre își impuneau propriile specificații tehnice și controale de
conformitate pentru produsele fabricate.
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2. STANDARDIZAREA ȘI STANDARDUL

A. Standardizarea este o activitate complexă de elaborare a unor documente
de referință denumite standarde, prin care se urmarește optimizarea desfășurării
activităților stiintifico-tehnice, economice și sociale în diferite domenii.

Organizații de standardizare:
a. Organizații internaționale de standardizare:
 Organizația Internațională de Standardizare (ISO), are ca obiectiv principal
favorizarea dezvoltării standardizării pe plan mondial.
 Comisia Electrotehnică Internațională (CEI) , este alcătuită din membrii
comitetetelor naționale reprezentative pentru sectoarele interesate.
 Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), are ca scop principal
elaborarea și armonizarea standardele din domeniul telecomunicațiilor.
 Comisia Codex Alimentarius a fost înființată în 1962, de către Organizația
Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, împreună cu Organizația
Mondială a Sanătății. În prezent are reprezentați din 133 de state.
b. Organizații europene de standardizare
 Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică CENELEC,
organizație tehnică responsabilă de standardizarea în domeniul ingineriei
electrotehnice care facilitează comerțul dintre țări, creează noi piețe, reduc
costurile de conformitate și sprijină dezvoltarea unei piețe unice europene.
 Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI), este o
organizație de standardizare din industria telecomunicațiilor (producători de
echipamente și operatori de rețea) din Europa, cu proiecție la nivel mondial care
produce standarde aplicabile la nivel global pentru tehnologiile informației și
comuncațiilor, inclusiv tehnologiile fixe, mobile, radio.
 Comitetul European de Standardizare (CEN), este o asociație care reunește
organismele naționale de standardizare din 34 de țări europene și care oferă o
platformă pentru dezvoltarea standardelor europene și a altor documente tehnice
referitoare la diferite tipuri de produse, materiale, servicii și procese.
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c. Organismul naţional de standardizare – ASRO
Lucrările de standardizare la nivel naţional, inclusiv urmărirea şi

coordonarea cu lucrările de standardizare europeană şi internaţională, se
desfăşoară în cadrul comitetelor tehnice naţionale, înfiinţate de ASRO.

ASRO are următoarele atribuţii principale:
 stabilirea metodologiei de standardizare naţională şi cu regulile
standardizării europene şi internaţionale;
 participarea la activitatea de standardizare europeană şi internaţională;
 elaborarea, aprobarea şi publicarea standardelor române;
 examinarea, modificarea, revizuirea, reconfirmarea şi anularea
standardelor române;
 adoptarea standardelor europene şi internaţionale ca standarde române;
 informarea publică prin publicarea şi difuzarea standardelor române şi a
altor publicaţii relevante privind standardizarea naţională.

B. Standardul este un document stabilit prin consens și aprobat de un organism
recunoscut care furnizează - pentru utilizări comune și repetate - reguli, linii
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directoare sau caracteristici referitoare la activități sau rezultatele lor, garantând
un nivel optim de ordine pentru comunitate în ansamblul său, a cărei respectare
nu este obligatorie“.

Caracterul facultativ al standardului se poate justifica prin faptul că
elaborarea lui se face pe baza acordului liber consimțit al părților interesate
(producători, comercianți, consumatori, administrația publică), deci nu poate fi
obligatoriu. Standardul este elaborat prin consens de catre cei interesați și este
aplicat de toți cei care vor.

Aplicarea unui standard poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte,
pe întreg teritoriul, pe plan zonal ori pe plan local, numai printr-o reglementare,
în cazul în care considerente de ordin public, de protecţie a vieţii, a sănătăţii şi a
securităţii persoanelor fizice, a mediului şi a intereselor consumatorilor fac
necesară o astfel de măsură.

Principalele obiectivele ale standardizării
 Asigurarea și îmbunătățirea calității produselor/serviciilor prin stabilirea
unui nivel minim al caracteristicilor produselor.
 Raționalizarea economică a produselor prin tipizare, unificare și modulare
- Tipizarea are ca scop stabilirea unei game raționale de tipuri și marimi ale
produselor, în funcție de necesitățile manifestate într-o anumită perioadă de timp.
- Unificarea constă în selecționarea unor dimensiuni tip ale elementelor
structurale  în vederea utilizării lor pentru executarea mai multor produse dintr-o
serie sau familie de produse.
- Modularea constă în corelarea dimensiunilor unor componente unificate
constructiv, numite module.

Facilitarea schimbului internațional de produse/servicii și informații
tehnico-științifice prin stabilirea unui limbaj comun între partenerii de afaceri prin
terminologia adoptată referitoare la simbolizări, codificări, sisteme de marcare și
unități de măsură etc., facilitând schimburile comerciale.

Adoptarea standardelor europene
Standardele europene sunt puse în aplicare numai prin adoptarea lor ca

standarde române. Adoptarea se poate face prin una din metodele următoare:
- publicarea versiunii române;
- publicarea prin reproducere a unei versiuni oficiale (engleză, franceză sau

germană).
Standardele române prin care se adoptă standarde europene trebuie să fie

identice cu acestea în ceea ce priveşte conţinutul tehnic şi prezentarea. Anexele
naţionale, dacă există, trebuie să fie plasate după textul complet al standardului,
inclusiv anexele acestuia.
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Anexele naţionale trebuie să conţină numai informaţii destinate să uşureze
aplicarea standardului. Anexele naţionale nu trebuie să modifice nici o prevedere
a standardului inițial.

Hotărârea Guvernului nr. 668/2017, în vigoare din 19 noiembrie 2017,
stabilește condiţiile pentru comercializarea produselor pentru construcţii și
anume:
a) produsele pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice

armonizate (SR EN) sunt supuse domeniului reglementat de Regulamentul
(UE) nr. 305/2011 şi de actele normative subsecvente, cum ar fi: mixturilale
asfaltice, agregatele naturale, filerul, bitumul,

b) produsele pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice
nearmonizate (SR, STAS, SR EN-uri necitate în JO al UE, ex. filer SR 539),

c) produsele pentru construcţii care fac obiectul unei agrement tehnic în
construcţii, cum ar fi: fibra de celuloză, pudreta de cauciuc, uleiurile fluxante.

d)
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3. STUDIU DE CAZ - ANALIZA COMPARATIVĂ A
CARACTERISTICILOR MATERIALELOR COMPONENTE
MIXTURILOR ASFALTICE

Piaţa produselor pentru construcţii reprezintă întreaga arie acoperită de
lanţul de distribuţie a produselor pentru construcţii de la producător la
consumatorul final.

Pentru a obține mixturi asfaltice de calitate este necesar ca toate materialele
din componența acestora să corespundă calitativ, atât standardelor europene
armonizate cât și condițiilor specifice țării noastre, respectiv, normativelor
naționale în vigoare.

Parametrii caracteristicilor fizice și mecanice care influentează procesul de
alcătuire a unei reţete de mixtură asfaltică sunt pentru:
1. agregatele: curba granulometrică, rezistenţe mecanice, durabilitate, starea
fizică (gradul de curăţenie, de alterare etc)
2. liant
3. filer
Materiale componente

Agregate naturale de carieră
Materialul de bază utilizat în confecționarea majorității straturilor rutiere

este piatra naturală pentru drumuri. Aceasta este un material de origine minerală,
obținut prin extragerea și prelucrarea rocilor din zăcăminte masive, sub formă de
piatră spartă, cribluri și nisip de concasaj și sunt prezentate prin clase granulare,
definite prin dimensiunea ochiurilor sitelor „d-D”.

Astfel, agregatele utilizate în fabricarea mixturilor trebuie să fie conforme
cu standardul armonizat SR EN 13043:2003 - Agregate pentru amestecuri
bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a
aeroporturilor şi a altor zone cu trafic.

Totodată, agregatele trebuie să respecte și cerintele AND 605:2016 -
Normativ privind mixturule asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de
proiectare, preparare și punere în opera  a mixturilor asfaltice.

Dacă analizăm caracteristicile agregatelor, pe de o parte dupa SR EN 13043
și pe de alta parte după AND 605:2016  putem observa următoarele:
- în condițiile prevăzute în SR EN 13043, agregatele sunt clasificate funcție de
trecerea pe sita d/2, d, D, 1.4D, 2D în categorii de granulozitate:
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Tabelul 1- Caracteristici generale ale granulozității

Agregat
Dimensiune

mm
Procent de trecere ( în masă) Categorie

G
2 D 1,4 D D d d/2

A
gr

eg
at

gr
os

ie
r

D >2

100 100 Între 90 și 99Între 0 și 10Între 0 și 2 G˓ 90/10
100 Între 98 și 100Între 90 și 99Între 0 și 15Între 0 și 5 G˓ 90/15
100 Între 98 și 100Între 90 și 99Între 0 și 20Între 0 și 5 G˓ 90/20
100 Între 98 și 100Între 85 și 99Între 0 și 15Între 0 și 2 G˓ 85/15
100 Între 98 și 100Între 85 și 99Între 0 și 20Între 0 și 5 G˓ 85/20
100 Între 98 și 100Între 85 și 99Între 0 și 35Între 0 și 5 G˓ 85/35

Nisip D ≤ 2 - Între 98 și 100Între 85 și 99 - - Gf = 85
Amestec
agregat

D ≤ 45 și
d = 0

100
100

Între 98 și 100
Între 98 și 100

Între 90 și 99
Între 85 și 99

- - G A = 90
G A = 85

În condițiile impuse de AND 605, trecerea pe sita inferioară și superioară
este maxim 10%, ce corespunde doar categoriei Gc90/10.

Nisipul utilizat in mixturi asfaltice are clasa de granulozitate 0/2 mm
conform SR EN 13043, având granula maximă de 2 mm, iar conform AND 605,
în fabricarea mixturilor asfaltice se poate utiliza atât nisipul 0/2 cât și sortul 0/4
mm, cu granula maximă 4 mm. Conform SR EN 13043, categoria de granulozitate
pentru nisip 0/2 mm este GF85,

În AND 605:2016, este specificată atât relația de calcul a coeficientului de
neuniformitate, cât și condiția tehnică, respectiv, minim 8. Nisipul, conform
standardului european are clasa de granulozitate GF85, având granula până la 2
mm. Sortul 0/4 are clasa de granulozitate GA90 sau GA85.

Dacă utilizăm în proiectarea unei mixturi tip BA 16, nisip natural și nisip
de concasaj 0/2, agregat grosier 4/8 și 8/16 (Tabelul 2), putem observa din curba
granulometrică (Figura 1)  lipsa fractiunii 2/4 și apariția unui punct de inflexiune.

Tabelul 2- Compoziția optimă a mixturii BA 16 utilizând nisip 0/2mm

MATERIALE Criblura  8/16 Criblura      4/8 Filer de calcar

DOZAJ, % 35,0 22,0 28,0 6,0 9,0 5,8

Nisip de
concasaj 0/2

Nisip natural
0/2

Bitum, % din
mixtura
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Figura 1. Diagrama distributiei granulometrice

În cazul utilizării sortului 0/4 în proiectarea mixturii BA 16 (Tabelul 3),
punctul de inflexiune dispare din curba granulometrică (Figura 2) iar curba este
continuă.

Tabelul 3-Compoziția optimă a mixturii BA 16 utilizând sort 0/4 mm

Figura 2. Diagrama distribuției granulometrice

MATERIALE Criblura  8/16 Criblura      4/8 Sort 0/4 natural Filer de calcar

DOZAJ, % 35,0 18,0 30,0 8,0 9,0 5,7

Sort 0/4
concasat

Bitum, % din
mixtura
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Utilizând nisipul 0/2, suprafața specifică este mai mare în prima variantă,
și implicit continutul de bitum este mai mare, ceea ce duce la o creștere a
deformațiilor, mixtura fiind susceptibilă la făgășuire.

Normativul AND 605:2016, impune utilizarea agregatelor cu maxim 1%
particule fine pentru agregat grosier cu dimensiunea maximă 8 mm și 0,5%,
pentru celelalte sorturi grosiere utilizate în mixturile asfaltice. În cazul nisipului,
atât cel natural cât și nisipul de concasaj, conținutul maxim de particule fine admis
este 10%.

În ceea ce privește rezistența la fragmentare Los Angeles și rezistența la
uzură micro-Deval, pentru agregate, acestea, în funcție de utilizare pot fi
clasificate în categorii, conform standardului SR EN 13043, ajungând la valori
declarate de producător când coeficientul Los Angeles este mai mare de 55% și
coeficientul micro-Deval este mai mare decât 35.

Normativul 605:2016, permite utilizarea agregatelor cu coeficient Los
Angeles maxim 25% și micro Deval maxim 20%, pentru clasa tehnica a
drumurilor IV-V și categoria de strada IV, și LA maxim 20% și MDE maxim 15%
în cazul clasei tehnice a drumurilor  I-III și categoriei de strada  I-III.

Rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu, este limitată de normativul
AND 605 la maxim 6%, în timp ce standardul european ne permite utilizarea
agregatelor cu o rezistenta de 18%, pentru categoria MS 18.

FILER
Calitatea filerului:

 umple cele mai fine goluri din agregate, pentru a obține mixturi minerale
cât mai compacte.

 mărește vâscozitatea lianților fluizi, precum și a tuturor lianților, încălziți
la o temperatură ridicată. Datorită acestei proprietăți, în unele mixturi asfaltice se
poate întrebuința o cantitate mai mare de liant, mărind coeziunea și
impermeabilitatea fără ca mixtura să devină instabilă și să exudeze bitumul.
 micșorează perioada de uscare la lianții fluizi și scade viteza de îmbătrânire

a tuturor lianților, deoarece absoarbe sau cedeaza uleiurile volatile din compoziția
lianților.
 îmbunătățeste proprietățile reologice ale mixurii asfaltice
 crește compactitatea și rezistența mixturii, la acțiunea apei.
 reduce susceptibilitatea mixturilor, micșorând variațiile vâscozității, în

raport cu temperatura.
 poate duce la apariția unor fenomene capilare, ce pot favoriza rezistența

mixturii.
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 suprafața specifică mare a filerului, duce la o creștere a energiei superficiale
libere, ce se manifestă prin creșterea capacității de absorbție și gradului de
aderență a bitumului față de agregate.
 numărul mare de granule, mărește și contactul dintre agregate și bitum,

mărind aderența și coeziunea, și crescând stabilitatea termică a bitumului.
Analizând cerințele standardului european armonizat SR EN 13043, pe de o

parte și standardului național STAS 539:79, care nu este abrogat,  constatăm că
principalele caracteristici ale filerului funcție de intrebuintare sunt:
*Granulozitatea filerului

Calitatea filerului este finețea, dar o finețe prea mare poate dăuna mixturilor
asfaltice. Particulele mici, coloidale, măresc suprafața specifică și în același timp
favorizează umflarea mixturilor la acțiunea apei, crescând consumul de liant și
îngreunând malaxarea și omogenizarea amestecurilor bituminoase.

Tabelul 4-Condiții tehnice granulozitate filer
Dimensiunea ochiului sitei, în mm Treceri prin sita, în %
Conform STAS 539:79
0.63
0.2
0.09
0.071

100
min. 98
min. 80
min. 72

Conform SR EN 13043 și AND 605:2016
2.0
0.125
0.063

100
85 – 100
70 - 100

*Umiditatea filerului
Această caracteristică a filerului este importantă deoarece o umiditate peste

2%, provoacă o aglomerare a particulelor de filer și îngreunează anrobarea cu
bitum. Filerul aglomerat  din cauza  umidității, se trasportă cu dificultate în
malaxor, prin sneck și elevator, crește timpul de malaxare pentru realizarea
omogenității amestecului, mixtura fiind vulnerabilă la acțiunea apei și înghețului
dacă nu este asigurată omogenitatea.

Conform standardului european SR EN 13043, continutul de apa,
determinat conform SR EN 1097-5 este limitat la maxim 1%, iar conform STAS
539, umiditatea filerului, poate fi maxim 2%.
*Coeficientul de hidrofilie al filerului
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Coeficientul de hidrofilie caracterizează interacțiunea dintre filer și bitum,
fiind raportul dintre volumul filerului după umflare într-un mediu polar (apa) și
volumul aceleiași cantități de filer într-un mediu nepolar (petrol), cele două medii
cu polaritate diferită, modelând acțiunea umidității atmosferice în primul caz și
acțiunea liantului în cazul al doilea.

Filerele hidrofile au o mare afinitate față de apă, decât față de bitum, astfel
devin instabile la acțiunea umezelii, desprinzându-se de pelicula de liant
hidrocarbonat.

Filerele hidrofobe se comportă mai bine în raport cu apa și se dezlipesc mai
greu de liant.

Conditia tehnica și metoda de încercare pentru coeficientul de hidrofilie o
găsim doar în STAS 539, și este maxim 1.
*Capacitatea de întărire a filerului prin metoda bilă inel

Determinarea capacității de întărire a filerelor amestecate cu bitum se
realizează prin determinarea punctului de inmuiere.

Prin punctul de inmuiere inel-bilă se înțelege temperatura la care
materialul aflat în condițiile standard de încercare atinge o anumită consistență
intermediară între stările solidă și lichidă.

Filerul poate fi comercializat/utilizat cu performanțe privind valorile
diferenței de temperatura I-B mai mari decât 16ºC, ceea ce poate avea influență
negativă asupra calitîții mixturii asfaltice, deoarece cu cât este mai mare diferența
de temperatura cu atât mixtura este susceptibilă de a îmbatrani mai repede și
implicit de a fisura.
*Continuțul de carbonat de calciu

În STAS  539 conținutul de carbonați din filer se determină conform STAS
4605/9  Produse miniere nemetalifere cu conţinut de carbonaţi. Determinarea
oxidului de calciu.

În SR EN 13043, conținutul de carbonați se determină conform SR EN 196-
21 Metode de încercări ale cimenturilor. Determinarea conținutului în cloruri,
dioxid de carbon și alcalii din cimenturi.

În AND 605:2016 , la art. 26, secțiunea 1, conținutul de carbonați se
determina conform SR EN 196-2:2013 Metode de încercări ale cimenturilor.
Partea 2: Analiza chimică a cimentului
*Calitatea particulelor fine – valoarea de albastru

Agregatele utilizate în fabricarea mixturilor asfaltice și filerul nu trebuie să
conțina argilă, praf, care nu permit anrobarea granulelor și scad foarte mult
adezivitatea. Pentru evaluarea calității particulelor fine din filer și agregate se
utilizează încercarea cu albastru de metilen, care are drept scop stabilirea
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capacitătii de absorbție a albastrului de metilen de către pulberea, aflată în
suspensie apoasă, în vederea evidențierii părților argiloase din fracțiunea  0 –
0,125 mm.

Dacă pentru nisipul natural și nisipul de concasaj, condiția din AND 605
este maxim 2 G/kg, pentru filer, conditia tehnică este maxim 10 (VBF 10)

LIANȚII BITUMINOȘI
Lianții bituminoși sunt produse naturale sau artificiale, care se găsesc sub

forma lichidă, vâscoasă sau solidă, de culoare închisă de la brun până la negru,
format din amestecuri complexe de substanțe organice.

Constituienții cei mai importanți ai bitumului sunt:
-40 ÷ 60% uleiuri, care imprimă bitumului mobilitate și fluiditate ;
-18 ÷ 48% rășini, dau bitumului proprietăți liante și au rolul de a mări

elasticitatea ;
- 15 ÷ 35% asfaltene, măresc densitatea bitumului, asigură stabilitate

termică și constituie un factor activ de adezivitate, coeziune.
Continutul de asfaltene asigură stabilitatea bitumului și constituie un factor

activ de adezivitate. De asemenea influențează punctul de înmuiere și consistența
Creșterea conținutului de asfaltene peste o limită admisibilă duce la

transformarea bitumului într-un material casant și fragil, care pot da degradări tip
fisuri și crăpături în îmbrăcămințile bituminoase.

Standardul EN 12591:2009 prezintă normele de stabilire a proprietăților și
a metodelor de testare corespunzătoare bitumurilor destinate pentru construcția și
întreținerea drumurilor, a aeroporturilor și a altor suprafețe destinate circulației și
conține cerințele complete referitoare la evaluarea conformității.

Principalele încercări efectuate pe bitumuri, sunt prezentate în anexa ZA
din Standardul european:
- penetrația, reprezentativ pentru consistența liantului,
- determinarea punctului de înmuiere Inel și Bila, prin care se determină
temperatura la care  materialul aflat în condițiile standard de încercare ajunge la
o consistență specificată.
- determinarea punctului de rupere Fraass, este necesar pentru a verifica
susceptibilitatea mixturii de a fisura la temperaturi scăzute
- determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului,  metoda
RTFOT.

Odată cu adoptarea standardului, a fost elaborată o anexă națională, în care
sunt  specificate cerințele privind caracteristicile bitumurilor:
- Punctul de rupere FRAASS
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- Indice de penetrație, care reprezintă valoarea susceptibilității bitumurilor, în
funcție de temperatură  și se determină prin calcul pe baza determinării penetrației
la 25ºC și punctului de înmuiere.
- Vâscozitatea dinamică la 60ºC
- Vâscozitatea cinematică la 135ºC.

Față de cerințele acestui standard armonizat, normativul AND 605:2016,
vine cu cerințe suplimentare referitor la caracteristicile bitumurilor utilizate pe
teritoriul țării noastre, și anume:
- ductilitatea bitumurilor, la 25º, (modul de comportare a bitumului la variațiile de
temperatură) trebuie să fie mai mare de  100 cm, pentru bitumul 50/70 și 70/100
și mai mare decât 50 cm pentru bitumuri 35/50.
- adezivitatea bitumului față de agregate, efectuată prin metoda cantitativă,
conform SR 10969, să fie minim 80%.

Normativul AND 605:2016, indică selectarea bitumurilor funcție de
penetrație în concordanță cu zonele climatice ale țării noastre, prevăzute în anexa
A a normativului astfel:
- pentru zona caldă se utilizează bitum pur 35/50, 50/70, sau bitum modificat
clasa 3 sau 4.
- pentru zona rece se utilizează bitum pur 70/100 sau 50/70 și bitum modificat
clasa 4 sau 5, dar cu penetrație mai mare de 70 (1/10 mm).

4. CONCLUZII ȘI INTERPRETĂRI

A. Caracteristicile agregatelor
Corelând condițiile impuse de AND 605, SR EN 13043 și prevederile HG

nr. 668/2017, concluzionez:
- Referitor la caracteristicile agregatelor, categorie G și diametrele d si D al
nisipurilor utilizate, sortul 0-4 mm nu poate fi încadrat, comercializat și utilizat ca
nisip (D≤ 2, GF85 ) ci ca amestec agregat (D ≤ 45 și d = 0, Gc 90/10).
- Conform standardului armonizat, nisipul are clasa de granulozitate GF85, avand
granula până la 2 mm. Sortul 0/4 are categoria GA90 sau GA85.
- SR EN 13043 nu specifică cerințe privind coeficientul de neuniformitate al
nisipului natural, caracteristică importantă în stabilirea curbei granulometrice a
amestecului, care trebuie să respecte condițiile limită din standardele și
normativele în vigoare. AND 605:2016, specifică atât relația de calcul a
coeficientului de neuniformitate, cât și condiția tehnică, respectiv, minim 8.
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- Utilizarea în proiectarea unei mixturi tip BA 16 a nisipului natural și nisipului
de concasaj 0/2, a agregatului grosier 4/8 si 8/16, conduce la aparitia unui punct
de inflexiune în curba granulometrică datorată  lipsei fracțiunii 2/4.
- Utilizarea sortului 0/4 în proiectarea mixturii BA 16 conduce la dispariția
punctului de inflexiune din curba granulometrică, curba este continuă.
- Utilizând nisipul 0-2 și implicit continutul de bitum este mai mare, ceea ce duce
la o creștere a deformațiilor, mixtura fiind susceptibilă la făgășuire.
- Normativul AND 605:2016, impune utilizarea agregatelor cu caracteristici bine
definite, stricte referitoare la clasele de granulozitate, continut de particule fine,
rezistența la fragmentare Los Angeles și rezistența la uzură micro-Deval,
rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu.
- Conform HG nr. 668/2017, care se adresează producătorilor/fabricanţilor,
produsul pentru construcţii care face obiectul unui standard european armonizat
se comercializează însoţit de declaraţia de performanţă întocmită de producător
și are aplicat marcajul CE.

B. Condițiile tehnice ale filerului
Condițiile tehnice ale filerului sunt specificate în două standarde, STAS

539:79- Filer de calcar, filer de cretă și filer de var stins în pulbere (standard
neabrogat) și SR EN 13043:2003. Din analiza comparativă se constată că acestea
prezintă caracteristici diferite în ceea ce privește granulozitatea și umiditatea
filerului, metoda de încercare / metoda de calcul a conținutului de carbonați din
filer, calitatea particulelor fine – valoarea de albastru.

Astfel STAS 539:79 devine standard naţional conflictual - standardul
naţional având acelaşi domeniu de aplicare cu un standard european şi care
conţine condiţii în contradicţie cu cele din standardul armonizat. Toate
standardele europene trebuie adoptate ca standarde române, iar standardele
naţionale conflictuale se anulează.

C. Lianții bituminoși
Conform anexei ZA 1 și anexei naționale NA ale SR EN 12591:2010 bitumul

trebuie să prezinte anumite caracteristici și performanțe determinate prin anumite
metode de încercare.

Față de cerințele standardului armonizat, normativul AND 605:2016, vine cu
cerințe suplimentare referitoare la caracteristicile bitumurilor utilizate pe teritoriul
țării noastre (ductilitate și adezivitate).

Bitumul fabricat  în baza standardului european armonizat, SR EN 12591
în țările membre ale UE sau ale SEE, introdus pe piata românească, cu documente
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care atestă conformitatea produsului în concordanță cu cerințele anexei ZA
(declarație de performanta și marcaj CE), este posibil să nu îndeplineasca
condițiile impuse de AND 605:2016.

Atenție deosebită trebuie acordată în alegerea surselor de agregate, filere și
bitum, utilizate în lucrările de drumuri, astfel încât acestea să satisfacă cerințele
reglementărilor tehnice în vigoare, respectiv ale AND 605:2016.
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Rezumat

Cele mai uzuale două metode de stabilire a comportării în exploatare a unei structuri
rutiere sunt măsurătorile experimentale şi modelarea pe calculator.

Abordarea de teren este considerată adesea cea mai bună metodă de evaluare, dar ea
este foarte scumpă şi consumatoare de timp. Modelarea pe calculator nu este la fel de realistică
precum munca de teren la scară reală, dar este mult mai puţin costisitoare şi poate da răspunsuri
rapide la întrebări complexe.

Lucrarea de faţă îşi propune să studieze cât de mult se modifică performanţa unei
structuri rutiere flexibile în exploatare, prin simulare numerică pe calculator.

În acest scop, cu ajutorul programului de calcul ALIZE (bazat pe Model multistrat
elastic al lui Burmister), se vor face mai multe simulări numerice pentru a stabili starea de
tensiuni şi deformaţii specifice a unei structuri rutiere analizate în diverse momente de pe
parcursul duratei sale de exploatare.

Cuvinte cheie: modelare, Alize, multistrat, Burmister

1. PREZENTAREA STADIULUI ACTUAL ÎN ROMANIA SI IN LUME

1.1. Prezentarea situaţiei la nivel global

Până la apariţia calculatoarelor electronice, singura cale de a găsi un
răspuns convenabil la toate întrebările legate de comportarea unei lucrări
inginereşti la acţiunile exterioare, era apelarea la procedee de calcul simplificate,
urmate de teste pe modele sau direct la scară naturală.

În prezent modelarea pe calculator a devenit o soluţie extrem de utilizată
pentru stabilirea performanţei structurilor rutiere flexibile. Astfel, pentru analiza
stării de tensiuni şi deformaţii specifice a structurilor rutiere se folosesc cu
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precădere trei abordări mecanice: metoda multi-strat elastic, modelarea cu
elemente finite bi-dimensionale (2D) şi modelarea cu elemente finite tri-
dimensionale (3D).

Metoda straturilor elastice este procedura cea mai populară fiind uşor de
înţeles şi utilizat. Abordările prin metoda elementelor finite (MEF) sunt mai noi
şi automat mai puţin cunoscute masei largi de proiectanţi. În plus sunt proceduri
mult mai complexe necesitând o bună cunoaştere a principiilor metodei cu
elemente finite şi utilizarea acesteia de către specialişti care să gestioneze corect
capacităţile aproape nelimitate de modelare.

În continuare vor fi prezentate cronologic principalele soluţii de modelare
a structurilor rutiere flexibile.

1.2. Modelul unistrat de structură rutieră al lui Boussinesq (1885)

În cazul în care structura rutieră nu este prea mult diferită de terenul natural,
putem considera că presiunea se repartizează în acelaşi fel ca într-un pământ.
Aceasta conduce la considerarea structurii rutiere ca pe un masiv semi-infinit şi
la propunerea unei metode simple de dimensionare. Adoptând ipoteza izotropiei
şi elasticităţii lineare, această problemă a fost rezolvată de către Boussinesq
(Boussinesq, 1885 [2]).

1.3. Modelul multistrat de structură rutieră al lui Burmister (1943)

Modelul lui Burmister (Burmister, 1943 [3]) este schematizat în figura 1.
Structura rutieră multi-strat este presupusă ca fiind infinită în plan şi rezemând pe
terenul infinit al lui Boussinesq. Încărcarea se presupune ca fiind de formă
circulară, ceea ce uşurează mult problema în exprimare axial-simetrică

Figura 1. Schema modelului lui Burmister (Tran, 2004 [12])

Încărcările roţilor camioanelor

Masivul elastic al lui Boussinesq

Stratul 1
Stratul 2

Stratul nStratul n
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Avantajele acestui model general cu n straturi sunt următoarele:
- toate straturile sunt examinate ca solide elastice, ceea ce evită ipoteza de placă a
modelelor dezvoltate pentru structuri rutiere rigide;
- interfeţele între straturi pot fi cu conlucrare sau fără conlucrare;
- calculul prin acest model este foarte rapid.

De aceea cele mai multe metode de dimensionare îl utilizează ca nucleu şi
includ metoda franceză de dimensionare cu programul ei de calcul ALIZE (LCPC,
1964 [7]).

1.4. Metoda elementelor finite (1960)

Este dificil de a stabili originile metodei elementelor finite şi de a preciza
momentul inventării ei. Clough (Clough, 1960 [4]) pare a fi primul care a folosit
termenul de “element finit”. Metoda Elementelor Finite (MEF) a fost dezvoltată
teoretic cu mult înaintea apariţiei posibilităţilor de aplicare în inginerie, lucru ce
a devenit posibil numai după apariţia calculatorului electronic. Datorită saltului
spectaculos al tehnicii de calcul, MEF este în prezent unanim acceptată ca un
procedeu de analiză care a depăşit graniţele de ansamblu ale metodei.

1.5. Utilizarea modelelor de analiză în programe specializate

În cadrul Proiectului AMADEUS (Advanced Models for Analytical Design
of EUropean pavement Structures - Modele Europene Avansate de Proiectare
Analitică a Structurilor Rutiere) [1] s-a făcut un inventar al modelelor analitice
avansate disponibile în prezent pe plan mondial, care permit analiza structurilor
rutiere (Tabelul 1). În tabelul 1 sunt prezentate 17 programe de calcul specializate,
unele din Europa, altele din afara ei.

Tabelul 1. Inventarierea modelelor şi programelor de proiectare existente
Numele programului Tipul de model
APAS-WIN Multistrat
AXYDIN MEF Axial-simetrice
BISAR/SPDM Multistrat
CIRCLY Multistrat
CAPA-3D MEF-3D
CESAR MEF-3D
ECOROUTE Multistrat
ELSYM 5 Multistrat
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KENLAYER Multistrat
MICHPAVE MEF Axial-simetrice
MMOPP Multistrat
NOAH Multistrat
ROADENT/WESLEA Multistrat
SYSTUS MEF-3D
VAGDIM 95 Multistrat
VEROAD Multistrat
VESYS Multistrat

1.6. Prezentarea situaţiei la nivel local

Metoda de dimensionare a structurilor rutiere flexibile din ţara noastră
(indicativ PD 177-2001 [9]) este o metodă analitică, care se bazează pe stabilirea
unei alcătuiri a structurii rutiere, în conformitate cu prevederile prescripţiilor
tehnice în vigoare şi verificarea stării de solicitare a acesteia sub acţiunea
traficului de calcul exprimat în osii standard de 115 kN, astfel încât să se
îndeplinească concomitent următoarele criterii de dimensionare:

- deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor
bituminoase;

- deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului
drumului.

Programul de calcul CALDEROM 2000 face parte integrantă din această
metodă, care este reglementată în “Normativul pentru dimensionarea sistemelor
rutiere suple şi semirigide”, indicativ PD 177-2001 [9]. Acest program se
utilizează la calculul tensiunilor şi al deformaţiilor specifice în sistemele rutiere
flexibile, sub solicitarea statică a semiosiei standard de 57,5 kN. Programul se
bazează pe rezolvarea analitică, cu ajutorul modelului Burmister, a stării de
tensiune şi de deformaţie sub sarcină a sistemului rutier.

Anterior, în ţara noastră s-a folosit o metodă sovietică, care se baza pe
criteriul deformaţiei admisibile a îmbrăcăminţii rutiere sub solicitarea traficului,
ipoteza acceptată fiind că depăşirea acestei deformaţii ar conduce la distrugerea
structurii rutiere.

Începând din iulie 1992 o versiune a programului ALIZÉ a fost pusă la
dispoziţia Laboratorului de Drumuri din cadrul Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri
şi Poduri a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, de către LCPC - Franţa,
pentru a servi activităţilor didactice şi de cercetare.
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Programul de calcul ALIZÉ, dezvoltat de către LCPC (Laboratoire Central
des Ponts et Chaussées = Laboratorul Central de Poduri şi Şosele) în anii 65 [12],
este programul de referinţă utilizat în “Metoda franceză de dimensionare a
structurilor rutiere” (LCPC, 1994) [8].

La fel ca şi programul CALDEROM 2000, programul ALIZÉ are la bază
modelul lui Burmister, ambele programe furnizând în cazul studiilor comparative
rezultate apropiate.

Programul CALDEROM 2000 furnizează tensiunile şi deformaţiile
specifice strict în punctele critice ale unei structuri rutiere. În schimb, programul
de calcul ALIZÉ permite stabilirea tensiunilor şi deformaţiilor specifice în orice
punct din interiorul structurii rutiere şi la orice distanţă faţă de axa de încărcare.
Din acest motiv programul ALIZÉ este folosit de către studenţi şi ingineri pentru
realizarea de studii mai ample de cercetare.

2. MODELE DE ANALIZĂ A STĂRII DE TENSIUNI ȘI DEFORMAȚII
SPECIFICE ÎN STRUCTURILE RUTIERE FLEXIBILE

2.1. Principii de proiectare a structurilor rutiere flexibile

Structurile rutiere flexibile tradiţionale sunt sisteme stratificate cu materiale
mai bune la partea de sus unde intensitatea solicitării este ridicată şi materiale
inferioare la partea de jos unde intensitatea este scăzută.

Adoptarea acestui principiu de proiectare face posibilă utilizarea
materialelor locale şi duce de obicei la o proiectare mult mai economică. Acest
lucru este valabil în special în regiunile în care materialele de calitate superioară
sunt scumpe dar materialele locale de calitate inferioară sunt disponibile cu
uşurinţă.

2.2. Programul de calcul ALIZE [6]

Programul de calcul ALIZE este un program de calcul al tensiunilor şi
deformaţiilor într-un mediu multistrat elastic linear aplicat structurilor rutiere.
Prezentare generală

Calculul teoretic al unei structuri rutiere constă în compararea între
tensiunile şi deformaţiile produse în structură de către trafic, şi tensiunile si
deformaţiile admisibile din fiecare material ce alcătuieşte structura rutieră.
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Programul Alizé permite calcularea tensiunilor şi a deformaţiilor în
straturile drumurilor sub efectul încărcărilor date de trafic. Problema este
rezolvată analitic prin modelul Burmister.

Structura este modelată prin straturi elastice lineare izotrope şi omogene
infinite în plan, de grosime finită, cu excepţia terenului de fundare semiinfinit, iar
solicitările date de pneuri sunt asimilate cu încărcări circulare statice, exercitate
ca eforturi verticale (greutatea vehiculului) sau orizontale (forţa de frecare pneu-
carosabil).

Calculul tensiunilor şi deformaţiilor se efectuează într-un număr limitat de
puncte ale structurii rutiere, numite puncte de obsevaţie. Aceste puncte corespund
punctelor cu valori maxime ale tensiunilor şi deformaţiilor, definitorii pentru
dimensionarea sistemului rutier, precum şi punctelor caracteristice de deflexiune
de la suprafaţa drumului.

3. SIMULĂRI NUMERICE PENTRU STABILIREA STĂRII DE
TENSIUNI ȘI DEFORMAȚII SPECIFICE A UNEI STRUCTURI
RUTIERE FLEXIBILE ANALIZATE ÎN DIVERSE MOMENTE DE PE
PARCURSUL DURATEI SALE DE EXPLOATARE

Pentru a studia modul în care starea de tensiuni şi deformaţii specifice a
unei structuri rutiere flexibile se modifică pe durata de exploatare se vor face mai
multe simulări numerice folosindu-se programul de calcul Alize.

Alcătuirea structurii rutiere flexibile supuse analizei este prezentată în
Tabelul 2.

Tabelul 2. Alcătuirea structurii rutiere existente
Denumire strat

rutier Material Grosime, cm

Strat de uzură BA 16 4
Strat de legătură BAD 22,4 5

Strat de bază AB 31,5 8
Strat de fundaţie Balast 30
Teren de fundare Pământ P5 ∞

Caracteristicile mecanice iniţiale ale materialelor din alcătuirea structurii
rutiere şi ale terenului de fundare s-au adoptat ca fiind egale cu valorile specificate
de Metoda normată de dimensionare a structurilor rutiere suple şi semirigide,
indicativ PD 177 [9].
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Tabelul 3. Caracteristicile mecanice iniţiale ale structurii rutiere
Denumire material în strat
structură rutieră

Modul de elasticitate
dinamic, E, MPa

Coeficientul lui
Poisson, μ

Beton asfaltic, BA 16 3600 0,35
Binder, BAD 22,4 3000 0,35
Anrobat bituminos, AB 31,5 5000 0,35
Material granular, Balast 182.32 0,27
Pământ de fundare tip P5 70 0,42

Caracteristicile mecanice ale structurilor rutiere flexibile în exploatare sub
acţiunea traficului şi a factorilor de mediu (variaţii de temperatură şi umiditate)
suferă modificări în sensul alterării valorilor iniţiale din momentul dării în
folosinţă a construcţiei.

Astfel, s-au adoptat în conformitate cu prevederile normativului de
ranforsare a structurilor rutiere suple, indicativ AND 550 [10], diverse
caracteristici de deformabilitate pentru straturile asfaltice existente în funcţie de
nivelul stării tehnice de degradare al acestora, exprimat prin indicele global de
degradare (IG) (Tabelul 4) [11]

Tabelul 4. Caracteristicile mecanice ale straturilor asfaltice în timp
Stadiu din viaţa

structurii
rutiere

Simbol
stadiu

Indicele global de
degradare, IG, conform

normativului
AND 540 [13]

Modul de
elasticitate
dinamic,

Ema, MPa

Observaţii

Stadiul iniţial SRF P 100 4016 Modul mediu
ponderat

Stadiul 1 de
degradare SRF E1 > 85 3300 Valori

minime de
calcul pentru

tipul
climateric I şi

II

Stadiul 2 de
degradare SRF E2 65 – 85 3000

Stadiul 3 de
degradare SRF E3 < 65 2500

Cu ajutorul programului de calcul ALIZE s-au efectuat un număr de 4
simulări numerice principale rezultate din adoptarea a patru ipostaze ale stării
tehnice de degradare pentru asfalt, notate după cum urmează:

- SRF P – Structură Rutieră Flexibilă Proiectată nivelul 0 de degradare;
- SRF E1 – Structură Rutieră Flexibilă Existentă nivelul 1 de degradare;
- SRF E2 – Structură Rutieră Flexibilă Existentă nivelul 2 de degradare;
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- SRF E3 – Structură Rutieră Flexibilă Existentă nivelul 3 de degradare;

Figura 2. Variația z funcție de distanța față de axa de încărcare în SRF P

Figura 3. Variația r funcție de distanța față de axa de încărcare în SRF P

Figura 4. Variația z funcție de distanța față de axa de încărcare în SRF P
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Figura 5. Variația r funcție de distanța față de axa de încărcare în SRF P

Iniţial, pentru a studia cum se modifică starea de tensiuni şi deformaţii
specifice faţă de axa de încărcare a modelului de calcul, pentru SRF P (nivelul 0
de degradare) s-au efectuat calcule în patru profile verticale de observaţie cu raza
r = 0; 0,171; 0,50; 1,00 m notate cu P1, P2, P3 şi P4 (Figurile 2, 3, 4 şi 5).

Figura 6. Variația z funcție de adâncime în P1 SRF P, SRF E1...E3

Figura 7. Variația r funcție de adâncime în P1 SRF P, SRF E1...E3
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Figura 8. Variația z funcție de adâncime în P1 SRF P, SRF E1...E3

Figura 9. Variația r funcție de adâncime în P1 SRF P, SRF E1...E3

În figurile 6, 7, 8 şi 9 sunt prezentate rezultatele calculelor efectuate în cele
patru ipoteze de lucru pentru profilul de observaţie P1 din axa verticală de
încărcare.

4. CONCLUZII

În urma analizei efectuate cu ajutorul programului Alize a stării de tensiuni
şi deformaţii specifice a unei structuri rutiere flexibile pe durata de exploatare s-
au făcut o serie de observaţii, care au fost grupate în funcţie de parametrii evaluaţi
şi care sunt prezentate în continuare.

Tensiunea verticală z. Tensiunea verticală este maximă în profilul 1 de
observație (în centrul suprafeţei de încărcare r = 0 m, z = 0 m) unde are valoarea
0,625 MPa (chiar valoarea încărcării), scade cu creșterea distanței față de centrul
sistemului de axe și este zero în profilul 3 și 4 de observație, ceea ce ne indică
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disiparea încărcării pe direcţie radială. Pe măsură ce starea de degradare a
straturilor asfaltice se amplifică, se observă creșterea tensiunii verticale de
compresiune în interiorul structurii rutiere și la nivelul patului căii.

Tensiunea orizontală r. Pe măsură ce starea de degradare a straturilor
asfaltice se amplifică, se observă scăderea tensiunii orizontale în asfalt ca expresie
a fenomenului de cedare a straturilor asfaltice. În schimb in fundație, situația este
invers, adică cresc tensiunile orizontale de întindere, stare care va conduce la
distrugerea stratului de fundație din agregate naturale (balast). Are o valoare
identică, foarte mică pentru pământ indiferent de starea de degradare.

Deformația specifică verticală z. Pe măsură ce starea de degradare a
straturilor asfaltice se amplifică, se observă creșterea deformațiilor specifice
verticale, care la nivelul patului căii pot conduce la apariția deformațiilor
permanente. Odată produsă tasarea la nivelul terenului de fundare are loc
transmiterea acesteia la straturile structurii rutiere, ajungându-se la tasarea
structurii rutiere și apariția pierderii planeității suprafeței de rulare.

Deformația specifică orizontală r. Pe măsură ce starea de degradare a
straturilor asfaltice se amplifică, se observă creșterea și a deformațiilor specifice
orizontale, ceea ce are ca urmare amplificarea ratei de degradare prin oboseală a
straturilor asfaltice. Consecința va fi cedarea prin fisurare a straturilor asfaltice.

Din analiza tensiunilor și deformațiilor în diferitele profile verticale de
observație se constată că pe măsură ce ne îndepărtăm de axa de încărcare acestea
se estompează, putând afirma că la o distanță de circa 1 m avem limita de influență
a încărcării.

În concluzie, utilizarea unui program de calcul poate fi o metodă utilă şi
eficientă care să ajute la înţelegerea mecanismelor transformărilor care au loc într-
o structură rutieră pe parcursul duratei sale de exploatare.

În plus, având starea de tensiuni şi deformaţii specifice evaluată într-un
anumit moment din viaţa structurii rutiere în continuare se poate stabili care este
performanţa acesteia la momentul respectiv prin stabilirea traficului admisibil.
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Rezumat
Gestionarea deșeurilor industriale reprezintă una dintre cele mai importante probleme

economice si ecologice ale societății contemporane.
Gestionarea deșeurilor într-o manieră mai eficientă reprezintă un un prim pas către o

economie circulară, unde marea majoritate a produselor și materialelor sunt reciclate sau
reutilizate din nou. Economia circulară este un sistem economic rezistent, care furnizează
produse fără costuri de producție.

Uniunea Europeană produce anual peste 2,5 miliarde de tone de deșeuri. În prezent,
legislația pentru gestionarea deșeurilor se actualizează, astfel încât să se poată trece la un model
mai durabil, cunoscut sub numele de economie circulară. În țara noastră, oportunitățile
economiei circulare sunt direct asociate atât protecției mediului, cât și creșterii competitivității,
a inovării și a cercetării tehnologice.

Cu scopul de a găsi soluții pentru utilizarea deșeurilor industriale, am elaborarat un
studiu cu privire la utilizarea zgurii de furnal, în vederea preparării mixturilor asfaltice pentru
stratul de bază și stratul de legătură, prin înlocuirea parțială sau totală a agregatelor naturale
punând în evidență caracteristicile fizico-mecanice și dinamice comparabile cu mixturile
fabricate cu agregate naturale.

Studiul prezentat în lucrare se referă la prepararea rețetelor de mixtură asfaltică tip AB
22,4 bază 50/70 și BAD 22,4 leg. 50/70 prin înlocuirea parțială sau totală a sorturilor de agregate
ce au  procent reprezentativ în cadrul rețetei, cu materiale reciclabile provenite din procese
termice și anume zgura de furnal, având aceeași clasă de granulozitate cu agregatele naturale.

Cuvinte cheie: mixtură asfaltică, zgură de furnal, reciclare, protecția mediului.

1. INTRODUCERE

Principalul obiectiv al cercetărilor efectuate în cadrul lucrării este utilizarea
deșeurilor de zgură de furnal prin înlocuirea totală sau parțială a agregatelor de
carieră/balastieră, în compoziția straturilor de bază alcătuite din mixtură asfaltică
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tip anrobat bituminos, respectând cerințele de calitate specificate în normativul
AND 605/2016.

Având în vedere condițiile tot mai restrictive privind gestionarea deșeurilor,
este necesară intensificarea preocupărilor de găsire a unor soluții tehnice eficiente,
bazate pe cunoștințe bine fundamentate despre zgura de furnal și utilizarea
acesteia în compoziția mixturilor asfaltice. Sub acest aspect, tematica lucrării,
referitoare la utilizarea materialelor reciclabile rezultate în urma proceselor
tehnologice de obținere a oțelurilor în țara noastră, este de actualitate și în
continuă cercetare.

În România se obțin cantități  mari de zgură granulată la combinatele
siderurgice Hundedoara și Galați. Combinatul siderurgic Mittal Steel Galați
produce anual 3,5 – 4 milioane de tone de oțel, iar zgura reprezintă aproximativ
25%, din cantitatea de oțel produsă, adică 875.000 – 1 milion tone de zgură de
oțelărie anual. La această cantitate se mai adaugă și tonele de zgură de furnal
negranulată, depozitate în haldă și lăsate să se răcească liber în aer.

Figura 1.1 Haldă Combinat siderurgic Mittal Steel Galati
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2. STUDIUL TEORETIC

2.1. Materiale rutiere

Materialele cele mai importante, întrebuințate la construcția drumurilor și
întreținerea acestora  sunt  agregatele, care reprezintă 50 – 75 % din valoarea
suprastructurii unui drum și lianții.

Straturile rutiere sunt alcătuite în marea lor majoritate din materiale
pietroase de diferite feluri. În general, materialele pietroase care servesc la
prepararea mixturilor se mai numesc și agregate.

În alcătuirea structurilor rutiere intră următoarele elemente:
- agregate mari (piatră spartă, split, criblură, zgura de furnal);
- agregate fine (nisip);
- filer (pulbere minerală);
- liant (bitum, ciment, etc.).

2.1.1 Lianți bituminoși

Lianții bituminoși sunt amestecuri complexe de hidrocarburi de origine
naturală sau obținute prin pirogenare, însoțite adesea de combinațiile lor cu
oxigenul, azotul, sulful etc. Aceștia se prezintă sub formă lichidă, vâscoasă sau
solidă, au o culoare brun închisă, până la negru și sunt complet solubili în sulfură
de carbon.

Bitumul se găsește în stare naturală în scoarța terestră sau poate fi preparat
artificial prin distilare fracționată a unor tipuri de țiței și derivați ai acestora, fiind
solubil în sulfura de carbon.

Bitumul are o importanță mare în modul de comportare a mixturilor
asfaltice, acesta având un puternic aspect reologic (mărimea și natura
deformațiilor depind în primul rând de viteza cu care sunt aplicate sarcinile, de
durata aplicării lor și de temperatura la care se produc solicitările) și în general de
el depind rezistențele mecanice.

Comportarea în timp a bitumului, compoziția și proprietățile lui sunt
influiențate de factorii externi, atmosferici: lumina, temperatura și oxigenul din
aer, sub influiența cărora bitumul îmbătrânește, fenomen ireversibil, manifestat
prin oxidarea și polimerizarea uleiurilor.
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2.1.2 Filerul

Filerul este o pulbere minerală impalpabilă, compusă în proporție de circa
50-60% din granule cu dimensiuni sub 75µ avănd următoarele roluri:
- granulometric (pentru umplerea celor mai fine goluri dintre agregate);
- mărește vâscozitatea lianților prea fluizi, precum și a tuturor lianților încălziți la
temperaturi ridicate;
- mărește coeziunea și impermeabilitatea mixturilor;
- absoarbe sau cedează după caz, uleiurile mai volatile din compoziția lianților,
astfel scurtând perioada de uscare a lianților fluizi și micșorează viteza de
îmbătrânire a tuturor lianților;
- crește compactitatea, rezistența mixturilor la acțiunea apei;
- reduce susceptibilitatea mixturilor micșorând variațiile vâscozității în raport cu
temperatura;
- având o suprafață specifică mare, filerul dispune de o cantitate apreciabilă de
energie superficială liberă, care se manifestă printr-o mărire a capacității de
absorbție și deci a gradului de aderență a bitumului la agregate.

În România, filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul
de calcar, filerul de cretă sau filerul de var stins.

2.1.3 Agregate

Agregatele formează scheletul mineral al mixturii asfaltice.
Piatra naturală este materialul de bază utilizat în construcția de drumuri dar

și altor tipuri de construții, datorită calităților fizico-mecanice foarte bune cât și a
faptului ca se găsește larg răspândită în scoarța pământului, de unde poate fi
extrasă cu ușurință.

Pentru a reduce efectele negative ca urmare a exploatării resurselor naturale
pentru producerea materialelor de construcție este necesar să se aibă în vedere
utilizarea unor materiale ce por înlocui agregatele naturale, cum ar fi materiale
reciclabile ce provin din industria siderurgică și anume zgura de furnal

Zgura este un produs nemetalic secundar, rezultat din procesele metalurgice
de extracție și de elaborare a metalelor și aliajelor, caracterizat printr-o anumită
compoziție chimico-mineralogică.

In industria siderurgică, în urma procesului de fabricație a fontei, se obține
o cantitate foarte mare de zgură de furnal cea ce reprezintă un deșeu și are un
impact negativ asupra mediului înconjurător, fapt ce constituie tema de studiu în
întreaga lume, în vederea transformării acesteia dintr-un deșeu într-un material
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reciclabil ce poate fi utilizat în construcții, înlocuind agregatele naturale,
diminuând astfel și exploatarea resurselor naturale și nu în ultimul rând acest
aspect implica și costuri mai mici.

In funcție de modul de prelucrare zgura poate fi:
- zgură granulată, obținută prin răcirea bruscă a zgurii fluide la ieșirea din

furnal sub acțiunea unui curent puternic de apă. Acesta are structura asemănătoare
ca un nisip de culoare deschisă cu granulația 0/8 mm, cu granule colțuroase și
friabile.

- zgura cristalină , răcită în mod lent în aer și care poate fi ulterior concasată.

2.2. Mixturile asfaltice

Mixturile asfaltice sunt materiale de construcții folosite pentru realizarea
îmbrăcăminților  rutiere și a straturilor de bază, realizate din amestecuri obținute
pe baza unor dozaje stabilite, din agregate naturale sau artificiale și filer,
aglomerate cu bitum printr-o tehnologie adecvată.

Clasificarea mixturilor asfaltice se face după următoarele criterii: după
compoziția lor, după tehnologia de preparare și punere în operă.

După tehnologia de preparare și punere în operă se clasifică în:
- mixturi asfaltice la cald, preparate și puse în operă la temperaturi de peste 150℃.
Acestea folosesc ca liant, bitumul;
- mixturi asfaltice la rece, preparate și puse în operă la temperatura mediului
ambiant (minim 5℃).

După compoziția acestora, mixturile se clasifică astfel:
- betoane asfaltice (BA);
- asfalt turnat (AT);
- mortare asfaltice (MA);
- anrobate bituminoase (AB).
Proiectarea mixturilor asfaltice se face astfel încât să aibă caracteristici

fizico-mecanice corespunzătoare normativelor în vigoare, iar stratul bituminos ce
urmează a fi executat să reziste solicitărilor și condițiilor de exploatare.

Denumirea simbolică a mixturilor asfaltice se face pe baza tipului de
mixtura asfaltică și a mărimii granulei maxime.

Pentru construcția drumurilor, mixturile asfaltice se utilizează pentru stratul
de uzura (rulare), stratul de legătură (binder) și pentru stratul de baza.
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3. STUDIU DE LABORATOR

3.1. Agregate

Prin studiul agregatelor din zgură de furnal reiese că acestea au proprietăți
fizico-mecanice asemănătoare cu cele ale agregatelor naturale, ceea ce
demonstrează ca acestea pot fi o alternativă viabilă în realizarea mixturilor
asfaltice.

Agregatele utilizate pentru studiu, sunt din roci bazice din județul Tulcea,
Carierea Cerna, iar zgura de furnal este de la combinatul siderurgic Mittal Steel
Galați.

Determinările realizate pe agregate sunt prezentate comparativ in tabelul
următor:

Tabel 3.1. Determinări agregate

Nr.crt. Determinări

Zgură de
furnal

Agregate
Cariera
Cerna

sort
4/8

sort
8/16

sort
4/8

sort
8/16

1 Masa volumică  în vrac, ρb Mg/m3 1.588 1.650 1.458 1.436
2 Masa volumică absolută, ρa Mg/m3 3.060 3.136 2.819 2.830

3 Masa volumică reală, prin uscare în etuvă,
ρrd

Mg/m3 2.828 2.846 2.802 2.816

4 Masa volumică reală pe suprafață uscată
saturată, ρssd

Mg/m3 2.904 2.918 2.808 2.821

5 Coeficient de absorbție a apei, WA24 % 3.10 2.48 0.22 0.18
6 Coeficient de forma, ȘI % 7.6 8.5 10 12
7 Conținut de particule fine 0,063, f % 1.2 0.9 0.3 0.2

8 Rezistența la uzura micro-DEVAL, MDE
pe fracțiunea 10/14 % 18.3 19.8 8.6 7.9

9 Rezistența la fragmentare Los Angeles,
LA   pe fracțiunea 10/14 % - 22.4 - 12.3

3.2. Filer

Filerul utilizat este un filer tip creta, cu caracteristicile prezentate în tabelul
următor:
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Tabel 3.2. Caracteristici filer
Nr.crt

.
Determinarea Valori

obținute
UM Condiții tehnice

SR EN 13043:2003;SR EN 13043/AC:2004
1 Umiditate 0,18 % max.1

Granulozitate și treceri
2 Sita 2.0 100,0 % 100
3 Sita 1.0 100,0 %
4 Sita 0.5 100,0 %
5 Sita 0.25 99,5 %
6 Sita 0.125 88,6 % 85-100
7 Sita 0.063 82,2 % 70-100
8 Coeficient de hidrofile 0,68 - max.1
9 Densitatea aparentă

după sedimentare în
benzen și toluen

0,65 g/cmp 0,5-0,8

3.3. Liant bituminios

Liantul folosit pentru prepararea mixturilor este bitum 50/70, corespunzător
zonei climatice calde, conform AND 605:2016, Anexa A*, a căror caracteristici
sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 3.3. Caracteristici bitum
Nr.crt. Caracteristici bitum Valori

obtinute
UM Condiții tehnice

SR EN 12591-1:09
1 Penetrația la 25 ⁰C 58,6 1/10mm 50-70
2 Inel și bilă 49,5 ⁰C 46-54

Stabilitatea prin încălzire în film subțire a bitumului la 163 ⁰C
3 Pierderea de masă 0,02 % max.0,50
4 Penetrația reziduală la 25 ⁰C(pf/pi)*100 65,84 % min.50
5 Cresterea punctului de înmuiere după

RTFOT
5,4 ⁰C max.9

5 Punct de rupere Frass -9 ⁰C max.-8
6 Ductilitate 25 ⁰C >150 cm min.100
7 Adezivitate –Metoda spectofotometrica

– pe agregatul utilizat
89,6 % min.80

8 Adezivitate –Metoda spectofotometrica
-pe zgura de furnal

91,4 % min.80
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3.4.Mixtura asfaltică

Rețetele BAD 22,4 leg 50/70 și AB 22,4 bază 50/70 au fost proiectate după
AND 605:2016 și au fost realizate prin înlocuirea agregatelor naturale sort 4/8 și
sort 8/16 cu zgură de furnal. Dozajele agregatelor sunt prezentate în tabelul
următor:

Tabel 3.4. Valorile dozajelor amestecurilor de agregate
Nr.
crt.

Agregate Sursa Rețeta
BAD 22,4 leg

50/70
AB 22,4 bază

50/70
1 Criblură 16/22,4 % Cariera Cerna,jud.Tulcea 21% 23%
2 Zgură de furnal 8/16 Mitall Steel 28% 27%
3 Zgură de furnal 4/8 Mitall Steel 16% 16%
4 Nișip Concasaj 0/4 Cariera Cerna,jud.Tulcea 31% 30%
5 Filer creta Murfatlar 4% 4%

Tabel 3.5. Curbă granulometrică a scheletului mineral pentru mixtura AB22.4
Agregat

Dozaj Rest pe șite, % Treceri,%
% 31.5 22.4 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0.125 0.063 <0.063

Criblura Cerna
16/22.4 23 0.00 1.08 20.86 0.74 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.09

Zgura de furnal
8/16 27 0.00 0.00 0.00 24.65 1.81 0.03 0.03 0.03 0.05 0.11 0.08 0.22

Zgura de furnal
4/8 16 0.00 0.00 0.00 0.58 14.96 0.21 0.02 0.02 0.02 0.05 0.03 0.13

Nișip de concasaj
0/4 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 6.36 8.37 6.15 4.29 1.68 1.35 0.84

Filer creta 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.02 0.16 0.30 0.52 2.99

TOTAL REST 100 0.00 1.08 20.86 25.96 17.85 6.62 8.44 6.24 4.57 2.19 2.03 4.27

Treceri, % 100.00 98.92 78.06 52.10 34.34 27.73 19.29 13.05 8.49 6.30 4.27
Limita inferioara,
% AND

605:2016
100 90 70 38 27 19 3 2

Limita superioara,
% 100 100 86 58 43 34 8 5
Limita inferioara,
% SR EN

13108-1
90 10

Limita superioara,
% 100 50
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Tabel 3.6. Curbă granulometrică a scheletului mineral pentru mixtura BAD22,4
Agregat

Dozaj Rest pe șite, % Treceri,%
% 31.5 22.4 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0.125 0.063 <0.063

Criblura Cerna
16/22.4 21 0.00 0.99 19.05 0.67 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.08

Zgura de furnal
8/16 28 0.00 0.00 0.00 25.56 1.88 0.03 0.03 0.03 0.06 0.11 0.08 0.22

Zgura de furnal
4/8 16 0.00 0.00 0.00 0.58 14.96 0.21 0.02 0.02 0.02 0.05 0.03 0.13

Nișip de
concasaj 0/4 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 6.57 8.65 6.36 4.43 1.74 1.40 0.87

Filer creta 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.16 0.30 0.52 2.99

TOTAL REST 100 0.00 0.99 19.05 26.81 17.85 6.83 8.71 6.44 4.71 2.24 2.08 4.30

Treceri, % 100.00 99.01 79.97 53.15 35.31 28.48 19.76 13.32 8.62 6.37 4.30
Limita
inferioara, % AND

605:2016
100 90 73 42 28 20 5 3

Limita
superioara, % 100 100 90 61 45 35 10 7
Limita
inferioara, % SR EN

13108-1
90 10

Limita
superioara, % 100 50
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3.5.Rezultatele încercărilor statice si dinamice

Tabel 3.7. Caracteristici fizico-mecanice pentru mixtura AB 22.4
Caracteristici fizico-mecanice ale mixturii preparate AB 22.4 AND 605: 2016

Denumirea incercarii
Dozaj bitum (%) Conditii tehnice

3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 AND 605:2016 SR EN
13108-1

Stabilitate Marshall la 60°C   SR
EN 12697-34:2012 8.4 9.3 10.6 9.7 8.2 6.5-13.0 7.5 – 12.5

Indicele de curgere(I), mm   SR
EN 12697-34:2012 2.61 2.77 2.86 2.96 3.07 1.5-4.0 Max. 4

Raportul S/I, kN/mm 3.22 3.36 3.71 3.28 2.67 Min 1.6 Min. 2.0

Masa volumica aparenta pe
cilindrii Marshall, (kg /m3) 2387 2396 2409 2403 2392 - -

Absorbtie de apa pe cilindrii
Marshall, % 3.79 3.66 3.47 3.24 3.07 1.5-6.0 -

Determinarea senșibilitatii la apa
(ITSR), %, conf. SR EN 12697-
12:2008/C91:2009, Met. A

77.8 80.7 82.3 84.9 87.3 Min. 80 Min. 80

Tabel 3.8. Caracteristici fizico-mecanice pentru mixtura BAD 22,4
Caracteristici fizico-mecanice ale mixturii preparate BAD 22.4 AND 605: 2016

Denumirea incercarii
Dozaj bitum (%) Conditii tehnice

4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 AND 605:2016 SR EN
13108-1

Stabilitate Marshall la 60°C   SR
EN 12697-34:2012 10.4 11.3 12.8 11 10.9 5.0-13.0 7.5 – 12.5

Indicele de curgere(I), mm   SR
EN 12697-34:2012 3.41 3.62 3.78 4.14 4.33 1.5-4.0 Max. 4

Raportul S/I, kN/mm 3.05 3.12 3.39 2.66 2.52 Min 1.2 Min. 2.0
Masa volumica aparenta pe
cilindrii Marshall, (kg /m3) 2398 2402 2418 2407 2395 - -

Absorbtie de apa pe cilindrii
Marshall, % 4.17 4.04 3.85 3.68 3.21 1.5-6.0 -

Determinarea senșibilitatii la apa
(ITSR), %, conf. SR EN 12697-
12:2008/C91:2009, Met. A

78.6 81.9 85.5 86.8 88.2 Min. 80 Min. 80
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Figura 3.1 Variația caracteristicilor Marshall și sensibilității la apă pentru
AB 22.4

2387
2396

2409
2403

2392

2370

2380

2390

2400

2410

2420

2430

3.9 4.1 4.3 4.5 4.7D
EN

SI
TA

TE
A 

AP
AR

EN
TA

 (k
g/

m
c)

CONTINUT DE BITUM   (%)

VARATIA DENSITATII APARENTE IN
FUNCTIE DE CONTINUTUL DE BITUM

PENTRU MIXTURA AB 22.4

3.79 3.66 3.47 3.24 3.07

1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00

3.9 4.1 4.3 4.5 4.7AB
SO

R
B

TI
A 

D
E 

AP
A 

(%
)

CONTINUT DE BITUM (%)

VARIATIA ABSORBTIEI DE APA IN
FUNCTIE DE CONTINUTUL DE BITUM

PENTRU MIXTURA AB 22.4

8.4

9.3

10.6

9.7

8.2
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8

10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0

3.9 4.1 4.3 4.5 4.7ST
AB

IL
IT

AT
EA

 M
AR

SH
AL

L
(K

N
)

CONTINUT DE BITUM  (%)

VARIATIA STABILITATII MARSHALL IN FUNCTIE
DE CONTINUTUL DE BITUM PENTRU MIXTURA AB

22.4

2.61 2.77 2.86 2.96 3.07

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

3.9 4.1 4.3 4.5 4.7

FL
U

AJ
U

L 
(m

m
)

CONTINUT DE BITUM  (%)

VARIATIA FLUAJULUI IN FUNCTIE DE
CONTINUTUL DE BITUM PENTRU

MIXTURA AB 22.4



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

272

Figura 3.2Variația caracteristicilor Marshall și sensibilității la apă pentru
BAD 22.4

Pe baza rezultatelor obținute în urma încercărilor statice, din analiza
valorilor asupra stabilității Marshall, fluajului, și absorbției de apa pe seriile de
mixturi preparate in laborator se remarca ca valorile se încadrează in valorile
impuse de AND 605:2016.
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Tabel 3.9 Caracteristici fizico-mecanice prin încercări dinamice pentru
mixtura  AB22.4

Denumirea incercarii
Dozaj
bitum Conditii tehnice

4.3% AND
605:2016 SR EN 13108-1

Modul de rigiditate la 20°C,(MPa) conform
SR EN 12697-26:2012 6124 Min. 5600 Min 6000

Procent de goluri la  120 giratii, (%),
conform SR EN 12697-31:2007 5.4 Max. 10.0 -

Procent de goluri la  10 giratii, (%), conform
SR EN 12697-31:2007 11.8 - Min. 11.0

Rezistenta la oboseala, numar de cicluri pana
la fisurare la 15°C, conf. SR EN 12697-
24:2012

525000 Min. 400000 -

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj
dinamic) conform SR EN12697-25:2006
- deformatia la 40°C, 200 kPa și 10000
impulsuri, mm/m
- viteza  de deformatie la 40°C, 200 kPa și 10000
impulsuri, mm/m/ciclu

8496

0.04

Max. 30000

Max. 3.0

-

Max. 0.2

Tabel 3.10 Caracteristici fizico-mecanice prin încercări dinamice pentru mixtura
BAD 22.4

Denumirea incercarii
Dozaj
bitum Conditii tehnice

4.5% AND
605:2016 SR EN 13108-1

Modul de rigiditate la 20°C,(MPa) conform
SR EN 12697-26:2012 5680 Min. 5600 Min 6000

Procent de goluri la  120 giratii, (%), conform
SR EN 12697-31:2007 6.9 Max. 10.0 -

Procent de goluri la  10 giratii, (%), conform
SR EN 12697-31:2007 13.5 - Min. 11.0

Rezistenta la oboseala, numar de cicluri pana
la fisurare la 15°C, conf. SR EN 12697
24:2012

473000 Min. 400000 -

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj
dinamic) conform SR EN12697-25:2006
- deformatia la 40°C, 200 kPa și 10000 impulsuri,
mm/m
- viteza  de deformatie la 40°C, 200 kPa și 10000
impulsuri, mm/m/ciclu

9658

0.04

Max. 30000

Max. 3.0

-

Max. 0.2
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3.6. Studiu comparativ pe mixturi asfaltice

In prezentul subcapitol am realizat un studiu comparativ, pe mixturile
asfaltice AB22.4 și BAD22.4 preparate fiecare în parte, cu diferite tipuri de
agregate: zgură de furnal, agregate de carieră, agregate concasate de balastieră.

Tabel 3.11 Variația stabilității Marshall în funcție de tipul agregatului
Stabilitate Marshall la 60°C

SR EN 12697-34:2012
Tip

Mixtura
Agregate de

carieră
Zgura de

furnal
Agregate concasate de

balastiera
BAD 22.4 11.3 12.8 9.7
AB 22.4 10.5 10.6 8.5

Tabel 3.12 Variația indicelui de curgere în funcție de tipul agregatului
Indicele de curgere (I), mm

SR EN 12697-34:2012

Tip
Mixtura

Agregate de
cariera

Zgura de
furnal

Agregate concasate de
balastiera

BAD 22.4 2.96 3.78 3.22

AB 22.4 2.72 2.86 3.14

Tabel 3.13 Variația densității aparente în funcție de tipul agregatului
Masa volumica aparenta pe cilindrii Marshall, (kg /m3)

Tip
Mixtura

Agregate de
cariera

Zgura de
furnal

Agregate concasate de
balastiera

BAD 22.4 2410 2418 2394

AB 22.4 2386 2409 2365

Tabel 3.14 Variația absorbției de apa pe cilindri Marshall în funcție de tipul
agregatului

Absorbtie de apa pe cilindrii Marshall, %

Tip
Mixtura

Agregate de
cariera

Zgura de
furnal

Agregate concasate de
balastiera

BAD 22.4 3.22 3.85 3.84

AB 22.4 4.36 3.47 5.28
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Tabel 3.15 Variația rezistentei la oboseala în funcție de tipul agregatului
Rezistenta la oboseala, numar de cicluri pana la fisurare la 15°C,

conf. SR EN 12697 24:2012

Tip
Mixtura

Agregate de
cariera

Zgura de
furnal

Agregate concasate de
balastiera

BAD 22.4 470000 473000 435500

AB 22.4 525000 525000 508500

Tabel 3.16 Variația rigidității în funcție de tipul agregatului
Modul de rigiditate la 20°C,(MPa) conform SR EN 12697-26:2012

Tip
Mixtura

Agregate de
cariera

Zgura de
furnal

Agregate concasate de
balastiera

BAD 22.4 6151 5680 5248
AB 22.4 6865 6124 6198

Tabel 3.17 Variația fluajului dinamic în funcție de tipul agregatului
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) conform SR EN12697-25:2006

- deformatia la 40°C, 200 kPa și 10000 impulsuri, mm/m

Tip
Mixtura

Agregate de
cariera

Zgura de
furnal

Agregate concasate de
balastiera

BAD 22.4 7401 9658 8620

AB 22.4 7113 8496 7735

4. CONCLUZII ȘI INTERPRETĂRI

Pe baza rezultatelor obținute în urma încercărilor statice și dinamice, din
analiza  graficelor și a valorilor stabilității Marshall, fluajului, absorbției de apă,
modulului de rigiditate, rezistenței la oboseală, și rezistentei la deformații
permanente, pe seriile de mixturi preparate în laborator se remarca că valorile se
încadrează în valorile impuse de AND 605:2016.

Dozajul optim de bitum în urma analizelor de laborator conferă mixturilor
proprietăți fizico mecanice bune, putând afirma cu certitudine că utilizarea zgurii
de furnal ca înlocuitor al agregatelor naturale, atât pentru straturile de legătură cât
și pentru straturile de baza, permite îndeplinirea condițiilor de calitate impuse.

In urma studiului comparativ pe mixturile asfaltice preparate fiecare în
parte, cu diferite tipuri de agregate: zgura de furnal, agregate de carieră, agregate
concasate de balastieră se observă următoarele:
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- Pentru stabilitate Marshall:
- rezultatul pe mixtură AB 22.4 cu zgură de furnal este mai mare cu 0,94% față

de mixtura cu agregate de carieră și mai mare cu 20 % față de mixtura cu
agregate concasate de balastieră;

- rezultatul pe mixtura BAD 22.4 cu zgură de furnal este mai mare cu 11,2%
fată de mixtura cu agregate de carieră și mai mare cu 24.3% față de mixtura
cu agregate concasate de balastieră;

- Pentru indice de curgere (I):
- rezultatul pe mixtura AB 22.4 cu zgură de furnal este mai mare cu cu 4,9%

față de mixtura cu agregate de carieră și mai mic cu 9 % față de mixtura cu
agregate concasate de balastieră;

- rezultatul pe mixtura BAD 22.4 cu zgura de furnal ste mai mare cu 21,7% față
de mixtura cu agregate de carieră și mai mare cu 14,9% față de mixtura cu
agregate concasate de balastieră;

- Pentru masa volumica aparenta pe cilindri Marshall:
- rezultatul pe mixtura AB 22.4 cu zgura de furnal este mai mare cu cu  1% fată

de mixtura cu agregate de carieră și mai mare cu 1,9 % față de mixtura cu
agregate concasate de balastieră;

- rezultatul pe mixtura BAD 22.4 cu zgura de furnal ste mai mare cu 0,4% față
de mixtura cu agregate de carieră și mai mare cu 0,1% față de mixtura cu
agregate concasate de balastieră;

- Pentru absobtia de apa pe cilindri Marshall:
- rezultatul pe mixtura AB 22.4 cu zgura de furnal este mai mic cu cu  20,5%

față de mixtura cu agregate de carieră și mai mic cu 34,3 % față de mixtura cu
agregate concasate de balastieră;

- rezultatul pe mixtura BAD 22.4 cu zgura de furnal ste mai mare cu 16,4% față
de mixtura cu agregate de carieră și mai mare cu 0,3% față de mixtura cu
agregate concasate de balastieră;

- Pentru rezistenta la oboseala:
- rezultatul pe mixtura AB 22.4 cu zgura de furnal este egal cu rezultatul obținut

pe mixtura cu agregate de carieră și mai mare cu 3,2 % față de mixtura cu
agregate concasate de balastieră;

- rezultatul pe mixtura BAD 22.4 cu zgura de furnal ste mai mare cu 0,7% față
de mixtura cu agregate de carieră și mai mare cu 0,8% față de mixtura cu
agregate concasate de balastieră;

- Pentru modul de rigiditate:
- rezultatul pe mixtura AB 22.4 cu zgura de furnal este mai mic cu cu  10,8%

față de mixtura cu agregate de carieră și mai mic cu 1,2 % față de mixtura cu
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agregate concasate de balastieră;
- rezultatul pe mixtura BAD 22.4 cu zgura de furnal ste mai mic cu 7,7% față

de mixtura cu agregate de carieră și mai mare cu 7,7% față de mixtura cu
agregate concasate de balastieră;

- Pentru fluaj dinamic:
- rezultatul pe mixtura AB 22.4 cu zgura de furnal este mai mare cu cu  16,3%

fată de mixtura cu agregate de carieră și mai mare cu 9 % fata de mixtura cu
agregate concasate de balastieră;

- rezultatul pe mixtura BAD 22.4 cu zgura de furnal ste mai mare cu 23,4% față
de mixtura cu agregate de carieră și mai mare cu 10,8% față de mixtura cu
agregate concasate de balastieră;

Utilizarea produselor din zguri, considerate materiale reciclabile
industriale, reprezintă un impact ecologic deosebit, prin:
- reducerea suprafețelor haldelor ocupate de aceste materiale neutilizate,
- redarea acestor spatii circuitului natural – agricol/economic
- asigurarea unei dezvoltări durabile
- reducerea impactului asupra mediului
- reducerea exploatărilor carierelor de roca, protejând și economisind, astfel,
resursele epuizabile naturale.

Utilizarea agregatelor din zgură de furnal, poate reduce semnificativ
impactul asupra mediului înconjurător și poate încetini consumul uriaș de resurse
naturale folosite în industria construcțiilor în mod deosebit în domeniul
construcțiilor de drumuri în structura straturilor rutiere.

Lucrarea prezintă soluții care ar putea fi puse în practică în ceea ce privește
alcătuirea mixturilor asfaltice folosind materiale reciclabile industriale din
România. Aceste soluții pot fi adoptate în vederea protecției mediului înconjurător
dar și din punct de vedere economic.
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PROGRAMAREA SI PRIORITIZAREA LUCRARILOR DE
MENTENANTA PREVENTIVA SI CORECTIVA, IN FUNCTIE

DE INDICELE DE SERVICIU, PE SUPRAFETE RUTIERE
AEROPORTUARE

Niculae Gabriel, Universitatea Tehnică de Construcții București, CFDP, MASTER Ingineria
Infrastructurii Transporturilor, anul II, e-mail: gabrielniculae11@gmail.com

Îndrumător: Petcu Claudia, Sef Lucrari Doctor Inginer, Universitatea Tehnică de Construcții
București, e-mail: claudia.petcu@ymail.com

Rezumat

Indicele de serviciu (IS) reflectă nivelul de integritate structural si de suprafată, având
valori cuprinse în intervalul 0 – 100. Monitorizarea IS constituie o bază obiectivă de identificare
a necesitătilor si prioritizarii lucrarilor de reparatii si întretinere.

Prezentul articol are ca scop prezentarea modului de determinare a indicelelui de
serviciu (IS) pe pista de decolare-aterizare 08R-26L din cadrul Aeroportului Internațional Henri
Coandă București, folosind metoda de calcul al indicelui de serviciu (IS) prezentata în cadrul
normativului ASTM D 5340-Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index
Surveys. Această metoda este descrisa partial in cadrul Normativului privind evaluarea stării
de degradare a îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare -
NP 085-2004.

Rezultatele obtinute sunt reprezentate sub forma de grafice si tabele si sunt in
concordanta cu cele doua normative menționate.

Cuvinte cheie: indice de serviciu, prioritizare, strategie, mentenanta

1. STADIUL ACTUAL

In Romania nu exista norme specifice pentru calculul IS pe suprafete
aeroportuare cu strat de uzura din imbracaminte asfaltica, de aceea s-a avut in
vedere calculul IS conform normativului ASTM D 5340-Standard Test Method
for Airport Pavement Condition Index Surveys, aplicat in SUA.

La noi in tara exista Normativul privind evaluarea stării de degradare a
îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare NP 085-2004,
conform caruia se determina IS pentru suprafetele aeroportuare cu imbracaminte
asfaltica.
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Nivelul/ indicele de serviciu (IS) este un indicator numeric ce
caracterizează starea structurii rutiere și se determină pe baza indicelui de
degradare (ID) ce exprimă suprafața degradată raportată la suprafața totală. Prin
monitorizarea continuă, IS reflectă performanța structurii rutiere și validează sau
permite îmbunătățirea procedurilor curente de întreținere a structurilor rutiere
aeroportuare.

Pe scara de valori comparative, IS = 100 corespunde situației fără degradări
(structură nouă), iar IS ≤ 10 indică o structură neoperabilă (închisă traficului
aerian).

Figura 17. Scara de valori comparative [1]

Valoarea indicelui de serviciu IS este stabilită în urma evaluării stării de
degradare/ releveului degradărilor, ce include toate tipurile de defecțiuni
constatate, cu nivelurile de gravitate aferente. Semnificația IS se interpretează
conform tabelului 1.
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Tabel 2. Semnificația IS

IS Performanța structurii rutiere Intervenție
recomandată

86 - 100 Excelentă – degradări minore Întreținere curentă
71 - 85 Foarte bună – degradări minore și medii Întreținere preventivă

56 - 70 Bună – degradări punctuale severe Întreținere corectivă și
reparații curente

41 - 55
Satisfăcătoare – anumite degradări
severe ce pot provoca dificultăți
operaționale

Reparații sau
reparații capitale

26 - 40 Rea (precară) – degradări severe ce
provoacă dificultăți operaționale

Reparații și
reparații capitale

11 - 25 Foarte rea – multiple degradări severe
ce provoacă restricții operaționale

Reparații urgente și
reparații capitale

0 - 10

Nesatisfăcătoare (neoperabilă/ închisă
traficului) – degradarea suprafeţei
împiedică exploatarea în condiții de
siguranță

Reparații capitale

Potrivit bunelor practici internaționale în vigoare (Methode Indice de
service, Guide Methodologique, Direction Generale de l’Aviation Civile/ STAC,
2003), periodicitatea evaluării stării de degradare pe baza căreia se calculează
indicele de serviciu IS poate varia în funcție de obiectivul urmărit:
 evaluarea generală, periodică, a stării de degradare și a macrotexturii/

rezistenței la frânare;
 evaluarea detaliată, integrală a stării suprafeței, evaluarea capacității portante

a structurii prin investigații nedistructive (măsurarea deflexiunilor, investigații
cu penetrometrul cu con, georadar etc.) și investigații distructive (carotări,
foraje, analize de laborator pe probele prelevate etc.).

2. CONSIDERAȚII TEORETICE

2.1. Etapele evaluării stării de degradare

La noi in tara, etapele evaluării stării de degradare conform NP 085-2004 sunt:
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 stabilirea IS și încadrarea calificativului secțiunii omogene/ tronsonului,
conform scării de valori comparative;

 urmărirea comportării în timp a structurii rutiere - evoluția și istoricul IS în
funcție de lucrările realizate. În scopul urmăririi evoluției degradărilor, este
recomandată actualizarea anuală a indicelui de serviciu.

 stabilirea unui program privind necesitățile și prioritățile lucrărilor de
întreținere și reparații, în vederea derulării operațiunilor aeriene în condiții
optime.

Anterior evaluării stării de degradare și transpunerii înregistrărilor în valori
IS, în vederea stabilirii zonelor degradate și a încadrării acestora pe suprafața
investigată, sunt necesare planuri generale cu suprafața de mișcare și planul de
detaliu al zonei investigate.

Pentru realizarea inspecțiilor, trebuie să fie cunoscut istoricul lucrărilor de
întreținere efectuate pe suprafața ce urmează a fi investigată. Secțiunea, respectiv
sectorul omogen care urmează a fi inspectate vizual se aleg în funcție de următorii
parametri:

 tipul structurii rutiere (suplă/ semirigidă, rigidă)
 istoricul lucrărilor efectuate
 starea actuală, pe baza evaluării vizuale a degradărilor.
Dimensiunile orientative pentru alegerea eșantioanelor sunt conform

tabelului 2 de mai jos:

Tabel 3. Dimensiunile eșantioanelor
Pistă de decolare-

aterizare Cale de rulare Platformă

Originea
releveului

din capătul cel mai
degradat de la intersecția cu pista din colț

Lățime
eșantion

2/3 din lățimea
portantă toată lățimea ≥ 20 m

Lungime
eșantion

Structură suplă/ semirigidă:  suprafața eșantionului este de 500
m2 (cu variații de ± 50 m2, în funcție de rosturile de construcție)
Structură rigidă: suprafața eșantionului este de 500 m2 (cu
variații de ± 50 m2

, releveul include un număr întreg de dale)

Numărul de eșantioane ce urmează a fi inspectate se selectează în funcție de
obiectivul efectuării releveului:
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a) total eșantioane N/secțiune, în vederea estimării necesarului cantităților de
lucrări de întreținere/ reparații (analiza generală a stării infrastructurii
rutiere);

b) minimum n eșantioane/ secțiune, în vederea obținerii unei estimări
statistice cu grad de încredere 95% pentru analiza de proiect;
Numărul minim n de eșantioane se determină cu formula (1):

n = Ns2/((e2/4)(N-1)+s2) (1)
unde,

s reprezintă abaterea standard,
s = 10 pentru structuri suple/ semirigide, respectiv
s =15 pentru structuri rigide

e reprezintă eroarea acceptabilă a estimării, e = ±5 puncte.
c) un număr redus de eșantioane r < n ce corespunde unui grad de încredere

sub 95%, în vederea analizei la nivel general.
Numărul minim n de eșantioane corespunzător intervalului de încredere de

95% și numărul redus r de eșantioane selectat pe baza valorii anterior specificate
sunt prezentate în tabelul 3.

Tabel 4. Număr redus de eșantioane

Numărul minim de eșantioane n corespunzător
intervalului de încredere 95%

Număr redus r de
eșantioane calculat pe baza

numărului n
1 – 5 eșantioane 1
6 – 10 eșantioane 2
11 - 15 eșantioane 3
16 – 40 eșantioane 4

> 40 eșantioane 10%

Tabel 5. Număr total, număr minim și număr redus de eșantioane

obiect
infrastructură/
tip structura

lungi-
me [m]

lăți-
me
[m]

arie
[mp]

N
nr. total
eșant.

n
nr. min.
eșant./
interval

încredere
95%

r
nr. redus
eșant.

RWY 08R-26L 3500 30 105.000 210 15 5
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Algoritmul de calcul include aprecierea defecțiunilor caracterizate prin
tipul degradării, nivelul de gravitate și densitate, urmată de transpunerea
înregistrărilor în valori numerice, pe baza nomogramelor standardizate.

Valoarea dedusă VD poate fi interpretată ca o matrice aplicată indicelui de
serviciu al structurii rutiere, ce are valoarea implicită 100 pentru o structură nouă.

Densitatea degradării (%) se determină în procente și este egală cu
raportul dintre suprafața defectului și suprafața eșantionului, ținând cont de
nivelul de gravitate corespunzător.

Pentru fiecare eșantion, se calculează suma valorilor deduse ale
degradărilor întâlnite; această sumă reprezintă valoarea dedusă totală VDT.

Valoarea dedusă totală obținută este utilizată ulterior pentru a calcula
valoarea dedusă corectată VDC, pe baza unei nomograme ce ia în calcul doar
defectele semnificative (acele defecte cu valoare dedusă mai mare de 5 puncte).
Această ponderare a valorii deduse totale VDT permite aprecierea procesului de
degradare în funcție de numărul de degradări observate.

Indicele de serviciu este determinat conform relatiei (2):

IS = 100 – VDC (2)

Nivelul/ indicele de serviciu al suprafeţei/ secțiunii omogene investigate
este egal cu media valorilor IS calculate pentru fiecare eșantion. Nivelul de
serviciu poate fi apreciat pe baza scării de valori comparative (asa cum rezulta din
figura 1).

Indicele de serviciu caracteristic al unei suprafeţe/ secțiuni reprezintă
media aritmetică a valorilor IS aferente eșantioanelor care aparțin respectivei
suprafeţe/ secțiuni. Nomogramele și algoritmul de calcul derivate pe baza
experienței numeroaselor studii prin metode de lucru elaborate și armonizate la
nivel internațional, produc rezultate concludente privind starea de degradare
estimată prin calcul și confirmată în timpul inspecțiilor vizuale.

Indicele de serviciu global IS este calculat pe baza tututor degradărilor
înregistrate, cu nivelul de gravitate aferent și densitatea defectului (valoarea
măsurată raportată la suprafața eșantionului).

2.2. Analiza procesului de degradare a structurii

 O primă etapă corespunde perioadei inițiale de viață/ serviciu a structurii
rutiere ce face obiectul evaluării stării de degradare. În această etapă apar doar
degradări ușoare, punctuale, cu nivel de gravitate scăzut. Progresiv,
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degradările se multiplică, se extind pe suprafeţe mai mari și ating, la un
moment dat, nivelul de gravitate ridicat. În acest moment se consideră că s-a
atins pragul critic A, iar din acest moment se recomandă urmărirea cu
frecvență ridicată în ceea ce privește cerințele exploatării structurilor rutiere
aeroportuare la parametri optimi.

 Tendința de evoluție a degradărilor crește până la atingerea valorii - prag de
alarmă B ce corespunde unei scăderi drastice a nivelului de calitate și a
cerințelor structurale ale structurii rutiere aeroportuare. Prezența degradărilor
multiple, inițial ale suprafeţei și legate doar de calitățile funcționale ale
suprafeţei aeroportuare, generează în cele din urmă degradări care afectează în
profunzime complexul structurii rutiere. Din acest moment, toate lucrările
realizate în vederea restabilirii unei etanșeități perfecte a stratului de rulare sunt
insuficiente.

 În etapa a treia sunt eficiente doar lucrările de reparație capitală, care au ca
efect ameliorarea durabilă (pe termen lung) a nivelului de serviciu. Dacă
procesul de degradare nu este împiedicat, utilizarea ulterioară a structurii
rutiere aeroportuare va atrage riscuri inacceptabile cu privire la siguranța
aeronautică. În această etapă, este atins pragul critic C ce implică necesitatea
intervențiilor/ reparațiilor capitale.

In figura 2 sunt prezentate pragurile pe care le poate atinge nivelul de
serviciu in raport cu timpul, in cazul unei piste de decolare-aterizare.

Figura 18. Intervenții în timp, în funcție de valorile prag ale indicelui de
serviciu definit pentru pista de decolare-aterizare [2]
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2.3. Performanța îmbracaminții asfaltice

Numărul de ani în care structura rutieră se află în stare bună, înainte să
coboare sub o valoare prag de unde începe o degradare rapidă este dependent de
mai mulți factori, printre care se numără tipul și calitatea construcției, utilizarea
structurii - încărcările din trafic, condiții climaterice și lucrările de întreținere/
reparații efectuate. Figura 3 simulează deteriorarea tipică a unei structuri rutiere
și costurile aferente pentru reabilitare la momente diferite în timpul duratei de
viață. Starea generală a pavajului este bună pe durata de viață, dar când atinge
“valori critice” începe procesul de degradare accentuată.

Costurile de întreținere și conservare a structurii rutiere în stare bună sunt
mult mai scăzute în raport cu costurile de reabilitare a structurii respective când
se află în stare satisfăcătoare sau rea, iar consecința intervenției în momentul
anterior constă în extinderea duratei de viață.

Urmărirea comportării în timp ulterioară fiecărei intervenții este utilă în
vederea optimizării strategiilor de întreținere mai ales în ceea ce privește
estimarea orizontului de timp când apare necesitatea unor investiții (modernizari,
consolidari, după caz) și astfel poate facilita dezvoltarea unei programări realiste
a programelor și bugetelor de mentenanță pe termen lung.

Alegerea strategiei optime include alternativele de întreținere și reparații
față de bugetul disponibil, astfel încât să rezulte strategia optimă.

Figura 19. Performanța structurii rutiere și programarea intervențiilor [3]
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3. REZULTATELE INSPECȚIEI

Inspecția vizuală s-a realizat pe pista de decolare-aterizare 08R-26L din
cadrul Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti.

Algoritmul prezentat pentru determinarea IS a respectat normativul ASTM
D 5340-Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys si
a avut ca obiectiv evaluarea generală, periodică, a stării de degradare a pistei 08R-
26L, care face parte din programul de mentenata al pavajelor realizat pentru
structurile rutiere aeroportuare din cadrul suprafetei de miscare a Aeroportului
International Henri Coanda Bucuresti.

Evaluarea degradarilor si determinarea IS aferent pistei 08R-26L s-a
realizat prin analiza a opt esantioane, pe trei tronsoane omogene ale pistei, astfel
incat suprafetele analizate sa fie reprezentative pentru intreaga suprafata portanta
a pistei.

Figura 20. Fotografii relevante eșantion 1

Figura 21. Fotografii relevante eșantion 2
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Valoarea actuala a nivelului de serviciu IS determinat pe pista de decolare-
aterizare are urmatoarele valori aferente esantioanelor si tronsoanelor omogene,
precum si calificativele corespunzatoare:

Tabel 6. IS calculat pe esantioane si tronsoane
nr.

esantion tronson amplasare IS /
esantion

IS /
tronson

1
08R - TWY G

dale 105-118/
sud 7.2m ax 85

IS = 91
2 dale 130-135/

nord ax 96

3
TWY G - TWY D

dale 446-450/
nord ax 66

IS = 77
4 dale 235-240/

sud  ax 88

5
TWY D - 26L

dale 566-580/
sud 7m ax 65

IS = 75
6 dale 584-589/

nord ax 85

7
TWY D - 26L

dale 566-573/
nord 7m ax 74

IS = 738 dale 600-604/
sud ax

72

În etapa de evaluare a degradărilor, indicele de serviciu se poate reprezenta
vizual prin grafice tip histograma (a se vedea figura 4).

Reprezentarea oferă o imagine obiectivă asupra nivelului de serviciu al
suprafeţei desfășurată pe lungimea secțiunilor, respectiv a eșantioanelor
investigate, atât prin evidențierea zonelor omogene, cât și a celor cu degradări
severe sau care nu se încadrează în media statistica.

Histograma degradărilor prezintă informații clare și indispensabile analizei
stării structurilor rutiere aeroportuare.
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Figura 22. Indicele de serviciu calculat pe esantioane si histograma degradărilor

Pragul critic al nivelului de serviciu s-a atins pentru un esantion din cele
opt investigate; astfel IS = 65 pe esantionul 5, amplasat pe latura de sud, adiacent
marcajului TDZ, pe  care se constata degradari structurale cu nivel de severitate
ridicat, pe 0.3% din suprafata. Esantionul evaluat include o suprafata de 70 m2 pe
care nu s-au inlocuit straturile foarte subtiri aplicate la rece, cu degradari. Zona va
fi monitorizata in vederea urmaririi comportarii in exploatare, prin urmare
suprafata trebuie inclusa in programul de mentenanta.

Avand in vedere ca pe esantionul 3, amplasat pe latura de nord, s-a
determinat IS = 66 din cauza degradarilor structurale cu nivel de severitate scazut,
prezente pe 3.6% din suprafata, suprafata va fi de asemenea monitorizata, iar in
cazul extinderii degradarilor, va fi inclusa in programul de mentenanta.

Tabel 7. Indice de serviciu si calificativ stare pe tronsoane
Tronson IS Calificativ stare

08R - TWY G IS = 91 EXCELENTA
TWY G – TWY D IS = 77 FOARTE BUNA

TWY D - 26L IS = 75 FOARTE BUNA
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3. CONCLUZII

Pe baza valorii IS determinate, strategia recomandata pentru suprafata
investigata consta in implementarea programului de mentenanta. Rezulta ca este
in continuare necesara urmarirea comportarii in exploatare a pistei de decolare-
aterizare 08R-26L si aplicarea masurilor de mentenanta.

Prezenta defectelor de suprafata,  reconfirma necesitatea continuarii
lucrarilor de mentenanta la pista de decolare-aterizare. Aceste  degradări  sunt
punctuale, cu nivel de gravitate scăzut, dar progresiv se multiplică si se extind pe
suprafeţe mai mari, cu potential de evolutie pana la nivelul de severitate ridicat.

In cazul in care valoarea IS atinge valori prag de alarma (IS<50) se va
interveni prin lucrari de reparatii, proiectate in functie de tipurile de degradari
constatate, iar la atingerea unei valori prag limita (in cazul in care IS<30) se poate
interveni doar prin reparatie capitala.
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ASPECTE PRIVIND MODERNIZAREA DEPOURILOR ŞI
STAŢIILOR DE TRAMVAI

Oancea Radu Virgil: Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri, Secţia Ingineria
Infrastructurii de Transport, anul II, e-mail: oancea.radu.virgil@gmail.com

Îndrumător: Poştoacă Stelian-Doctor inginer, e-mail stelianpostoaca@gmail.com

Rezumat

Prezenta lucrare își propune să analizeze metodele de modernizare a depourilor şi
staţiilor de tramvai. Astfel s-a analizat modernizarea depourilor actuale prin reorganizarea
circulaţiei tramvaielor în incinta acestora şi execuţia unor construcţii prin care să se
îmbunătăţească activitatea angajaţilor. Pentru o bună circulaţie a tramvaielor este necesar să se
efectueze calculul interstaţiei optime. Intestaţia medie optimă este o valoare teoretică .

Ipotezele luate în considerare şi modul de stabilire a formulelor sunt o bună
exemplificare a problemelor de modelare matematică şi a utilităţii ei în realizarea obiectivelor
permanente ale unei întreprinderi de transport în comun şi anume: îmbunătăţirea condiţiilor de
călătorie, minimizarea costurilor. Utilizarea judicioasă a formulelor stabilite asigură fiabilitatea
programelor de lucru, condiţie esentială în transportul în comun.

Cuvinte cheie: tramvai, depou tramvai, aparate de cale.

1.INTRODUCERE

Totalitatea construcţiilor, instalaţiilor şi dotărilor care asigură transportul
de călători pe un traseu determinat se numeşte ,,linie de transport public,,.

În anul 1871 a fost înfiinţată prima ,,Societate Română de Tramvai’’. Pe
străzile Bucureştiului s-au putut vedea primele tramvaie trase de cai. În anul 1923
au fost achiziţionate vagoane de tramvai THOMPSON-HOUSTON şi 2
convertizoare de 1000 kw/unitate de firma SIEMENS-SCHVCKERT. În anul
1929 încetează circulaţia tramvaielor cu cai În oraşele mari, o parte însemnată a
transporturilor de călători se desfăşoară pe linii de tramvai. Unele din aceste linii
sunt amplasate pe străzi înguste, în apropierea unor obiective care trebuie
protejate.

Depoul de tramvaie este un spatiu special amenajat pentru întreţinerea,
repararea şi parcarea tramvaielor. Modernizarea depourilor de tramvai este
impusă de starea tehnică precară actuală a liniilor de tramvai şi a aparatelor de
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cale din incinta depourilor, care nu mai permite o exploatare în condiţii de
siguranţă a materialului rulant.

2. STUDIU DE CAZ

Studiul de caz a fost realizat în cadrul depoului Giurgiului şi a reţelei de
tramvai din municipiul Bucureşti.

3.PARTICULARITĂŢI AL DEPOURILOR DE TRAMVAI

3.1 Structura depoului

Orice depou are în componenţa sa următoarele :
 Reţeaua de linii pe care se manevrează şi se garează parcul de vagoane
 Clădirea administrativă
 parc rece
 parcul de boghiuri.

3.2 Organizarea depoului

În cadrul depoului se desfăşoară activităţi de întreţinere, reparaţii şi garare
a vagoanelor ce formează parcul depoului. Activitatea de întreţinere şi garare
urmăreşte un flux tehnologic.

Pentru o mai bună circulaţie este necesar ca:
 -fluxul tehnologic să se realizeze pe cât posibil fără manevre cu spatele;
 -să existe linii ocolitoare pentru evitarea unor posibile blocaje;
 -să existe o linie de probe;
 -să existe o grupă de linii de primire a vagoanelor care la retragerea

vagoanelor să absoarbă din traseu un număr cât mai mare de vagoane;
 -să existe o linie de întoarcere a vagoanelor ce ies de la reparaţii;
 -să existe o cale de acces auto până la spatele depoului cu posibilitatea

întoarcerii prin buclă ocolind clădirile, pentru cazul intervenţiei maşinilor
de pompieri.
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Figura 1. Depou de tramvaie

3.3 Capacitatea de parcare

Distanţa liberă între tampoanele vagoanelor să fie min. 0,60 m pentru a
permite accesul căruciorului pe care se află stingătorul mobil cu praf şi o cale de
acces cu paviment corespunzător. În permanenţă în depou trebuie să existe un
traseu neocupat care să permită accesul, remedierea şi ieşirea în traseu a utilajelor
pe linie, mai ales iarna. În depou trebuie să existe un traseu neocupat pentru
accesul maşinilor de pompieri. Acestea trebuie să poată pleca (pentru reîncărcare
cu apă) fără a introduce autovehicolul . Toată intervenţia trebuie să se poată face
în flux continuu. Gararea vagoanelor să nu se facă în hală sau în faţa halei.

3.4 Căi de parcare în depou

Planul general şi schema de amplasare a căilor în depouri depind de
mărimea şi forma suprafeţiei pe care se construieşte depoul, de capacitatea
necesară de parcare şi de volumul şi caracterul operaţiunilor tehnologice ce se
efectuează. Legarea liniilor între ele se realizează prin blocuri de macaze, care se
prevăd cu raza de 20...30 m şi cu inimi de încrucişare drepte cu raport ¼ sau chiar
mai mic. Când numărul liniilor de garare depăşeşte 4-6 linii, acestea se
amplasează în grupuri. Între grupuri se lasă un culuar de 1,5-2 m, pentru
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depozitarea zăpezii şi ca protecţie împotriva extinderii incendiilor. Căile de intrare
şi ieşire ale depoului se leagă la ambele sensuri ale liniilor din circulaţie, pentru a
evita orice manevră şi a uşura ieşirea vagoanelor.

În schema liniilor din depou trebuie prevăzută, o linie de ocolire a clădirii
depoului, legată cu intrarea şi cu o grupă a liniilor de parcare, pentru a nu bloca
intrarea, în cazul când este blocat fluxul de întreţinere pe liniile din depou. De
asemenea  se asigură printr-o linie sau două, readucerea vagoanelor din parcare
pe liniile de întreţinere din depou.

Pentru încercarea vagoanelor, după anumite remedieri şi pentru a verifica
rezistenţa de rulare a acesora, este necesar a se prevedea o linie laterală dreaptă
sau în palier,cu o lungime cât mai mare. Liniile pentru parcare se amplasează pe
suprafeţe orizontale, cu declivitate maximă de 0,2 % pentru a preveni deplasarea
vagoanelor parcate şi nefrancate.

Figura 2. Schema tip a căii într-un depou
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Această schemă asigură intrarea şi ieşirea din depou a vagoanelor pe
ambele sensuri de circulaţie din linia curentă, intrarea în clădirea (1) a
spălătorului, intarea pe ambele grupuri de linii ale clădirii  (2) de revizii, şuntarea
depoului pe linii (3) parcarea pe una din grupurile (4) de linii şi încercarea
vagoanelor pe linia (5), revenirea pe liniile de revizii din parcare precum şi alte
manevre prin diagonalele existente. Grupurile de linii din depouri trebuie să fie
astfel proiectate încât lungimea utilă a lor, pentru parcarea vagoanelor, să fie
maximă.

lu = ntr x ltr + (ntr - 1) x 0,5 (m)
ntr = numărul trenurilor de tramvaie
ltr = lungimea trenului
0,5 = spaţiu liber necesar între trenuri

Distanţa între axele căilor se admite de min. 4,0 m astfel încât la o lăţime a
caroseriei vagonului de 2,5 m să rămână un culuar de siguranţă de 1,50 m pentru
accesul conducătorului de tramvaie sau a personalului din depou.

4. DESCRIEREA LINIILOR SI APARATELOR DE CALE

4.1-Introducere

În alegerea traseului pentru noile linii de tramvai, se va ţine seama de
traseele aprobate prin Planul Urbanistic General sau prin studiul de circulaţie.

Liniile de tramvai noi se pot amplasa pe străzi de categoria I-a şi a II-a.
Calea de rulare se poate amplasa pe partea carosabilă şi la nivelul ei, astfel încât
aceasta să poată fi folosită atât pentru circulaţia tramvaielor, cât şi a mijloacelor
de transport. În cazuri deosebite, atunci când intensitatea traficului, profilului
transversal al străzii, circulaţia pietonală sau alte condiţii o impun, liniile de
tramvai se pot realiza pe platforma proprie. Soluţiile tehnice adoptate pentru
organizarea transportului public urban, se stabilesc pe baza unui studiu
comparativ din punct de vedere al eficienţei tehnico-economice privind varianta
optimă, ce trebuie adoptată. Introducerea tramvaiului ca mijloc de transport în
comun se recomandă, în general de la fluxuri de călători de cel putin 6000
călători/ora şi sens sau 60.000 călători/zi.

4.2 Linii in depouri

Reţeaua de linii în depouri trebuie :
 să asigure un acces în depou;
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 să asigure accesul materialului rulant la construcţiile tehnologice privind
întreţinerea şi repararea vagoanelor;

 să asigure deplasarea uşoară  a vagoanelor conform fluxului tehnologic;
 să asigure ieşirea rapidă din depou în caz de incendiu

Pentru realizarea liniilor în bune condiţii este necesar ca:
 -distanţa dintre axele liniilor între care se amplasează stâlpii pentru

susţinerea reţelei de contact să fie de minim 5m;
 -distanţa între gardul perimetral şi cea mai apropiată linie să fie de minim

2,75 m
 diagonalele şi amplasarea macazelor să se facă în aşa fel încât să se utilizeze

la maxim terenul existent şi obţinerea unei capacităţi de parcare mai mare
 în vederea îmbunătăţirii fluxului în depou este necesar ca aparatele de cale

să se prevadă cu aparate de manevră  automată a macazurilor;
 pentru a câştiga spaţiu, acolo unde configuraţia depoului o permite, este

necesara folosirea de schimbătoare de tip pieptene (sau liră).

Figura 3. Schimbătoare de tip pieptene

Liniile de depou se construiesc astfel:
 -calea în curbă numai din şină de canal, nouă, pe traversă;
 -cale de parcaje din şina de cale ferată tip 49E1 pe traverse din beton sau

şină cu canal semibună;
 -aparatele de cale din şină tip 62R2 sau din şină tip 49E1;

În cazul folosirii şinei cu canal semibună nu sunt admise spre
reîntrebuinţare şinele a căror uzură depăşeşte:
 -uzura la înălţime, la ciuperca şinei           9  mm
 -uzura laterală a ciupercii                           7  mm
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Lungimea de construcţie “ l”, a unei linii de garaj este dată de relaţia:
l=lu+2d

în care: l=lungimea constructivă
lu=lungimea utilă
d=distanţa necesară de siguranţă pentru ca trenurile care circulă pe
diagonală să nu acroşeze vagoanele parcate pe linia vecină.

4.3 Aparate de cale

Aparatele de cale sunt instalaţii fixe ale căii de rulare cu ajutorul cărora se
realizează ramificarea sau încrucişarea la nivel a liniilor de tramvai.

Sunt cunoscute urmatoarele tipuri de aparate de cale:
Schimbătoare simple de intrare-ieşire (Sie) sunt aparate de cale şi au în
componenţă următoarele subansamble:
 -macaz de intrare-ieşire cu ace flexibile R=29.285,5 mm, deviaţie dreapta

sau stânga
 -aparat de manevrare automată sau manuală a acelor macazului .
 -inimă de încrucişare, şine de legătură, încălzitor pentru fiecare limbă a

macazului.

Figura 4. Schimbător de cale



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

298

Figura 5. Schimbător simplu de intrare-ieşire deviaţie dreapta

Figura 6. Traversare între linii de tramvai cu 4 inimi

Aparatele de cale se pot folosi într-o zona macroclimatică N, zonă în care
media temperaturilor maxime anuale este mai mică de +40ºC, media
temperaturilor minime anuale este mai mare de -33º C, iar umiditatea relativă a
aerului la temperaturi mai mari de +20º C depăşeşte rareori 80%.

Contracţiile din timpul iernii şi dilataţiile din timpul verii nu trebuie să
influenţeze buna funcţionare a aparatelor de cale. Drenarea este obligatorie şi se
va realiza conform proiectului de dren. Este necesara drenarea macazurilor,
aparatelor de manevra.
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Figura 7. Semifabricate din beton înainte şi după preinstalarea schimbătorului în
fabrică

5. PUNCTE FINALE ŞI STAŢII

Punctele finale din reţeaua de cale, contribuie în mare măsură la buna
desfăşurare a circulaţiei tramvaielor. Acestea  asigură: întoarcerea tramvaielor la
180 grade, fără manevre, activitatea nestânjenită a tramvaielor de pe diferite
trasee, care au captăt în acest punct final, posibilitatea scoaterii din circulaţie a
tramvaielor cu defecţiuni, în scopul remedierii lor, platforme separate pentru
coborârea şi urcarea călătorilor .

Punctele finale, atât a căilor simple, cât şi duble, se proiectează sub forma
de buclă, sau circulare, pe cât posibil în afara carosabilului străzii şi fără
intersectări suplimentare a acestora. Construirea punctelor finale, sub formă de
triunghi sau linie moartă, nu sunt recomandate, deoarece implică manevre
suplimentare sau vagoane cu comandă la ambele capete.

Un punct final pentru mai multe trasee de tramvai care satisface cerinţele
impuse este prezentat în figura de mai jos:
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Figura 8. Punct final pentru circulaţia tramvaielor

Întoarcerea tramvaielor este asigurată de o buclă cu o raza de 22-25 m.
Coborârea şi urcarea călătorilor se face pe platforme diferite: coborârea înainte de
întoarcerea în bucla pe platforma 5, iar urcarea după ieşirea din buclă, pe
platformele 2,3,4. Tramvaiul parcurge bucla fără încărcătură, uşurându-i mersul
pe curba cu rază mică şi implicit se reduce uzura şinelor şi se economiseşte energie
electrică. Reglarea circulaţiei şi urcarea simultană a călătorilor în tramvaie, de pe
diferite trasee, este posibilă, datorită evantaiului căilor de şuntare prevăzute.
Numărul acestor căi trebuie să fie cel putin egal cu numărul traseelor ce au ca
punct final acest nod. Lungimea utilă a căilor de şuntare trebuie să fie multiplul
lungimii unui tren de tramvai (aprox. 35 m) şi o rezervă între trenuri. Distanţa
între axele căilor trebuie să fie de minimum 5 m, pentru a asigura urcarea în
siguranţă a călătorilor. Schimbătoarele de cale se prevăd cu raze de 30 m şi cu
inima dreaptă. Pe liniile infundate 6, se efectuează micile remedieri a deficienţelor
ce apar la vagoanele din circulaţie. Staţiile de urcare şi coborâre a călătorilor,
trebuie să satisfacă cerinţele de securitate şi confort a acestora. În oraşe, staţiile se
amplasează de regulă înainte de intrarea în pieţe, înaintea intersecţiilor şi în locuri
cu mari aglomerări de călători.
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Figura 9. Staţie tramvai

Figura 10. Staţie Pasaj Basarab

Distanţa între staţii în zonele urbane se admite de 300-400 m, iar la
periferie, de 600-800 m.
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Amplasarea staţiilor se face în aliniament, iar în palier sau în declivităţi mai
mici de 0,25%. Lungimea platformei staţiei se admite de 30 sau 60 m , în funcţie
de lungimea trenurilor de tramvai ce circulă pe linie, frecvenţa de circulaţie şi
numărul traseelor. Pentru uşurarea urcării, platformele se supraînalţă faţă de
nivelul trotuarului cu 0,2-0,25 m. La capete se prevăd balize de protecţie şi
indicatoare de dirijare a circulaţiei auto.

6. CONCLUZII

Reţelele de tramvai au un rol foarte important în desfăşurarea transportului
de călători în marile oraşe . Calităţile principale ale transportului de călători pe
şine sunt: distanţa mică între staţii, capacitatea mare de transport, transferul rapid
al călătorilor. Pentru rezolvarea transportului în comun se caută în continuare
soluţii eficiente şi durabile . Transportul călătorilor pe şinele de tramvai este o
solutie viabilă, eficientă, realizabilă şi durabilă.

Pentru realizarea unui transport urban cât mai util sunt necesare
următoarele recomandări:
 completarea şi modificarea standardelor care se referă la depourile de

tramvai în domeniul proiectării, construcţiei şi exploatării;
 în elaborarea temelor de proiectare să se aibă în vedere pe lângă condiţiile

minimale de exploatare (viteza maximă, tonaj maxim pe osie, durata de
viaţa, etc.) şi eventual, efectul acestui tip de transport asupra mediului
înconjurator şi materialul rulant; Alegerea soluţiilor tehnice în cazul liniilor
ferate nu poate fi redusă la o problema de cost.

 continuarea studiului comparativ privind poluarea mediului de către diferite
sisteme de transport. Consider că în viitor transporturile de călători cu
tramvaiul va cunoaşte o mare dezvoltare. Transportul de călători va asigura
un transport corespunzător pentru pretenţiile de siguranţă şi confort impuse.
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Rezumat

Evaluarea stării tehnice la rețeaua rutieră sau la un drum aflat în exploatare reprezintă o
obligație a administratorului drumului, care gestionează calitatea suprafeței carosabile și a
structurii rutiere prin măsurători periodice conform actelor normative în vigoare și care totodată
răspunde de asigurarea condițiilor de siguranță a circulației în perioada de exploatare a
drumului. Motivul alegerii acestei teme se datorează faptului că lucrez în domeniul
construcțiilor de drumuri și reabilitarea acestora. Prin cercetarea desfășurată îmi pot face chiar
și o verificare ca și coordonator de lucrări pentru a stabilii deficiențele fiecărei lucrări în parte.
Subiectul abordat este unul de actualitate pentru că se referă la evaluarea stării tehnice pentru
toate categoriile de drumuri din rețeaua națională de drumuri. Metodologia de evaluare a stării
tehnice face parte integrantă din sistemul de administrare optimizată a drumurilor moderne, și
stabilește obligativitatea operatorilor de drum de a organiza și a realiza urmărirea în timp a
modului de comportare a construcțiilor. În acest sens se pot folosi mijloace proprii de
echipamente pentru determinarea capacității portante, cum ar fi deflectometrul cu sarcină
dinamică FWD Primax 2500, și interpretarea datelor obținute din teren prin indicele de
performanță, pentru evaluarea stării tehnice a drumului.

Cuvinte cheie: structură rutieră, indicatori de performanță, normativ CD 155, stare
tehnică, îmbrăcăminte bituminoasă.

1. EVALUAREA STĂRII TEHNICE LA DRUMURI POTRIVIT
PUBLICAȚIILOR DE SPECIALITATE

1.1. Evaluarea stării tehnice a drumurilor din Lituania

În Lituania, starea drumurilor este exprimată prin „gradul de degradare
totală a suprafeței” (grade of total surface degradation), pentru care se va utiliza
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în continuare abrevierea SDSLe și se bazează pe evaluarea defectelor de suprafață
și a rugozității. SDSLe este calculat cu ajutorul următoarei expresii:

SDSLe= (∑ × Ki + NL × KNL) x fj (1)
Următoarele defecte de suprafață sunt luate în considerare:

 fisurile longitudinale;
 fisurile transversale;
 degradări datorate oboselii;
 plombele;
 făgașele.

1.2. Evaluarea stării tehnice a drumurilor din Elveția

Gestionarea stării tehnice și stabilirea periodicității lucrărilor de intervenții
și reabilitări ale rețelei rutiere naționale în Elveția, are la bază inspecțiile de rutină
efectuate la intervale fixe de timp. În timpul acestor inspecții se determină
următorii indici:
 degradările de suprafață prin identificare vizuală;
 uniformitatea longitudinală;
 uniformitatea laterală;
 frecare.

1.3. Evaluarea stării tehnice a drumurilor din Belgia

Metodologia de luare a deciziilor pentru întreținere se bazează pe 2 indici
utilizați pentru definirea condiției pentru fiecare drum. Primul indice este corelat
cu întreținerea rețelei de drumuri (Igc), iar al doilea se referă la siguranța
utilizatorului (Igs). În componența acestor indici se regăsesc „indicii” individuali:
 rezistența la alunecare;
 planeitatea în profil longitudinal;
 planeitatea în profil transversal;
 durata de viață reziduală.

1.4. Evaluarea stării tehnice a drumurilor din Austria

Utilizează un sistem de gestiune a activelor (SGA) pentru a planifica
întreținerea ansamblului rețelei, luând în considerare diferitele aspecte și
necesitățile diverselor niveluri de decizie. Caracteristicile de suprafață sunt
evaluate periodic cu RoadSTAR. Testele de rezistență la oboseală sunt obligatorii
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la sfârșitul perioadelor de garanție, începând din 2005 pentru drumuri noi.
Caracteristicile care se determină sunt:
 rezistența la derapaj;
 macrotextura;
 uniformitate în profil transversal (adâncimea făgașelor, grosimea filmului

de apă teoretic, adâncimea profilului);
 planeitatea în profil longitudinal;
 geometria drumurilor;
 detectarea fisurilor.

2. EVALUAREA STĂRII DE DEGRADARE A PĂRȚII CAROSABILE ÎN
ROMÂNIA

2.1. Reglementări tehnice existente în România, care stabilesc metodele de
intervenții la drumuri

Evaluarea stării de degradare a părții carosabile în perioada normată de
funcționare, se efectuează pe baza investigării periodice a infrastructurii rutiere,
de către administratorul acesteia, respectiv Compania Națională de Administrare
a Infrastructurii Rutiere S.A. (fosta Companie Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România) în cazul rețelei de drumuri naționale și autostrăzi și
Consiliile Județene și Locale pentru rețeaua de drumuri județene respectiv, rețeaua
de străzi. În România, pentru evaluarea stării tehnice a drumurilor există proceduri
de analiză respectiv, proceduri tehnice specifice:
 AND 547 - „Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la

îmbrăcăminți rutiere moderne”;
 AND 540 - „Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei

bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple și semirigide” -
normativ ce se află în revizuire.

 CD 155 - „Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a
drumurilor moderne”.
Starea tehnică este definită de caracteristicile stării tehnice: planeitate;

deformația elastică caracteristică; starea de degradare, conform „Instrucțiunilor
tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne CD 155-2001”.
Pe baza valorilor caracteristicilor stării tehnice sunt atribuite acesteia calificative,
în conformitate cu prevederile instrucțiunilor tehnice CD 155-2001. Printre
determinările ce se efectuează se numără determinarea planeităţii, a capacităţii
portante, stării de degradare, stabilirea clasei tehnice.
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Pentru a putea fi evaluată starea tehnică a drumurilor moderne, se utilizează
o serie de indicatori de performanță:
 planeitatea longitudinală a suprafeței de rulare, PL, care este exprimată

prin intermediul parametrului tehnic: IRI, indicele internațional de
planeitate;

 planeitatea transversală, PT, care este exprimată prin intermediul
parametrului tehnic: adâncimea făgașului, notat cu af;

 rugozitatea îmbrăcămintei rutiere, R, care este exprimată prin 3 parametri
tehnici: adâncimea medie a macrotexturii, MTD, care se determină cu
ajutorul metodei volumetrice; coeficientul de frecare, µGT, care se
determină cu ajutorul echipamentelor speciale și aderența suprafeței, notată
PTV, care este determinată prin încercarea cu pendulul SRT;

 capacitatea portantă a complexului rutier, CP, exprimată prin următorul
parametru tehnic: raportul dintre durata de viață reziduală și perioada de
perspectivă a drumului, Dv/Pp;

 starea de degradare a îmbrăcămintei rutiere, F și DS, care este exprimată
prin următorii 2 parametri tehnici: rata fisurării, P_F și rata defectelor de
suprafață, P_DS.

2.2. Tipuri de echipamente complexe - investigație în teren

În cadrul investigației în teren au fost utilizate diferite echipamente
complexe, care sunt folosite la prelucrarea datelor măsurătorilor din teren, în
scopul evaluării stării tehnice la drumuri. Deflectometrul PRI 2100 FWD se
utilizează pentru evaluarea capacității portante (deflexiune) la toate categoriile de
drumuri în următoarele scopuri:
 recepția drumurilor noi, modernizate sau reabilitate;
 evaluarea stării tehnice a drumurilor;
 controlul calității execuției pentru drumuri noi, modernizate sau reabilitate;
 dimensionarea grosimii straturilor de ranforsare din materiale bituminoase

pentru sisteme rutiere suple și mixte;
 determinarea parametrilor suport pentru întocmirea expertizelor tehnice.

Deflectometrul PRIMA 100 LWD se folosește la efectuarea măsurătorilor
de deformabilitate în vederea determinării deflexiunilor dinamice, dar și a
modulului de elasticitate dinamică (E) pentru pământuri, balast, nisipuri
compacte, în următoarele scopuri:
 determinarea indirectă a gradului de compactare și a parametrilor suport;
 evaluarea calității execuției straturilor suport.
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3. PROCEDURI DE INVESTIGARE ÎN TEREN A STĂRII TEHNICE LA
UN DRUM DIN ROMÂNIA

Pentru a se determina caracteristicile structurii rutiere este necesară
parcurgerea a trei etape. În prima etapă se determină starea tehnică a carosabilului
la nivelul realizat, folosind prevederile normativelor în vigoare. După
interpretarea indicilor de stare tehnică se trece la cea de-a doua etapă, de
investigare în sondaj deschis practicat în structura rutieră. Cea de-a treia etapă este
dedicată prelucrării tuturor datelor în vederea întocmirii Raportului de Expertiză
Tehnică. Determinarea caracteristicilor structurii rutiere se face etapizat într-un
număr de 3 etape. În această etapă se va determina planeitatea longitudinală,
planeitatea transversală, rugozitatea cu ajutorul pendulului SRT, capacitatea
portantă, starea de degradare.

3.1. Determinarea indicilor de performanță individuali

Indicele de performanță individual, I, reprezintă o valoare cuprinsă între 0
și 5, care este atribuită fiecărui indicator de performanță al drumului (planeitate,
rugozitate, stare de degradare și capacitate portantă). În cadrul acțiunii COST 354
au fost analizați următorii indicatori de performanță individuali: planeitatea
longitudinală și transversală; rugozitatea; capacitatea portantă; starea de
degradare. Parametrii tehnici propuși pentru clasificarea acestora sunt:
 Indicele internațional de planeitate, IRI și adâncimea făgașului, af;
 Adâncimea medie a macrotexturii și coeficientul de frecare;
 Raportul între durata de viață reziduală și perioada de perspectivă, Dv/Pp;
 Parametrii: FISURARE și DEFECTE DE SUPRAFAȚĂ.

Prin intermediul  următoarelor funcții de transfer, fiecărui indicator de
performanță i se asociază un număr, denumit indice de performanță, cuprins între
0 și 5, care indică: 0 - stare „foarte bună”; 5 - stare „foarte rea”.

3.2. Determinarea indicilor de performanță combinați

Indicele de performanță combinat, IPC reprezintă o valoare cuprinsă între
0 și 5, care caracterizează nivelul de confort, nivelul de siguranță și nivelul stării
strucurale al structurilor rutiere. În cadrul acțiunii COST 354, indicii de
performanță individuali, I, au fost grupați în scopul stabilirii indicilor de
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performanță combinați, IPC, în fapt valori care au rolul de a furniza informații
privind starea de funcționalitate a structurilor rutiere. Au fost evaluați:
 Indicele de performanță combinat de confort, IPC_C;
 Indicele de performanță combinat de siguranță, IPC_S;
 Indicele de performanță combinat structural, IPC_P;
 Indicele de performanță combinat de mediu, IPC_M;

La stabilirea rezultatului final al IPC s-a ținut cont de faptul că valoarea
acestuia este determinată prin pondere de valorile indicilor individuali care-l
influențează. S-a constatat că rezultatul final al IPC este puternic influențat de
valoarea maximă a I ponderat, motiv pentru care, pentru aplicarea practică a
procedurii de combinare s-au realizat două scenarii.

3.3. Calculul indicelui de performanță general

Un indice general este o combinație matematică a indicilor individuali
și/sau combinați care descriu starea structurii rutiere referitor la diferite aspecte
cum ar fi: siguranța, confortul, starea strucurală și mediul înconjurător. Indicele
general oferă o primă impresie asupra stării generale a drumurilor analizate,
individual sau la nivel de rețea și indică sectoarele necorespunzătoare. Folosind
aceste informații se poate obține o strategie generală de întreținere. Indicatorul
general este un instrument util pentru administratori, pentru a evalua starea
generală a rețelei și pentru a evalua strategiile generale viitoare și fondurile
necesare. Combinarea Indicilor de Performanță Combinați într-un Indice de
Performanță General se face utilizând unul dintre cele două scenarii.

4. STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA STĂRII TEHNICE LA UN
DRUM CU STRUCTURĂ RUTIERĂ FLEXIBILĂ

4.1. Calculul parametrului tehnic Dv/Pp pentru evaluarea capacității
portante

Durata de viață reziduală a unei structuri rutiere, Dv, reprezintă numărul de
ani în care structura existentă, neranforsată, poate prelua sarcinile din traficul de
perspectivă, până la debutul fenomenului de degradare, conform criteriilor de
dimensionare descrise în normativele specifice fiecărui tip de structură rutieră.

Pentru a interpreta datele de capacitate portantă au fost realizate investigații
de capacitate portantă, realizate cu deflectometrul cu sarcină dinamică FWD
PRIMAX 2500. Sarcina dinamică utilizată a fost de 69kN, iar durata de încărcare
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a avut valori de la 24 până la 26ms. Temperatura de măsurare a avut valori
cuprinse în intervalul 20°C până la 24°C, care se încadrează în domeniul de
măsurare impus de producătorul echipamentului FWD PRIMAX 2500. Prin
prelucrarea statistică a deflexiunilor măsurate s-au obținut indicatorii:
 deflexiunea medie normală, dM;
 abaterea medie pătratică normală, S20;
 deflexiunea caracteristică, dc = dM + tɑ × S20, unde tɑ este un coeficient

care depinde de probabilitatea apariției unor valori ale deflexiunii mai mari
decât deflexiunea caracteristică, de numărul de valori ale deflexiunii (n) și
de clasa tehnică a drumului;

 coeficientul care se stabilește conform CD 31.

4.2. Măsurători în teren cu dispozitive specifice și echipamente complexe

În continuare sunt prezentate rezultatele măsurătorilor în teren, care au fost
realizate cu echipamente specifice și complexe, în vederea prelevării de carote la
nivelul straturilor asfaltice. S-a avut de asemenea în vedere determinarea fisurilor
longitudinale, această investigație fiind critică pentru selectarea și dimensionarea
soluțiilor de reabilitare. Într-o primă fază s-au făcut prelevări de carote la nivelul
straturilor rutiere asfaltice existente, pentru identificarea grosimii straturilor
bituminoase, cât și pentru determinarea adâncimii fisurilor crăpăturilor
longitudinale, care reprezintă cedări ale straturilor fundației. În următoarea fază
s-a avut în vedere analiza cedărilor îmbrăcăminții, întrucât cedările existente,
cauzate în principal de încărcările din trafic, oferă informații și date esențiale
privind efectul traficului de perspectivă asupra structurilor rutiere.

Figura 1. Pregătirea carotelor pentru interpretarea în laborator

În urma analizei cedărilor îmbrăcăminții s-a observat că fisurarea straturilor
asfaltice este o fisurare reflectivă, propagată de la nivelul stratului superior de
fundație.
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4.3. Calculul parametrilor tehnici pentru evaluarea stării de degradare

Evaluarea stării tehnice a structurii rutiere existente, se poate realiza prin
aplicarea prevederilor Normativ ind. 155 Reactualizare 2015, mai exact prin
calculul parametrilor tehnici pentru determinarea stării de degradare: P_F și
P_DS. În situația studiului de caz, a rezultat la analiza parametrului de fisurare:
P_F_A = 1080 mp / 7,5 m × 5000 m × 100 = 27,7%, ceea ce se încadrează la
suprafață cu grad de severitate ridicat la fisurare. Pentru a evalua starea de
degradare, în cadrul intervenției în teren s-a avut în vedere realizarea sondajelor
deschise de structură rutieră.
 Pasul 1 - Aprecierea individuală a indicatorilor de performanță

În funcție de IRI = 2,4 m/km, ne încadrăm între 2,1 ... 2,6 la starea
planeității longitudinale BUNĂ. În funcție de adâncimea făgașului reprezentativ,
af = 11,3 mm, ne încadrăm la starea planeității transversale MEDIOCRĂ pentru
clasa tehnică a drumului I și II, și BUNĂ, pentru clasa tehnică a drumului III, IV
și V. În funcție de adâncimea medie a macrotexturii, MTD = 0,5 mm, ne încadrăm
la starea rugozității MEDIOCRĂ pentru toate clasele tehnice ale drumului. În
funcție de raportul dintre durata de viață reziduală și durata de exploatare, Dv/Pp
= 0,27, ne încadrăm la starea capacității portante REA pentru toate clasele tehnice
ale drumului.
 Pasul 2 - Calculul Indicilor de Performanță Individuali

Tabelul 1. Calculul indicilor de performanță individuali

Indicator de performanță Parametru tehnic Valoare I

Planeitate longitudinală IRI = 2,4 1,96
Planeitate transversală 2,67

Microtextură µGT = 0,40 4,17
Macrotextura MTD = 0,5 3,95

Capacitate portantă Dv/Pp = 0,27 3,65

Starea de degradare
Fisurare 4,43

Defecte de suprafață 5,00

 Pasul 3 - Calculul Indicilor de Performanță Precombinați
În cadrul studiului au fost calculați următorii indici: Fisurare și Defecte de

suprafață, corespunzător parametrilor tehnici P_F și P_DS.
P_F_A = 10380mp / 7,5m × 5000m × 100 = 27,7 % (2)

= 11,3



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

311

P_DS_A = 15630mp / 7,5m × 5000m × 100 = 41,7 % (3)
 Pasul 4 - Calculul Indicilor de Performanță Combinați

În continuare vor fi calculați cei trei indici de performanță combinați.
Folosind scenariul 1, care ia în considerare valoare maximă a celui mai mare
indice de performanță și procent din media celorlalți indci, astfel:

Indicele de performanță combinat pentru confort este calculat cu formula:_ = [5; 4 + × 2,18] = 4,218 (4)
Indicele de performanță combinat pentru siguranță este calculat cu formula:_ )] = [5; 4,17 + × 2,72] = 4,44 (5)

Indicele combinat pentru stare structurală este calculat cu formula:_ = [5; 3,987 + × 2,119] = 4,20 (6)

 Pasul 5. Calculul Indicelui de Performanță General

Indicele de performanță general este calculat cu formula:= [5; 4,44 + × 2,53] = 4,69 (7)

5. CONCLUZII

Analizând starea tehnică a drumului cercetat în studiul de caz, după
procedura Normativului CD 155 Revizuit 2015, a rezultat prin calculul analitic
efectuat, că drumul se încadrează la calificativul stare tehnică REA. Pe baza
calificativului obținut se concluzionează că structurile rutiere cu îmbrăcăminte din
beton de ciment necesită lucrări de întreținere și reparații, care constau în reparații
pe bază de beton fluidifiat, reciclare și acoperire cu straturi asfaltice, întrucât
indicele de performanță general predominant este indicele de siguranță. Alături
de indicii de performanți individuali și combinați, indicele de performanță general
a oferit o primă impresie asupra stării generale a drumurilor analizate, fiind un
instrument util pentru administratori, pentru a evalua starea generală a rețelei și
pentru a evalua strategiile generale viitoare și fondurile necesare.
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MODERNIZAREA STAŢIILOR DE CALE FERATĂ

Pelin Ovidiu, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri București, Master Ingineria
Infrastructurii Transporturilor, anul II, e-mail: ovidiudb@yahoo.com

Îndrumător:  Poştoaca Stelian, Doctor Inginer, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri e-
mail: postoaca@cfdp.utcb.ro

Rezumat

Lucrarea prezintă într-un mod real noțiunile teoretice generale privind aparatele de cale,
dar și un studiu de caz concret de înlocuire a unui aparat de cale pe raza Secției L3 Buzău CFR
de Întreținerea Căii Ferate, lucrarea propriu-zisă de înlocuire a unui aparat de cale în stația CF
Buzău fiind condusă de ing. Ovidiu Pelin.

1. INTRODUCERE

Aparatul de cale este o parte integrantă a infrastructurii feroviare, adică nu
se poate concepe existența unei căi ferate fără acest produs industrial, un adevărat
mecanism care condiționează tehnico-funcțional transportul feroviar de călători și
mărfuri.

Aparatele de cale, sau „macazurile”  cum sunt cunoscute de către publicul
larg sunt ansamblurile cele mai elaborate din tot ceea ce compun o cale ferată.
Acesta este și motivul pentru care prelucrarea fiecărei piese din componența lor
cere folosirea unor mașini și unele de înaltă tehnicitate și precizie care se găsesc
într-o fabrică special concepută și executată ca atare. Într-o asemenea fabrică
trebuie să existe o forjă, mașini de debitat, freze, raboteze, cuptoare de călire și
macarale, precum și roboți industriali pentru manevrarea pieselor încălzite până
la limita de deformare.

Fiind vorba de lucrări absolut specifice fără serie mare, fără așezare
simetrică de piese cu dimensiuni foarte reduse și piese de lungimi apreciabile, care
se manevrează cu dispozitive adecvate, toate arată complexitatea întregului
produs suspus execuției.
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2. ASPECTE TEORETICE

2.1 Tipuri de schimbătoare de cale (simple, duble, combinate)

a) Schimbătoarele simple pot fi drepte, simetrice, nesimetrice sau
curbe, după cum linia directă este în aliniament sau în curbă.

Figura 1 Schimbătoare simple de cale

b) Schimbătoarele combinate pot fi pentru două ecartamente
diferite și trecerea de pe o linie pe alta se face într-o singură
direcție. Ele pot avea trei fire prin care unul este comun pentru
cele două ecartamente sau patru fire când cele două ecartamente
sunt încălecate pe linia directă și pe linia abătută.
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Figura 2 Schimbătoare combinate de cale

c) Schimbătoarele duble de cale permit trecerea de pe o linie pe alta
pentru un singur ecartament în două direcții situate de aceeași
parte sau de ambele părți ale liniei directe.

Figura 3 Schimbătoare duble de cale
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2.2 Inimi de încrucișare cu contrașine

Inimile de încrucișare cu contrașine pot fi simple, duble și triple.

Figura 4 Inimi de încrucișare cu contrașine

La inimile de încrucișare simple, traversarea se face între două linii cu
ecartamente diferite și cu fire încălecate (linie simplă cu patru fire la care
încrucișarea se face numai între două fire).

La inimile de încrucișare duble, traversarea se face între două linii cu
ecartamente diferite și cu fire încălecate (linie simplă cu patru fire), încrucișarea
făcându-se între toate cele patru fire.

La inimile de încrucișare triple, trecerea se face între trei linii cu
ecartamente diferite și cu fire încălecate.

2.3 Traversări drepte, curbe, cu joncțiune, bretele

La traversările drepte, încrucișarea se face între două linii în aliniament cu
același ecartament sau ecartamente diferite.



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

317

Figura 5 Traversări drepte

La traversările curbe, încrucișarea se face între două linii cu același
ecartament sau ecartamente diferite, cu aceeași rază a curbei pentru cele două linii
sau cu raze diferite ale curbelor.

Figura 6 Traversări curbe

La traversările cu joncțiune simplă, traversarea se face în două direcții, iar
trecerea de pe o linie pe alta se face într-o singură direcție.

La traversările cu joncțiune dublă, atât traversarea, cât și trecerea de pe o
linie pe alta se face în două direcții.
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Figura 7 Traversări cu joncțiune

Bretelele pot fi simple, cu diferite distanțe între acele celor două linii directe
paralele, sau combinate cu traversări cu joncțiune.

În bretele, trecerea de pe o linie pe alta se face în patru direcții, iar
traversarea se face în două direcții.

La bretelele combinate, trecerea de pe o linie pe alta se face prin numărul
de direcții corespunzătoare alcătuirii acestora.

Figura 8 Bretele
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2.4 Părţile componente ale aparatelor de cale

Schimbătorul simplu are următoarele părţi componente:
a) macazul, care separă cele două căi;
b) şinele de legătură, care unesc macazul cu inima de încrucişare;
c) inima de încrucişare, în cuprinsul căreia se intersectează firul interior

de şină al liniei directe cu firul interior de şină al liniei deviate.
Schimbătorul simplu este cel mai răspândit aparat de cale.
În figura 9, reperele de rulare aparţinând schimbătorului simplu sunt

reprezentate prin feţele laterale active ale acestor repere.

Figura 9 Puncte de referință

Macazul este alcătuit din două ace si două contraace. Acele pot fi mişcate,
determinând astfel care dintre căile menţionate mai sus vor fi utilizate pentru
circulaţie. Macazurile trebuie să fi capabile să-şi îndeplinească rolul de a asigura
devierea unui vehicul de pe o linie pe alta, atât în cazul în care schimbătorul este
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atacat pe la vârf cât şi pe la călcâi. Macazurile trebuie astfel proiectate încât să
reziste solicitărilor aduse de materialul rulant cât şi solicitărilor din variaţii de
temperatură, etc.

Figura 10 Macaz cu sistem hidraulic şi sistem de blocare

Figura 11 Sistem modern electric de manevrare

În familia aparatelor de cale intra şi subansamblul denumit inimă de
încrucişare. Elementele geometrice ale aparatelor de cale sunt stabilite în STAS
4023-84 pentru schimbătoare, traversări, traversări cu joncţiune simplă şi dublă,
bretele şi inimi izolate. Prin intermediul inimilor de încrucişare, materialul rulant
are posibilitatea ca, în funcţie de parcursul realizat de acele macazurilor, să
permită rularea (trecerea) pe linia directă sau deviată (în abatere) a aparatelor de
cale.Una dintre clasificări este funcţie de realizarea constructivă a inimii. Astfel
inima poate fi:
- asamblată;



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

321

- cu vârful dintr-o bucata şi în rest asamblată;
- cu vârful şi o parte din aripi (cea supusă uzării) dintr-o bucată şi în rest
asamblată;
- dintr-o bucată.

Figura 12 Inimă turnată din oţel austenitic manganos

Figura 13 Inimă de încrucişare cu vârf mobil

3. STUDIU DE CAZ

ORDINEA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR
Succesiunea operațiilor pentru înlocuirea  materialului  CF  vă fi următoarea:
I. Lucrări pregătitoare:
- parcurgerea  zonei  aparatului  de cale  pe care se executa lucrarea  pentru
identificarea zonei lucrării și condițiilor de lucru;
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- transportul  materialelor  noi  la locul lucrării;
II . Lucrări de bază - se  execută cu închidere de linie:
- Închiderea și acoperirea liniei;
- Scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, montarea scurtcircuitoarelor;
- Desfacerea în tronsoane;
- Demontarea barelor de acționare și de conexiune;
- Scoaterea balastului dintre traverse și de la capete;
- Scoaterea subansamblurilor vechi în afara caii;
- Săpătură mecanizata și refacere substrat;
- Introducere în cale a aparatului de cale nou ;
- Montarea ecliselor și legarea la joante;
- Introducerea pietrei sparte în linie;
- Ridicarea cu vinciuri;
- Îndoparea traverselor și burajul I;
- Riparea sumara a liniei;
- Umplerea golurilor dintre traverse;
- Montarea conexiunilor și centralizare;
- Repunerea sub tensiune a liniei de contact;
- Deschiderea liniei și ridicarea semnalelor de acoperire.

Figura 14 Scoaterea subanasamblurilor vechi in afara caii
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Figura 15 Săpatura și refacere substrat

Figura 16 Introducere în cale a aparatului de cale nou
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Figura 17 Introducere în cale a aparatului de cale nou

Figura 18 Umplerea golurilor dintre traverse
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Figura 19 Grafic de execuţie

Figura 20 Componente si materiale aparat de cale
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Figura 21 Planuri de montare ↑ ↓

4. CONCLUZII

În concluzie, pentru a spori vitezele de circulație pe un schimbător simplu,
trebuie ca valorile neregularităților geometrice și mecanice să fie limitate. Pentru
îmbunătățirea geometriei schimbătorului pe linia abătută este necesară
introducerea curbei progresive (clotoidă).

Analizând cele prezentate anterior se poate trage concluzia că schimbătorul
simplu este o construcție cu o geometrie imperfectă și o elasticitate inegală.
Totuși, atât geometria, cât și elasticitatea sunt perfectibile.

Aparatele de cale pentru vitezele mari sunt din ce în ce mai folosite pentru
că asigură un confort foarte bun la trecerea trenurilor peste ele, reduc semnificativ
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vibrațiile, implicit poluarea fonică. Cu toate că tehnologia de realizare este
modernă, cu costuri destul de mari pentru confecționarea schimbătoarelor cu
inimi, cu vârf mobil, periodicitatea reviziilor este lungă, acest fapt atrăgând după
sine costuri mici de întreținere. Implementarea acestei tehnologii și în România
ar aduce un plus de confort, s-ar spori vitezele de circulație, implicit călătoriile
vor fi efectuate într-un timp mult mai scurt, iar mărfurile vor ajunge mai rapid la
destinație. Viitorul în transporturi de călători pe distanțe scurte și medii este
transportul feroviar.
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APLICABILITATEA CONTRACTULUI NATIONAL DE
EXECUTIE A LUCRARILOR IN CONTEXTUL LEGISLATIV

ACTUAL

Popescu Andreea, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri si Poduri, Master Ingineria Infrastructurii
Transporturilor, an II, e-mail: andreea_popsy@yahoo.com

Îndrumător: Burlacu Adrian, Conferențiar universitar doctor inginer, Facultatea de Căi Ferate
Drumuri si Poduri, e-mail: adrian_burlacu@yahoo.com

Rezumat

În lucrare am întocmit un studiu privind analiza aplicabilităţii contractului national de
proiectare și execuţie a lucrărilor în contextual legilativ actual în domeniul infrastructurii rutiere
și contractele de tip FIDIC.

Formele de Contracte FIDIC, se  recomandă pentru proiectele în care Banca Mondiala
şi alte bănci de dezvoltare (BERD, BEI, BIRD, etc) sunt finanţatorii .

Contractele FIDIC sunt contracte standard în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor,
utilizate drept modele de referinţă pe plan internaţional, iar condiţii contractuale FIDIC,
beneficiază de mult timp de o reputație mondială anume datorită faptului că repartizează în mod
echilibrat riscurile între Beneficiar și Antreprenor si că pot fi utilizate în proiecte de construcţii
de mare anvergură, implicând de regulă elemente de extraneitate.

În anul 2018, se introduce un nou tip de contract şi anume Contractul Naţional aprobat
prin Hotărârea de Guvern nr. 1/10.01.2018, ce urmăreşte să înlocuiască contractul de tip FIDIC
aplicat până acum la marile lucrări de infrastructură, acest lucru evidenţiază faptul că noile
contracte au fost anticipate, din anul 2016 prin Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice.
Însa HG nr. 1 /10.01.2018 nu abrogă Hotărârea de Guvern din anul 2010, aşa cum ar fi trebuit,
ceea ce înseamna că HG din anul 2010 rămâne în paralel încă în vigoare.

Cuvinte cheie:  FIDIC, Contract Național, contract lucrari şi execuţie

1. INTRODUCERE

Contractele FIDIC sunt contracte standard în domeniul construcţiilor şi
instalaţiilor, utilizate drept modele de referinţă pe plan internaţional.Acestea au
fost elaborate de către Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi (de unde
provine şi acronimul FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils)
fondată în anul 1913 de către trei state europene (Belgia, Franta şi Elveţia).
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Aceste modele de contracte cumulează o experienţă de decenii în cadrul
unor proiecte de construire şi instalaţii şi reprezintă documente care iau în
considerare, de o manieră echilibrată,  interesele ambelor părţi implicate.

În anul 2018, se introduce un nou tip de contract şi anume Contractul
Naţional aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1/10.01.2018, ce urmăreşte să
înlocuiască contractul de tip FIDIC aplicat până acum la marile lucrări de
infrastructură, acest lucru evidentiaza faptul că noile contracte au fost anticipate,
din anul 2016 prin Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice. Însă HG nr. 1
/10.01.2018 nu abrogă Hotararea de Guvern din anul 2010, aşa cum ar fi trebuit,
ceea ce înseamnă că HG din anul 2010 rămâne în paralel înca în vigoare.

Contractele Naționale de proiectare și execuție au fost dezvoltate dupa
PRAG.

2. ASPECTE PRIVIND LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ ŞI
APLICABILITATEA LEGISLATIVĂ ÎN CAZUL CONTRACTULUI
NAŢIONAL DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE ŞI CONDIŢIILOR DE
CONTRACT ELABORATE DE FIDIC

Formele standard de contract FIDIC au scopul de a face administrarea
contractului mai transparentă.

Aşadar, cunoaşterea procedurilor contractuale este importantă şi la fel de
importantă este familiarizarea cu termenii şi conceptele din contractele FIDIC.
Chiar dacă procedurile FIDIC pot părea complicate şi oneroase pentru

Folosirea formelor contractuale de tip FIDIC este de obicei impusă
dezvoltatorilor din România de către instituţiile de credit, care îşi întemeiază
alegerea pe reputaţia acestor termeni contractuali; se încearcă astfel diminuarea
riscurilor legate de executarea contractelor de construcţie pentru dezvoltarea unor
proiecte imobiliare. În practică, această ipoteza nu este întotdeauna corectă atunci
când cei implicaţi în semnarea, executarea şi administrarea unui contract FIDIC
nu sunt pregătiţi pentru asta; punctele slabe ale aplicării contractelor de tip FIDIC
sunt de cele mai multe ori legate de lipsa de coordonare dintre clauzele acestor
contracte şi sistemul juridic din România, de utilizarea incorectă a instrumentelor
contractuale de către părţile contractuale ori de lipsa de cunoştinţe în ceea ce
priveşte aplicarea contractelor de tip FIDIC. Alteori, documentele contractuale nu
sunt organizate într-un mod corelat, setul de documente ce compune un contract
FIDIC este incomplet etc.

În Romania, importanţa unor astfel de contracte a fost inteleasa in anul
2008, cand a fost introdusa în legislatie obligatia pentru autorităţile contractante
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de a utiliza modele de contracte-standard FIDIC „roşu”, „galben” şi „verde” în
proiecte de achiziţie publică (O.G. nr. 34/2006), astfel încât Ministerul Finanţelor
Publice, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor au încercat să implementeze trei dintre formele
contractuale FIDIC, respectiv FIDIC Roşu, FIDIC Galben şi FIDIC Verde.

În anul 2018, se introduce un nou tip de contract şi anume Contractul
Naţional aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1/10.01.2018, ce urmareşte să
înlocuiască contractul de tip FIDIC aplicat până acum la marile lucrări de
infrastructură, acest lucru evidenţiază faptul că noile contracte au fost anticipate,
din anul 2016 prin Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice. Însa HG nr. 1
/10.01.2018 nu abroga Hotararea de Guvern din anul 2010, asa cum ar fi trebuit,
ceea ce înseamnă că HG din anul 2010 rămâne în paralel încă în vigoare.

Contractele Naționale de proiectare şi execuţie au fost dezvoltate după
PRAG și au următoarea structură:

• Prevederi generale
• Obligațiile beneficiarului
• Obligațiile antreprenorului
• Executarea contractului și întârzieri
• Materiale și execuție
• Plăți
• Recepție și perioada de garanție
• Încălcarea contractului și reziliere
• Soluționarea litigiilor și legea
• Control și audit

Figura 1. Structura Condiţiilor de Contract
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Legea naţională aplicabilă alocă de regulă riscurile între diversele entităţi
implicate în proiect, însă contractul poate să confirme această alocare legală sau
poate să realoce riscurile de la o parte a contractului către cealaltă parte a
contractului sau să le aloce către terţe părţi faţă de contract.

Alegerea cărţii FIDIC ce va fi folosită trebuie făcută cât mai devreme în
proiect, pentru a adapta Cerinţele Beneficiarului şi procedura de licitaţie cât mai
bine la scopul specific al contractului ce urmează a fi semnat.

Aşadar, la acest moment, nu există o reglementare generală cu privire la
modul de aplicare a condiţiilor generale FIDIC referitoare la proiecte finanţate din
fonduri publice, ci doar reglementări specifice în domeniul infastructurii de
transport.

2.1. Comentarii privind difernţele dintre contractul naţional şi contractele de
tip FIDIC

Printre cele mai importante modificări, menţionăm faptul că antreprenorii
care vor executa lucrări de infrastructură în baza noului contract naţional vor fi
obligaţi să îl accepte în forma propusă de către stat şi nu vor putea propune niciun
fel de amendamente, aşa cum procedau până acum, în cazul contractelor de tip
FIDIC.

"Pentru a limita riscul că prin Condiţiile Specifice să se modifice în mod
substanţial Condiţiile Generale, ceea ce se întâmpla în cazul contractelor FIDIC,
prin Hotărârea de Guvern s-a limitat dreptul beneficiarilor de a interveni la un
număr foarte limitat de clauze. În măsura în care se modifica alte clauze decât cele
permise, restul modificărilor vor fi nule", explică doctorul în drept Daniel
Moreanu.

În mod teoretic se pleacă de la premisa că antreprenorii care vor executa,
respectiv proiecta şi executa respectivele proiecte, vor accepta în întregime
contractele propuse de beneficiari şi nu vor avea de făcut niciun fel de
amendamente. Aceste modele de contracte devin aşadar de adeziune, urmând a fi
acceptate ca atare şi fără modificări de către antreprenori.

O altă diferenţa adusă de contractul naţional vizează modul de soluţionare
a disputelor. Astfel, dacă prin FIDIC litigiile sunt soluţionate, de regulă, prin
arbitraj internaţional la Paris, în cazul contractelor standard introduse prin HG nr.
1 /10.01.2018 soluţionarea litigiilor se realizează prin intermediul Curţii de
Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR).

Totodată prin noul tip de contract, studiile de fezabilitate devin facultative.
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3. PARALELA ÎNTRE FIDIC ŞI CONTRACTELE NAŢIONALE

3.1. Documentele care alcătuiesc contractul

Documentele care alcătuiesc contractul şi ordinea lor de prioritate este
menţionată în FIDIC în cadrul Sub-clauzei 1.5 şi în cadrul Contractelor Naţionale
în Clauza 3.1 .

Ordinea de prioritate a documentelor

FIDIC 1999 Cartea Roşie HG1 Contracte de antrepriza
a)Acordul Contractual
(dacă există)
a) Scrisoarea de Acceptare
b) Scrisoarea de Ofertă
c) Condiţiile Speciale
d)Aceste Condiţii Generale
e) Specificaţiile
f) Planşele;
g) Listele şi orice alte
documente care fac parte
din Contract.

a) Acordul Contractual,
b) Formularul de Ofertă completat şi după caz
corectat,
c) Condiţiile Speciale,
d) Condiţiile Generale,
e) Specificaţiile,
f) Piesele Desenate,
g) Lista de Cantităţi şi documentele aferente,
h) Oferta Antreprenorului şi orice alte documente
care fac parte din Contract, inclusiv, fară a fi limitat
la:
i. Oferta financiară a Antreprenorului (dupa
corecţiile aritmetice),
ii. Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv
clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor),
iii. Angajamentul ferm al fiecarui tert susţinător
(dacă este cazul),
iv. Acordul de asociere (în cazul în care
Antreprenorul constituie o asociere, un consorţiu sau
o alta grupare de două sau mai multe persoane),
v. Subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant
(dacă este cazul),
vi. Orice alte documente care fac parte din Contract.
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FIDIC 1999 Cartea
Galbena

HG1 Contracte de Proiectare
execuţie

b) Acordul Contractual (dacă
există)
h)Scrisoarea de Acceptare
i) Scrisoarea de Ofertă
j) Condiţiile Speciale
k)Aceste Condiţii Generale
l) Cerinţele Beneficiarului
m) Listele,
n)Propunerea Antreprenorului
şi orice alte documente care fac
parte din Contract.

a) Acordul Contractual,
b) Formularul de Oferta completat şi după caz
corectat,
c) Condiţiile Speciale,
d) Condiţiile Generale,
e) Cerinţele Beneficiarului,
f) Graficul de eşalonare a Plăţilor
g)Oferta Antreprenorului şi orice alte
documente care fac parte din Contract,
inclusiv, fară a fi limitat la:
i. Oferta financiară a Antreprenorului (după
corecţiile aritmetice),
ii. Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv
clarificarile din perioada de evaluare a
ofertelor),
iii. Angajamentul ferm al fiecarui terţ
susţinător (dacă este cazul),
iv. Acordul de asociere (în cazul în care
Antreprenorul constituie o asociere, un
consorţiu sau o alta grupare de două sau mai
multe persoane),
v. Subcontractul încheiat cu fiecare
Subcontractant (dacă este cazul),
vi. Orice alte documente care fac parte din
Contract.

3.2.  Clauze Contractuale

Clauza contractuală, stipulaţie sau prevedere cuprinsă într-un contract.
Clauza contractuală poate produce efecte juridice numai dacă este conformă cu
legea, ordinea politică, socială şi economică, precum şi cu normele de convieţuire
socială. Nici o clauză contractuală nu poate fi analizată izolat, ci ea trebuie sa
concorde cu obiectul şi celelalte prevederi ale contractului, cu voinţa reala a
parţilor. Clauza contractuală contrară legii este lovită de nulitate, iar dacă a fost
determinantă la incheierea contractului, atrage nulitatea întregului contract. În
cadrul Contractelor naţionale ele fiind promulgate prin HG1 şi au ca efect de lege,
contrar clauzelor FIDIC care pot devini interpretabile în sensul legii.
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3.3. Clauze esenţiale în cadrul contractelor de construcţii

Clauze esenţiale în cadrul contractelor de
construcţii

FIDIC HG1

1. obligatiile ce revin partilor in derularea
contractului,

Da Da

2. conditiile de executie si de calitate, Da Da
3. Termenele, Da mai

putin in
cadrul
Sub-

clauzei
3.5

Da

4. modalitatile de plata si de garantare a platii
pretului,

Da Da

5. instrumentele de plata Da Da
6. clauzele de consolidare a pretului in
conditiile inflatiei si devalorizarii,

Da Da

7. riscul contractual, Da Da
8. modul de solutionare a eventualelor dispute aparute
in legatura cu derularea si executarea contractului

Da

3.5. Principii de bază FIDIC – Contracte naţionale publicate în HG1

În continuare se prezintă o paralela între principiile contractelor de
antrepriză FIDIC (Carte roşie). proiectare execuţie FIDIC (Carte glbenă) şi
contractele publicate in HG 1/2018 de antrepriză şi proiectare execuţie.

3.5.1.  Principii de bază contracte de antrepriza FIDIC vs HG1

Principiu FIDIC
Carte
roşie

HG1Contracte de
Antrepriza

Domeniu de aplicare – orice tip de contract
şi lucrari inginereşti

Da Da

Proiectarea este facuta de Beneficiar Da Da
Beneficiarul numeste un Inginer/Supervizor Da Da
Lucrarile se masoara de Inginer/Supervizor Da Da
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Certificatele de plata sunt emise de
Inginer/Supervizor si sunt direct corelate cu
masuratorile effectuate

Da Da

Lucrarile care nu sunt executate conform
Contractului se pot respinge de
Inginer/Supervizor

Da Da

Exista posibilitatea prelungirii duratei de
executie

Da Da

Exista posibilitatea introducerii modificarilor
/ variatii

Da Da

Rezilierea de catre Beneficiar din vina
Antreprenorului

Da Da

Rezilierea unilaterala din partea
Beneficiarului

Da Da

Rezilierea de catra Antreprenor din vina
Beneficiarului

Da Da

Forta majora Da Da
Asigurari Da Da
Revendicari ale beneficiarului/Antreprenor Da Da
CAD Da Nu
Intelegere amiabia Da Da
Arbitraj Da Da

3.6. Formula de ajustare a preţurilor

Atăt în FIDIC căt şi în HG1 este prevazută o formulă de ajustare a
preţurilor. Diferenţa esenţiala esta faptul că în HG1 este menţionată obligativitatea
folosirii în cazul contractelor cu o durată mai mare de 1 an.

3.7.  Îmbunătăţiri faţă de FIDIC:

Programul de lucrari
În cadrul contractelor FIDIC nu se punea un accent important pe programul

de execuţie. În cadrul HG1 a fost introdusă o minima specificaţie asupra
programului de execuţie.

Programul de referinţă poate avea o durata diferită faţă de durata de
execuţie contractuală.



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

336

3.8. Stabilirea modului de soluţionare (FIDIC Sub-clauza 3.5) vs
Decizia Supervizorului (Sub-clauza 69.c)

Principiile de bază sunt aceleaşi şi în FIDIC şi în HG1 şi anume:
În stabilirea unui mod de soluţionare Inginerul/Supervizorul are de parcurs

două etape. O primă etapă este de consultare a parţilor şi o a două etapă este ca
pentru elementele în care parţile nu au putut ajunge la un acord in urma
consultărilor avute să se emită un mod de souţionare (FIDIC) / Decizie (HG1)

Diferenţa esenţială este faptul că în FIDIC nu există termene clare în
emiterea unei deciziii a Inginerului şi ce se intampla dacă nu o emite.

O altă diferenţă esenţială o reprezintă punerea în practică a deciziei
supervizorului.

Chiar dacă în FIDIC se menţiona că parţile vor pune în practică imediat
determinarea Inginerului până când şi dacă va fi revizuită de CAD acest lucrul nu
se aplică din punct de vedere practic mai ales dacă era o deteminare în favoarea
Antreprenorului.

În cadrul HG1 se menţionează obligativitatea punerii în practică a unei
decizii pentru:
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a. Prelungirea duratei de execuţie
b. Plata lucrărilor executate conform contract
c. Revendicarile Beneficarului
Părţile se pot adresa Arbitrajului în urma unei notificări de dezacord.

3.9. Revendicări

Procedurile din HG1 şi FIDIC sunt similare şi mentionate mai jos :

Procedura
revendicare facută de

Antreprenor

FIDIC HG1

Înştiinţare Da time bar Da fară time bar dar efectele se
iau cu 30 de zile înaintea
înştiinţării

Detaliere Da fară decadere din
drepturi în cazul
netransmiterii

Da cu decadere din drepturi în
cazul netransmiterii

Determinarea / Decizia
Supervizorului

Da Da

Procedura de
revendicare facută de
Beneficiar

FIDIC HG1

Înştiinţare şi detaliere Da fara time bar Nu – doar înştiinţare; fară time
bar dar efectele se iau cu 30 de
zile înaintea înştiinţării

Detaliere Nu obligatorie - Poate
fi cuprinsa in punctul
de mai sus

Da Dar cu decădere din
drepturi în cazul netransmiterii

Determinarea / Decizia
Supervizorului

Da Da

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
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juste și echilibrate, atât pentru antreprenor cât şi 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.

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.

Desi FIDIC şi HG1 se aseamana ele sunt diferite prin faptul ca în cadrul
HG1 s-a marit partea de management contractual prin:

1. introducerea unor termene clare şi de asemenea ce se intampla în cazul
depăsirii acestora

2. este armonizat cu legislaţia naţională existând doar un numar limitat de
condiţii speciale care se pot introduce

3. echilibrat în alocarea riscurilor şi consecinţele acestora
4. dezvolta programul de lucrari ca un instrument de masura şi control
5. elimină confuzia generată de intrebarea
6. va trebui să se ţina cont de rolul supervizorului şi termenele din HG1 şi

sa fie transpuse în contractele de supervizare.
Pregătirea și punerea în valoare a Cerințelor Beneficiarului pentru un proiect

de construcție este una dintre cele mai dificile sarcini pe care Beneficiarul le va
întreprinde și este esențială pentru succesul proiectului.

Aceasta necesită studii de piață, o analiză aprofundată a numeroaselor
influențe și riscuri care se vor transforma în riscuri financiare și juridice (în cazul
disputelor) asupra proiectului, precum și abilități tehnice și de gestionare a
proiectelor.
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Rezumat

Posibilitățile limitate de asigurare a maximului de siguranță privind securitatea
drumurilor, înrăutăţirea stării tehnice a drumurilor, starea tehnică precară a mijloacelor de
transport, sunt cauzele care stau la baza cercetărilor în domeniul construcțiilor de drumuri.

Lucrarea tratează o problemă de mare actualitate: Intreținerea drumurilor, prevenirea și
combaterea degradării drumurilor, utilizând materiale și tehnologii moderne. Actualitatea temei
este condiţionată de faptul că starea tehnică a drumurilor provoacă pagube considerabile asupra
industriei de transport cât și economiei ţării, fiind un real pericol pentru viaţa şi sănătatea
oamenilor. Una din cauzele de bază ale degradării drumurilor o reprezintă creșterea traficului
rutier și nu în ultimul rând acțiunea de înghet-dezgheț.

Scopul de bază constă în cercetarea complexă a îmbunătățirii compoziției mixturii
asfaltice stocabile cu bitum fluxat, tip MASBF 8, astfel încât să obținem performanțe ridicate
și mixtura stocabilă să poată fi regasită în lucrare și după perioada de garanție, urmând ca
această perioadă să fie extinsă de la 3 luni până la un an. De asemenea, studiul are ca scop
elaborarea unor recomandări argumentate ştiinţific, orientate spre  revizuirea normativului NE
025, în care să se introducă și tehnologia de reciclare a îmbrăcaminților asfaltice utilizând surse
de căldură în infrarosu.

Pe baza rezultatelor obținute prin studiul efectuat pe mixtura stocabilă MASBF 8 și pe
mixtura stocabilă de performanță s-au trasat grafice care să ilustreze influența pe care o are
conținutul de bitum și curba granulometrică asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii
asfaltice stocabile.

Concluziile formulate fac referire la importanța compoziției mixturii stocabile asupra
comportării în lucrările de întreținere, în contextul actual, când valorile traficului sunt foarte
ridicate, condițiile climatice sunt tot mai variate de la un an la altul, iar siguranța circulației
reprezintă o prioritate majoră.

Cuvinte cheie: întreținere, mixtură stocabilă, reciclare, tehnologia IR, protecția mediului.



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

341

1. INTRODUCERE

Drumul reprezintă una din cele mai vechi creații umane, primele
drumuri au fost simple cărări făcute de animale și urmate de omul primitiv.
Primele lucrări de intreținere întreprinse erau defrișarea copacilor și înlăturarea
pietrelor mari de pe suprafața cărărilor pe cărări care se aflau în preajma vadurilor,
a trecătorilor din munți și în zonele mlăștinoase.

Primii drumari cunoscuți au fost romanii, ei au construit primele căi de
acces pietruite, alcătuite din dale puse peste adevărate fundații de zidărie, ceea ce
a făcut să reziste până în zilele noastre.

Pe parcursul a 700 de ani romanii au construit mai mult de 88.000 de
kilometri de drumuri prin toată Europa. Cel mai cunoscut drum roman a fost Via
Appia. Construit în anul 312 Î.Hr., făcea legătura între Roma și portul Brindisi și
se întindea pe 560 de kilometri.

Drumurile romane erau compuse din două sau patru straturi, după cum
urmează:
 Suma Crusta sau Sumum Dorsum (suprafața de rulare),  de 20 ... 25 cm

grosime era format din piatră spartă măruntă sau din pavele sau lespezi
(pavimentum sau summa crusta)

 Nucleus: strat de bază alcătuit din piatră spartă sau pietriș, aglomerate cu var
hidraulic, avea grosime de 20...25 cm

 Rudus: era alcătuit din piatră spartă mare, avea o grosime de 30...40 cm
 Statumen: două sau trei rânduri de blocuri sau lespezi legate cu mortar de

argilă, avea o grosime între 20...50 cm.

Figura 1.1 Secțiune transversală printr-un drum
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Când îmbrăcămintea era formată din piatră spartă sau pietriș aglomerate cu
var hidraulic drumul se numea via calciata sau via glareata.

Întreținerea rețelei de drumuri se realiza prin îngrijitorii de drumuri numiți
de către împăratul Augustus „curatores viarum.

Primele îmbunătățiri privind construcția drumurilor și întreținerea acestora,
apar după ce capătă o mai mare însemnătate călătoria cu diligența pe așa zisele
”drumuri de poștă”. In anul 1832 se adoptă “Regulamentul Organic” în Țara
Românească. Regulamentul Organic impune începerea construirii șoselelor
pietruite și întreținerea drumurilor existente.

Prin lucrări de întreținerea drumurilor se înțelege totalitatea activităților
care au ca scop remedierea și prevenirea deteriorării suprafeței drumului în
vederea menținerii și refacerii proprietăților inițiale ale îmbrăcăminții rutiere și a
elementelor componente ale drumului pentru a păstra drumurile la un nivel de
viabilitate dat, pentru a menține o stare tehnică corespunzătoare traficului în
condiții de siguranță, prin intervenții de calitate executate la timp.

Activitătile de intreținere și reparare a drumurilor, podurilor și anexelor
aferente se clasifică în:
 Lucrări și servicii planificate. Din aceasta categorie fac parte serviciile

pregătitoare întreținerii si reparării drumurilor; întreținerea curentă a
drumurilor; întreținerea periodică cât și lucrările de reparații curente și capitale
a lucrărilor.

 Lucrări accidentale - acele lucrări necesare în cazul avariilor la rețelele
edilitare sau ca urmare a calamităților naturale sau a accidentelor. Intervențiile
accidentale sunt generate de cauze neprevăzute și ca urmare sunt lucrări
neplanificate.

Principalii factori care pot produce, uzura și degradarea îmbrăcăminții
drumului, a structurii rutiere și a celorlalte părţi componente ale drumului sunt:
 traficul rutier;
 factorii climatici.

Traficul rutier acţionează asupra drumurilor prin:
 acţiuni verticale;
 acţiuni orizontale;

Construcţia și întreţinerea drumurilor, pentru evitarea apariţiei
defecţiunilor îmbrăcăminţilor bituminoase, trebuie să  urmărească:
 utilizarea unor materiale cu caracteristici corespunzătoare, conform

prescripţiilor tehnice în vigoare;
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 executarea unor lucrări de foarte bună calitate atât la construcţie cât și la
întreţinere, realizate la timp, urmărindu-se asigurarea unui caracter preventiv
activităţii de întreţinere;

 întreţinerea drumurilor prin lucrări executate la timp, de foarte bună calitate,
cu respectarea strictă a tehnologiilor prescrise și a parametrilor tehnici ai
proiectelor.

Drumurile sunt supuse direct factorilor naturali, a umidității și a variației
temperaturilor, toate aceste elemente influențând atât stabilitatea cât și rezistența.

Cerințele privind asigurarea permanentă a condițiilor optime de circulație,
chiar și în anotimpul de iarnă, impun  acțiuni de îndepărtare a zăpezii de pe partea
carosabilă a drumurilor, iar pentru combaterea poleiului și a gheții, folosirea
materialelor antiderapante. Aceste măsuri fac ca partea carosabilă a drumurilor să
fie supuse direct și permanent acțiunii înghetului, iar acostamentele, șanturile și
taluzurile să rămână acoperite cu zăpadă și implicit protejate de fenomenul de
înghet.

Utilizarea echipamentelor moderne pentru deszăpezire, au dus la expunerea
tot mai puternică a părții carosabile la acțiunea înghetului, care acționează
distructiv asupra îmbrăcăminții asfaltice.

Creșterea traficului rutier în intensitate dar și în tonaj, împreună cu
fenomenul de îngheț-dezgheț, duc la producerea degradărilor prin modificarea
proprietăților fizico-mecanice ale terasamentelor și structurii rutiere.

Drumurile ale căror fundații sunt alcătuite din pământuri gelive, în perioada
primăverii, când are loc fenomenul de dezgheț, sub acțiunea traficului, pot da
deformații remanente care produc degradări parțiale sau totale ale structurii
rutiere.

Principalele degradări provenite din acțiunea îngheț-dezghețului sunt:
 degradări care apar iarna din cauza fenomenului de îngheț;
 degradări care apar primăvara, odată cu fenomenul de dezgheț și sub acțiunea

traficului.
Cele mai importante degradări cauzate de fenomenul de înghet sunt:

 denivelările neuniforme ale îmbrăcăminții rutiere;
 umflarea și fisurarea îmbrăcăminții rutiere, cauzată de accelerarea procesului

de îmbătrânire și fenomenului de oboseală din structura îmbrăcăminții;
 rosturile longitudinale dintre îmbrăcămintea rutieră și acostament, fiind mai

frecvent la îmbrăcămințile din beton rutier;
 denivelarea îmbrăcăminților din beton de ciment în special în dreptul rosturilor

transversale.
Degradările care apar primăvara din cauza fenomenului de dezgheț sunt:
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 fisurarea și faianțarea îmbrăcăminții asfaltice, produsă din cauza pătrunderii
izotermei de înghet în stratul de pământ, apar lentilele de gheață, se creează o
saturație a pământului și scade rezistența terenului de fundație. Acestea duc la
apariția deformațiilor plastice și slăbirea portanței structurii rutiere.
Principalele deformații duc la producerea burdușirilor, făgașelor, cedări ale
structurii rutiere;

 degradarea pavajelor la înghet-dezgheț;
 degradarea drumurilor pietruite.

Pentru a preveni degradarea sub acțiunea fenomenului de înghet-dezgheț se
iau o serie de măsuri, astfel încât să nu mai apară astfel de situații sau să fie cât
mai reduse și anume:
 îmbunătățirea pământurilor gelive, prin amestec cu material corespunzător, sau

prin procesul de tratare mecanic, electro-osmoza, electrochimic, injectări și
stabilizări;

 utilizarea substraturilor termoizolante.
Lucrările de intervenție în perioada 15 noiembrie - 15 martie, considerată

perioadă convențională de timp friguros pentru prevenirea extinderii degradărilor
îmbrăcămintei bituminoase, ca fisuri și crăpaturi, gropi izolate, peladă, tasări
locale, cât și pentru asigurarea siguranței circulației sunt:
 reciclarea îmbrăcaminților asfaltice utilizând surse de căldură în infrarosu;
 plombarea cu mixtură asfaltică stocabilă;
 colmatarea crăpăturilor;
 lucrări de intervenție cu mixturi asfaltice la cald.

2. TEHNOLOGII MODERNE PENTRU REMEDIEREA
SUPRAFEŢELOR UTILIZÂND SURSE DE CĂLDURĂ ÎN INFRAROȘU -
TEHNOLOGIA IR (INFRAROȘU)

Tehnologia infraroșu s-a dovedit a fi o metodă eficientă de reparare a
defectelor apărute în îmbracăminți bituminoase care permite:
 Repararea permanentǎ a îmbrǎcǎminții asfaltice cu asigurarea etanșeitatii

perfecte a rosturilor ce poate fi realizată în orice sezon, inclusiv pe timp
friguros;

 Reciclarea la cald în situ a mixturii asfaltice.
Această metodă are la bază încălzirea asfaltului (topirea bitumului din

compoziția asfaltului) utilizând Panouri Radiante cu Raze Infraroșii „IR” până la
temperatura de 160°C, temperatură la care se poate face prelucrarea asfaltului,
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respectiv scarificare, regenerare, completare cu mixtură caldă, nivelare și
compactare.

Tehnologia de remediere a defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere
bituminoase și reciclarea ”in situ” la cald a asfaltului prin utilizarea surselor de
încălzire cu raze infraroșii are la bază combinarea, după caz, a următoarelor
operații:
 Pregătire suprafață: Curățarea suprafeței prin măturare, periere și eliberare de

bulgări de pământ, pietre etc., după caz.
 Termoprofilare: Încălzirea îmbrăcăminții bituminoase în mod controlat (fără

degradare termică) până la o temperatură de 160-180 ºC, în profunzime 6-8 cm
până ce materialul devine prelucrabil și lipsit de umiditate, precum și refacerea
profilului acesteia prin scarificare, completare, după caz, cu material de adaos,
nivelare și recompactare.

 Fuziune: Încălzirea marginii stratului vechi de îmbrăcăminte asfaltică,
scarificare, după caz, și întrepătrunderea acestuia cu stratul nou prin
compactare sau încălzirea unei zone cu rost, fisură etc., scarificare și realizarea
întrepătrunderii prin compactare.

 Termoregenerare: Regenerarea ”in situ” la cald a mixturii asfaltice din zona
defecţiunii prin adăugare de agent de reîntinerire și omogenizare cu mixtura
asfaltică scarificată.

 Reîntinerire mixtură asfaltică: Îmbunătățirea caracteristicilor bitumului
degradat prin îmbătrânire.

 Brichetare/Mărunţire: Operație de turnare a mixturii asfaltice sau de mărunțire
a acesteia la dimensiuni de max. 4 cm.

 Corectare: Reciclare la cald ”in situ” a mixturii asfaltice decopertate din zona
cu defecţiuni prin adaos de agregate naturale, aditiv, bitum și/sau agent de
întinerire în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare privind
reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere  bituminoase.

 Reîncălzire mixtura asfaltică stocabilă: Încălzirea în reciclatorul mobil a
mixturii asfaltice stocabile la rece în vederea punerii în operă la cald ca
material de adaos.

Echipamentele și uneltele utilizate în tehnologia IR sunt următoarele:
 Panou radiant utilizat pentru încălzire controlată a îmbrăcăminților asfaltice cu

defecţiuni. Panoul radiant format din 4 arzătoare de tip MFB 5/6 are rolul de a
ȋncălzi prin radiaţie zona aferentă defectului. Combustibilul utilizat
(PROPAN) provine de la un grup de 2 butelii de 33 kg. Gazele de ardere
provenite de la aceste arzătoare scaldă termocontainerul și sunt evacuate ȋn
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partea superioară a acestuia. Acesta mai este ȋncălzit suplimentar și de două
arzătoare MFB3/4 dispuse lateral.

 Termocontainer utilizat pentru transport material de adaos cu posibilitate de
menținere a temperaturii mixturii asfaltice calde. Termocontainerul astfel
ȋncălzit are rolul de a preȋncălzi materialul de adaos ce urmează a se pune ȋn
operă. Utilajul este ușor de transportat și de așezat pe poziţie cu ajutorul unui
sistem adaptat de tip transpalet. Acesta permite și reglajul pe ȋnălţime al
panoului radiant.

 Reciclator mobil de tip container cu producţie discontinuă, cu tambur cu
producţie discontinuă, sau cu tambur cu producţie continuă, utilizat pentru
corectare mixturi asfaltice sau pentru preîncălzire material de adaos
depozitabil;

 Cilindru sau placă vibrocompactoare;
 Pompă pentru pulverizare agent de întinerire;
 Roabă și unelte de mână (mături, perii, greble, lopeți).

Figura 2.1 Echipamentul utilizat în tehnologia IR (infraroșu)
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3. MATERIALE PENTRU FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE
STOCABILE

3.1 Agregate naturale de carieră

Agregatele constituie un rol foarte important în obținerea mixturilor
asfaltice cu performanțe ridicate, reprezentând aproximativ 85 – 90% din
greutatea mixturii asfaltice și 75 – 80% din volumul mixturii.

Agregatele naturale utilizate trebuie să îndeplinească anumite condiții
referitoare la formă, mărime, granulozitate, rezistențe mecanice ridicate la uzură,
fragmentare și la acțiunea agenților atmosferici.

Condițile tehnice pentru agregatele utilizate în fabricarea mixturilor
asfaltice stocabile sunt :
 criblură 4-8 mm ( % din agregatul total ) – 75 - 85
 nisip concasaj sort 0- 4 mm ( % din agregatul total ) – Rest până la 100

Tabel 3.1 Caracteristici fizico-mecanice agregate de carieră

Încercarea
Valori obținute

Nisip de
concasaj 0/4 Criblură 4/8

Masa volumică în vrac, ρb, Mg/m3 1.486 1.446
Masa volumică absolută, ρa,
Mg/m3

2.818 2.834

Masa volumică reală prin uscare
în etuvă, ρrd, Mg/m3

2.752 2.808

Coeficient de absorbție a apei,
WA24, %

- 0.34

Coeficient de formă, SI, % - 10
Rezistența la uzură micro-Deval,
MDE, %

- 8.9

Rezistența la fragmentare Los
Angeles, LA, %

- 12.7

Conținut de particule fine, sub
0.063 mm, f, %

2.4 0.3
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3.2 Bitum

Bitumul este un lichid vâscos sau un solid, funcţie de temperatură, de
culoare neagră sau brună închisă.

Bitumul rutier (natural sau artificial – preparat din hidrocarburi naturale sau
din derivatele naturale ale acestora prin distilare, oxidare sau cracare) are drept
caracteristică puterea de aglomerare a materialelor minerale.

În această lucrare am utilizat în proiectarea mixturii asfaltice stocabile
MASFB8, un bitum 70/100, conform SR EN 12591.

Tabel 3.1 Caracteristici fizico-mecanice bitum
Încercarea Valori

obținute
UM Condiții tehnice,

conform SR EN
12591

Metoda de
încercare

Penetrația la 25ºC 78.6 0.1 mm 70 - 100 SR EN 1426
Inel si bilă 46.2 ºC 43- 51 SR EN 1427

Stabilitatea prin încălzire în film subțire prin metoda RTFOT
- pierderea de

masă 0.04 % Max. 0.5

SR EN
12607-1

- penetrația
reziduală la 25ºC 49.6 % Min. 46

- creșterea
punctului de

înmuiere dupa
RTFOT

5.8 ºC Max. 9

Punctul de rupere
Fraass

-12.5 ºC Max. -10 SR EN
12593

Ductilitatea la 25ºC >150 cm Min. 100 SR 61
Adezivitatea prin metoda spectofotometrică

- pe agregatul
utilizat Cariera

Cerna
89.3 % Min. 80 SR 10969
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3.3 Fluxant

În general fluxantul este un ulei mineral, special, care se amestecă cu un
bitum având punctul de topire înalt pentru a-l face mai puțin casant. Fluxantul
poate fi:
 fluxant mineral care poate fi de origine carbochimică, petrochimică sau

petrolieră sau un amestec al acestora;
 fluxant vegetal – tip de biofluxant derivate din produse pe bază de plante

(vegetale)

3.4 Bitum fluxant

Bitumurile fluxate-amestec de două bitumuri cu consistențe diferite sau
amestec de bitum mai dur cu un produs petrolier sub forma de fluid vascos (ulei);
după punerea în operă produsul rezultat acționează ca un liant unitar cu
caracteristici diferite de cele pe care le-a avut la început. Bitumurile fluxate au o
tendinţă de îmbătrânire mai mică.

4. STUDII DE LABORATOR

În această lucrare prezentăm studiul realizat pe o mixtură asfaltică stocabilă
preparată cu bitum fluxat în laborator MASFB 8 și o mixtură asfaltică stocabilă
de performanță activă în prezența apei.

4.1 Mixtură asfaltica stocabilă MASFB 8

Mixtura asfaltică stocabilă preparată cu bitum fluxat, preparată în laborator
s-a realizat cu agregate de carieră – sursa Cerna, bitum 70/100- Ungaria, iar tipul
fluxantului este STAROIL GL 30- Italia.

Stabilirea curbei granulometrice pentru mixtura asfaltică stocabilă s-a
realizat în conformitate cu cerințele NE 025:2004 și SR 13576:2018, compoziţia
mixturii este :
 Bitum - 4.3%
 Fluxant din bitum -26%
 Criblură sort 4-8 – 78.6%
 Nisip de concasaj sort 0-4 – 16%
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Tabel 3.1 Curba granulometrica a scheletului mineral pentru MASFB8

Dim
site

Granulozitate,
% treceri

Proporții
amestec, %

Tota
l

Condiții
tehnice

Condiții
tehnice

Agregat 83 17 100.0
NE

025:2004
SR

13576:2018
mm 4/8c 0/4c 4/8c 0/4c min. max. min. max.
11.2 100.0 100.0 83.0 17.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
8 96.8 100.0 80.3 17.0 97.3 80 100.0 80 100.0
4 6.3 96.2 5.2 16.4 21.6 5.0 35.0 5.0 35.0
0.63 0.7 25.8 0.6 4.4 5.0 0 10 0 0
0.2 0.3 13.4 0.2 2.3 2.5 0 6 0 0
0.1 0.3 5.6 0.2 1.0 1.2 0 4 0 0

Figura 4.1 Distribuția granulometrică

4.2 Mixtura asfaltică stocabilă (de performanţă)

Acest produs rece, amestecat cu apă, este ecologic. Se instalează rapid și
este imediat pregătit pentru trafic și poate fi utilizat pe tot parcursul anului, în
toate tipurile de vreme, calde sau reci, umede sau uscate. Apa sau umiditatea în
zona de reparații nu reprezintă o problemă.

Deoarece mixtura stocabilă (de performanţă) este activată cu apă, apa
contribuie la accelerarea procesului de lipire și întărire. Nu este necesar un strat
de acoperire, simplificând procesul de reparare.

Mixtura stocabilă cu performanţe ridicate se constituie din următorii
componenţi:
 agregate provenite din roci magmatice sau eruptive, bazice, cu rezistenta la

compresiune în stare uscata sau umeda foarte mare, peste 100 MPa.
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 bitum rutier în conformitate cu cerinţele SR EN 12591 și adecvat pentru
mixtura stocabilă.

 un amestec proprietar de ulei pe bază de plante care creează o reacție chimică
atunci când vine în contact cu apa.

Caracteristicile fizico- mecanice au fost studiate, urmărind cerinţele din
standardele și normativele naționale, NE 025:2004 și proiect SR 13576:2018.

Tabel 4.1 Caracteristici fizico-mecanice ale mixturii asfaltice de
performanță

Caracteristica UM Valori
obtinute

Valori recomandate
NE

025:2003
SR

13576:2018
Densitatea aparentă Mg/m3 2.240 Min. 2.00 Min. 2.00
Absorbţia de apă %vol 1.90 - -
Umflarea după 7 zile de
păstrare în apă %vol 0.20 - -
Umflarea dupa 28 zile de
păstrare în apă %vol 0.32 - -
Stabilitatea Marshall kN 6.4 - -
Rezistenţa la compresiune la
22ºC N/mm² 3.57 - -

Rezistenţa la compresiune la
50ºC

N/mm²
0.82 - -

Coeficientul de
termostabilitate,
K=Rc22ºC/Rc50ºC 4.35 - -
Coeziunea la -10ºC % 99.30 - Min. 80
Modul de rigiditate Mpa 3120 - -

Proprietăţile de rezistenţă mecanică mare și permeabilitate redusă la apă
sunt în stransă legătură, deoarece o rezistenţă mecanică mare implică un volum
mic de pori. Acest lucru s-a realizat prin proporţia mai mare de particule fine,
respectiv nisip de concasaj din mixtura stocabilă, care umple golurile dintre
granulele de agregat.
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4.3 Studiu comparativ MASBF 8 versus MASBF 8 de performanţă

Mixtura asfaltică stocabilă preparată cu bitum fluxat este soluția ideală
pentru reparații ale straturilor bituminoase la care au apărut degradări care pun în
pericol siguranța circulației.

Figura 4.2 – MASFB 8 versus MASFB 8 de performanță

Studiile de laborator efectuate pe cele două tipuri de mixturi asfaltice au
condus la urmatoarele:

Tabel 4.2 MASBF 8 versus MASBF 8 de performanţă
Caracteristici MASBF 8 MASBF8 de performanţă

Conţinut de bitum în mixtură, (%) 4.3 5.9
Densitatea aparentă  Mg/m3 2.065 2.240
Absorbţia de apă ( %) - 1.9
Stabilitate Marshall 6.4
Coeziunea la -10ºC ( %) 82.5 99.3
Modul de rigiditate (Mpa) 2233 3120

Aspect și lucrabilitate
material omogen,
fără aglomerări, cu
agregate complet
anrobate cu liant.

material omogen, fără
aglomerări, cu agregate complet
anrobate cu liant, lucrabil la
temperatura ambiantă

Rezistenta la compresiune la 22°C
si la 50°C

- Valorile obtinute sunt
încadrabile ca pentru o mixtura
asfaltică executată la cald

Coeficientul de termostabilitate - Se comporta bine și la
temperaturi ridicate

Perioada de garanţie 3 luni 36 de luni
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Figura 4.3 Influența curbei granulometrice și a conținutului de bitum asupra
densității aparente a mixturii stocabile.

Figura 4.4 Influența curbei granulometrice și a continutului de bitum asupra
absorției de apă
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Figura 4.4 Influența curbei granulometrice și a continutului de bitum asupra
coeziunii mixturii stocabile

Figura 4.5 Influența curbei granulometrice și a continutului de bitum asupra
modulului de rigiditate
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5. CONCLUZII ȘI INTERPRETĂRI

Caracteristicile mixturilor asfaltice stocabile cu performanţe superioare
cum ar fi:
 ușurinţa punerii în operă,
 proprietăţi mecanice superioare pe termen lung,
 rezistenţe iniţiale mari,
 stabilitate volumică,
 durabilitate de exploatare în condiţii de mediu severe, impune utilizarea

acestora pe scară largă în condiţiile unei reţele stradale cu trafic intens.
Acest lucru implică o rigurozitate accentuată în ceea ce privește controlul

calităţii componenţilor și al respectării procesului tehnologic de fabricație.
În această lucrare s-au pus în evidenţă utilitatea folosirii mixturilor

stocabile în cadrul lucrărilor de reparaţie a îmbrăcăminților asfaltice, pentru
asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a circulației rutiere în toate
anotimpurile.

Pentru repararea îmbrăcăminţilor bituminoase degradate în perioada de
timp cu temperaturi sub +10ºC, se recomandă executarea plombelor cu mixtură
stocabilă, astfel încat să se asigure:
 siguranţa în circulaţie
 preîntâmpinarea extinderii degradărilor atât la suprafaţă cât și în adâncime sub

acțiunea apei și a traficului.
Se poate spune că mixtura stocabilă preparată cu un dozaj ridicat de bitum

și cu o granulozitate mai fină, s-a comportat cel mai bine la încercările efectuate
în cadrul acestui studiu, în special încercarea la coeziune la temperatura de -10ºC,
unde rezultatele sunt superioare, comparativ cu o mixtura stocabilă obișnuită cu
bitum fluxat. De asemenea, o coeziune bună conduce la o impermeabilitate
crescută, astfel mixtura are o durabilitate mai mare în condiţii climatice
nefavorabile – temperaturi scăzute, precipitaţii.

Obiectivul acestei lucrări a fost de a studia acest tip de mixtură asfaltică
stocabilă, astfel încât să aduc îmbunătățiri ale performanței caracteristicilor fizico
mecanice, care să ducă la o creștere a eficienței lucrărilor de întreținere, respectiv
mărirea perioadei de garanție, creșterea confortului și siguranței în trafic,
utililizând materiale de cea mai bună calitate și un dozaj al bitumului și
agregatelor judicios ales.
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Rezumat

Caracterizate prin durate și costuri de realizare mari, proiectele de infrastructură rutieră
au un impact deosebit asupra dezvoltării economiei naționale, conducând la creșterea siguranței
și a calității vieții. Comparativ cu experiența din alte țări din Europa de Est și nu numai,
experiența dobândită în România în ultimii 30 de ani în domeniul construcției acestei categorii
de proiecte nu este cea mai fericită. Majoritatea proiectelor de infrastructură rutieră
înregistrează durate de execuție cu mult peste cele planificate, având efecte negative asupra
costurilor, a calității lor și punând în pericol participanții la trafic.

În România nu există studii privind corelația dintre durata contractelor de realizare a
proiectelor de infrastructură rutieră și costul acestora, care ar îmbunătăți semnificativ
dezvoltarea acestor proiecte și ar face mai predictibilă realizarea acestora atât pentru beneficiari,
cât și pentru antreprenori.

Lucrarea de față analizează legătura dintre durata de execuție și costul proiectelor de
infrastructură rutieră, prin dezvoltarea unui model matematic de analiză statistică de regresie,
care în literatura de specialitate poartă numele de Modelul Timp-Cost Bromilow, ținând seama
de particularitățile și specificul industriei de construcții de profil din România.

Pornind de la datele publicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (C.N.A.I.R.), lucrarea de față analizează un set de 89 de proiecte infrastructură rutieră
realizate în perioada 2001 – 2018, din care 32 de proiecte de autostrăzi, 19 proiecte de reabilitări
de drumuri, 12 proiecte de modernizări de drumuri și 27 de proiecte de variante ocolitoare.
Valoarea cumulată a acestor proiecte este de 4,577 miliarde Euro și au o lungime totală de 2.026
km. Scopul analizei de regresie este de a dezvolta un model matematic care să permită estimarea
duratei de execuție a acestor categorii de proiecte, luând în considerare costul acestora, încă din
etapa de studiu de fezabilitate și de organizare a licitațiilor.

Articolul prezintă rezultatele cercetării efectuate, având menirea pe de o parte, de a
scoate în evidență existența corelației dintre durata proiectelor și costul acestora și pe de altă
parte, de a pune la dispoziția decidenților o abordare științifică, obiectivă, de estimare a duratei
contractelor de infrastructură rutieră ținând seama de specificităţile țării noastre.

Cuvinte cheie: model timp-cost, Bromilow, analiză de regresie, predictibilitate,
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1. INTRODUCERE

Încă din stadiile incipiente ale investițiilor în construcții,
investitorii/beneficiarii acestora au nevoie de informații privind durata de
realizare pentru a stabili strategiile de realizare și mai ales, pentru a identifica de
la bun început implicațiile pe care ar putea să le aibă asupra fluxului de numerar.

În etapa de licitație, estimarea realistă a duratei de realizare a lucrărilor de
construcții are implicații majore asupra viitorului investiției și ca urmare, a
contractului de execuție: pe de o parte, ofertanții își vor dimensiona necesarul de
resurse umane și financiare astfel încât să se încadreze în durata estimată a
lucrărilor, iar pe de altă parte, investitorul/beneficiarul va avea la îndemână un
mecanism de control al evoluției viitoare a lucrărilor de construcții.

Ținând seama de efectele importante pe care le poate avea o
subdimensionare sau o supradimensionare a duratei de execuție și în final asupra
contractului dintre părți, cercetătorii au căutat să identifice în ce măsură există o
corelație între valoarea contractului și durata de execuție.

Durata de execuție a lucrărilor de construcții este direct proporțională cu
costurile acestora. O construcție al cărui cost este mare, ca rezultat al unui volum
mare de lucrări, va avea nevoie de un timp mai îndelungat de execuție decât o
construcție al cărui cost este mai mic.

Această observație a fost analizată, detaliată și transpusă într-un model
matematic de prognoză pentru prima dată, de Frank Bromilow [1] ce reprezintă
relația dintre dimensiunea unui proiect și timpul necesar pentru realizarea
construcției, punând la dispoziție o estimare rapidă și realistă a duratei de execuție
a construcțiilor fără a aplica tehnici detaliate de planificare.

Modelul Bromilow Timp-Cost a fost dezvoltat pentru a oferi un mijloc
rapid și cantitativ de estimare a duratei de construcție a proiectului.

Valoarea unui proiect poate fi exprimată în două moduri: costul inițial al
contractului și costul final al contractului. Deși acestea două ar trebui să fie
identice, realitatea proiectelor demonstrează că există diferențe semnificative
între costul inițial și costul final al contractului [2].

În același timp, proiectele se caracterizează prin doi parametri: durata
inițială a contractului și durata finală, ajustată, ca rezultat al extensiei de timp.

Bromilow a analizat în 1969, 309 proiecte de construcție dezvoltate în
Australia și realizate în perioada 1964-1967, constatând că doar 37 de proiecte
(12%) au fost încheiate în durata inițial estimată. Într-un alt studiu efectuat în
1988, Bromilow a identificat faptul că în medie, depășirile de timp au fost peste
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32% pentru proiectele finanțate din fonduri publice și peste 22% pentru proiectele
finanțate din fonduri private.

Formula dezvoltată de Bromilow pentru timp ca o funcție de cost are
următoarea formă:= (1)

unde T este durata actuală de realizare a construcției în zile lucrătoare de
la data efectivă de începere a lucrărilor până la finalizarea efectivă a acestora

C – costul final al construcției (al beneficiarului) în milioane de dolari
ajustat la prețurile manoperei și materialelor

K – o constantă caracteristică a performanței duratei de execuție pentru un
proiect de 1 milion de dolari; cu cât K este mai mic, cu atât va avea o durată mai
mică (este mai eficient)

B – o constantă indicator a sensibilității performanței în timp la nivelul
costurilor

Modelul neliniar este transformat într-o relație liniară prin logaritmare:= + (2)
Notând cu:= , = , = și = , obținem ecuația liniară de regresie:= + (3)
Într-un sondaj aplicat pe 370 de proiecte de construcții de clădiri în

Australia, Bromilow a identificat în cadrul modelului matematic valoarea
parametrilor K și B astfel: K=313 și B=0.3, conducând la următoarea relație:= 313 . (4)

Figura 1. Variația duratei construcție în funcție de cost. Aplicarea
modelului Bromilow
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Acest model (fig. 1) indică faptul că un factor (dimensiunea proiectului)
măsurat prin cost, determină durata proiectelor de construcție. Bromilow a folosit
în continuare modele matematice pentru a arăta relația dintre cost și timp, variația
și timpul de pre-construcție. El a analizat, de asemenea, depășiri privind timpul și
costul, care au oferit o măsură a estimării duratei de execuție și a previziunilor
privind costurile din industria construcțiilor. Bromilow a constatat, de asemenea,
că durata de realizare a construcției nu depinde "foarte puternic" de tipul clădirii
sau locația acesteia.

2. MODELUL TIMP-COST BROMILOW APLICAT ÎN PROIECTELE
DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Eficiența implementării proiectelor pe o scară mai largă pare să fie
confirmată pe baza unei comparații a perioadelor medii de implementare reale cu
așteptările de evaluare aferente. Este intuitiv plauzibil ca proiectele de
infrastructură și, în mod evident, și proiectele de transport, să dureze mai mult
timp decât celelalte tipuri de proiecte [3]. Departamentul de Evaluare din cadrul
Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare a efectuat o analiză relativ
brută, care a acoperit toate proiectele în derulare și finalizate, semnate de la
începutul anului 2005. Analiza sugerează că proiectele din sectorul de transport
au de departe cele mai lungi perioade de implementare, confirmând astfel
percepțiile inițiale. Pe baza acestei măsurători destul de conservatoare, proiectele
de transport au nevoie în medie 3,0 ani pentru implementare, comparativ cu o
medie globală de 1,2 ani la nivel de bancă. În medie, proiectele de infrastructură
rutieră durează aproape patru ani de la inițiere până la finalizare, în timp ce
proiectele feroviare durează aproximativ 2,4 ani.

Proiectele de construcții de infrastructură rutieră au o mare importanță
pentru dezvoltarea economiei  unei țări și ca urmare, durata de realizare a acestora
influențează decisiv nivelul de calitate a vieții.

În condițiile în care această categorie de proiecte se caracterizează prin
durate mari de execuție și prin costuri semnificative, cercetătorii au căutat să
identifice prin diverse modele matematice legătura dintre durata de execuție și
costul proiectului.

În Polonia, Czarnigowska și alții [4] a analizat 100 de proiecte de
infrastructură rutieră finalizate în perioada 2003 – 2008, din care 39 au reprezentat
modernizări de drumuri, 34, modernizări și reparații și 27 dintre ele, construcții
de drumuri noi. Datele preluate din publicațiile oficiale ale Direcției Generale
pentru Drumuri și Autostrăzi Naționale au fost prelucrate utilizând analiza de
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regresie și modelul Bromilow. Cercetarea a avut ca scop estimarea duratei de
execuție a proiectelor de infrastructură rutieră în funcție de costul acestora, pentru
a veni în sprijinul beneficiarului încă din etapa de studiu de fezabilitate.

Studii asemănătoare au fost efectuate pentru 41 de drumuri de stat și locale,
27 de autostrăzi, 25 de drumuri (șosele, tuneluri, poduri etc.) realizate în perioada
1992 - 2003 în Croația [5]. Eșantionul pentru proiectele mari de infrastructură
rutieră cuprinde 27 de secțiuni rutiere construite în perioada 2000 – 2010. Pe baza
analizelor, a rezultat un model predictiv de forma:= 66 . (5)
care pentru situația din Croația conduce la o corelație R2=0.82.

În scopul obținerii unor estimări fezabile, autorii studiului corectează
modelul Bromilow introducând o serie de parametri care țin seama de amploarea
ordinelor de variații în decursul derulării proiectelor, de capacitatea de gestionare
a acestora și de existența problemelor financiare cu care se confruntă executanții
în implementarea proiectului:= × × × ( × ) (6)
unde: kch reprezintă coeficientul de corecție care ține seama de influența ordinelor
de variații

kpm este coeficientul de corecție care ține seama de capacitatea de
gestionare a proiectului

kf este coeficientul de corecție care ține seama problemele financiare
Acești coeficienți de corecție obținuți într-o cercetare anterioară au următoarele valori:

Tabelul 1: Coeficienți de corecție utilizați în Croația
Amploarea Ordinelor

de Variații
mari medii mici
1.50 1.25 1.00

Management de Proiect excelent mediu slab
0.80 1.00 1.20

Probleme Financiare grave moderate lipsă
1.35 1.05 1.00

Choudhury [6] a studiat măsura în care modelul Bromilow poate fi aplicat
în proiectele de infrastructură rutieră din India şi de a verifica dacă o astfel de
relație este bună pentru acest sector al industriei construcțiilor din India. Pentru
aceasta, au fost identificate 50 de proiecte de infrastructură pentru care s-a aplicat
analiza de regresie având la bază modelul Bromilow.
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Modelul a fost extins pentru a include trei variabile explicative
suplimentare: ordinele de variație, categoria de lucrare și metoda de achiziție,
rezultând următoarea formă a relației timp-cost:= (7)

unde: T reprezintă durata de execuție a în zile lucrătoare
C – costul la finalizare a proiectului în milioane de Rupii indiene
K – o constantă care indică nivelul general al performanței timpului pentru

un proiect în valoare de un milion de Rupii indiene
CO – numărul de ordine de variație
CAT - categoria de proiect de construcție a infrastructuri (1- autostrăzi, 2 –

alte categorii)
β1 - o constantă care indică modul în care performanța în timp este afectată

de dimensiunea proiectului de construcție măsurată prin costul său,
β2 - o constantă care indică modul în care performanța de timp este afectată

de o variație a numărului ordine de modificare;
β3 - o constantă care indică modul în care performanța de timp este afectată

de o variație în categorie
Pentru analiza datelor a fost utilizată o regresie liniară multiplă. Prin

excluderea variabilelor care nu au avut o relație semnificativă statistic cu durata
de execuție, modelul dezvoltat de Choudhury poate fi exprimat după cum
urmează:= 4.384 . (8)

Eficacitatea predictivă a acestui model particular nu a fost considerată
ridicată, acesta având cu un coeficient de corelație R2 = 0,37, și un coeficient
ajustat de corelație R2 = 0,35. Modelul explică doar 35% din variabilitatea duratei
de construcție a proiectelor de infrastructură în India.

Tawiah [7] a studiat un set de 70 de proiecte finalizate de drumuri realizate
în perioada 2011 – 2012 în Ghana. Rezultatele analizei au arătat că modelul Timp-
Cost Bromilow poate fi aplicat acestei categorii de proiecte, având următoarea
formă: = 64 . (9)

Cu toate acestea, modelul cel mai potrivit care folosește ecuația logaritmică
este de forma:= −269.950 + 50.138 (10)
fiind folosit ca o alternativă la modelul Bromilow.

O relație timp-cost pentru proiecte de construcții din Nigeria a fost
dezvoltată de Ogunsemi și Jagboro [8]. Analizând 87 de proiecte de construcții
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finalizate realizate în perioada 1991-2000, s-a obținut următoarea relație a
modelului Bromilow care se potrivește situației din Nigeria:= 63 . (11)
având însă o capacitate predictivă slabă datorită coeficientului redus de corelație
R2 = 0.453 și R2 = 0.205.

Pentru proiectele de autostrăzi din Florida, Shr și Chen [9] au cercetat
posibilele relații funcționale dintre durata de execuție și costul acestora. Analizând
21 de proiecte derulate de Departamentul de Transport din Florida (FDOT) din
SUA realizate în perioada 1996 – 1999, Shr și Chen au folosit nouă forme diferite
de modele de regresie.

Din aplicarea lor, Shr și Chen au demonstrat că pentru proiectele de
autostrăzi realizate în Florida, doar două au coeficientul de corelație acceptabil
(peste 0.75): modelul de regresie cvadratică cu parametrii:= 0.0321 + 0.1048 + 0.4658 (12)
având coeficientul de corelație R2=0.751
și modelul de regresie cubic cu următorii parametri:= 0.0331 + 1468 × + 0.6884 × + 0.2828 × (13)
cu coeficientul de corelație R2=0.753

Aceasta indică faptul că peste 75% dintre proiecte pot fi descrise prin aceste
modele.

Una din caracteristicile modelului Timp-Cost Bromilow o reprezintă
limitarea aplicării acestuia numai la zona de cercetare, datorită diferențelor de
natură economică, socială administrativă și tehnologică dintre țări.

Este de remarcat faptul că în România nu există studii privind corelația
dintre durata contractelor de realizare a proiectelor de infrastructură rutieră și
costul acestora, care ar îmbunătăți semnificativ dezvoltarea acestor proiecte și ar
face mai predictibilă realizarea acestora atât pentru beneficiari, cât și pentru
antreprenori. Din acest motiv, cercetarea făcută în cadrul acestei lucrări asupra
unui set de proiecte ale căror date au fost făcute publice, are menirea pe de o parte,
de a scoate în evidență existența corelației dintre durata proiectelor și costul
acestora și pe de altă parte, de a pune la dispoziția decidenților o abordare
științifică, obiectivă, de estimare a duratei contractelor de infrastructură rutieră
ținând seama de specificităţile țării noastre.
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3. APLICAREA MODELULUI TIMP-COST BROMILLOW LA
PROIECTELE DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DIN ROMÂNIA

Pentru aplicarea modelului Timp-Cost dezvoltat de Bromilow la condițiile
specifice de implementare a proiectelor de infrastructură rutieră din România și
pentru a identifica parametrii caracteristici ai acestuia, au fost selectate 89 de
proiecte realizate în perioada 2001 – 2018 a căror valoare cumulată este de 4,577
miliarde Euro și însumează 2.026 km, pornind de la datele publicate de CNAIR
[10].

Pentru fiecare categorie de drum au fost identificate anul demarării
lucrărilor, durata contractuală, durata de finalizare a lucrărilor, costul inițial al
lucrărilor și costul final. Pentru ca analiza să permită comparația consistentă a
datelor, costurile inițiale și finale au fost exprimate în Euro și ajustate cu indicele
de inflație.

Având în vedere faptul că modelul Bromilow exprimă durata contractului
în zile lucrătoare, pentru fiecare proiect în parte s-a calculat durata inițială și
durata finală, luând în considerare numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an.
În același timp, s-a considerat că lucrările se execută în perioada 15 Martie – 15
Noiembrie. Ca atare, din cele 251 zile lucrătoare corespunzătoare unui an
calendaristic, luând în considerare zilele de sărbătoare, rezultă un număr mediu
de 171 de zile lucrătoare pe an, pentru realizarea lucrărilor de execuție a
proiectelor de infrastructură rutieră. Trebuie reținut însă faptul că acesta este
numărul maxim de zile lucrătoare, fără a lua în considerare întreruperile datorate
condițiilor meteorologice, a celor care sunt în responsabilitatea beneficiarului
C.N.A.I.R., sau a celor care sunt în responsabilitatea antreprenorilor. Cunoașterea
în detaliu a evoluției lucrărilor și analiza rapoartelor de stare ar fi permis o analiză
mult mai exactă a parametrilor de model pentru elaborarea predicțiilor. Acuratețea
modelului predictiv este cu atât mai mare cu cât datele prelucrate sunt mai corecte.

Analiza de regresie și identificarea parametrilor modelului Bromilow a fost
făcută pentru fiecare categorie de proiecte, utilizând programul JASP [11] al
Universității din Amsterdam.

Având în vedere natura diferită a proiectelor de infrastructură rutieră,
acestea au fost analizate separat, luând în considerare următoarea clasificare:
autostrăzi, reabilitări de drumuri, modernizări de drumuri și variante ocolitoare.

Pentru proiectele de autostrăzi, din analiza datelor actuale în comparație cu
datele inițiale, rezultă că 76% dintre ele au înregistrat întârzieri. Dintre acestea,
79% au avut întârzieri mai mari de 100%, adică durata actuală a fost de cel puțin
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două ori mai mare decât cea inițială. În ce privește costul inițial al contractelor,
64% dintre acestea au valori mai mari de 100 milioane de Euro în preturi ajustate.
Având în vedere aceste aspecte, stabilirea unor corelații realiste între costul
lucrărilor și durata estimată este cu atât mai importantă.

Pentru a ne edifica asupra potențialelor corelații, a fost identificată forma
norului de date din diagrama Cost – Durată. Așa cum se poate observa (fig. 2),
pentru datele actuale dispersia este mai mare decât pentru datele contractate. În
plus, majoritatea datelor contractate au aceeași durată, chiar dacă valoarea
contractelor este semnificativ diferită. Acest lucru indică faptul că încă din etapa
de contractare, durata estimată a acestora nu este corelată cu volumul de lucrare.

Spre deosebire de datele contractate, datele actuale scot în evidență
corelarea valorii lucrărilor cu durata de execuție. Acest fapt este confirmat și de
coeficientul de corelație care pentru datele contractate este R2=0.0687, în timp ce
pentru datele actuale, acesta este R2=0.2276.

Prin interpretarea acestor rezultate, putem trage concluzia că duratele
contractate nu sunt absolut deloc corelate cu volumul de lucrare, în timp ce
aspectele faptice, contrazic această stare. Majoritatea contractelor de execuție a
loturilor de autostrăzi au ca durată 24 de luni calendaristice. Aceasta înseamnă,
dacă considerăm că începerea lucrărilor are loc la 15 Martie, că pentru încadrarea
în termenul contractual, antreprenorii vor avea la dispoziție maxim 350 de zile
lucrătoare, dacă nu vor exista impedimente din partea slabei pregătiri a proiectului
de către beneficiar.

Figura  2 Distribuția norului de date pentru valorile contractate și actuale
în cazul proiectelor de autostrăzi
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Rezultatele nu fac decât să confirme că pentru realizarea acestei categorii 

de lucrări este nevoie de cel puțin dublul duratei contractate, confirmând practic 

analizele făcute de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare [3].  

Pentru corelarea datelor inițiale, s-a propus corectarea duratei prin definirea 

nu a unei singure valori, ci a trei valori care să țină seama de potențialele riscuri 

ce se pot manifesta pe perioada execuției. În acest sens, s-a calculat durata medie 

inițială și actuală necesară realizării unui kilometru de autostradă, considerând că 

în acest domeniu de timp trebuie să se încadreze cele trei durate ce vor corecta 

durata inițială. Aplicând duratele optimist, cel mai probabil și pesimist la 

lungimile în kilometri corespunzător fiecărui proiect, a rezultat nu o singură 

durată, ci un domeniu de durate în care trebuie să se încadreze execuția acestora. 

Pentru determinarea parametrilor de model, valorile astfel obținute se 

transformă prin logaritmare, obținând următoarele rezultate pentru fiecare 

categorie de drum analizată: 
 

Tabelul 2: Modelul Bromilow și coeficientul de corelație pentru fiecare 

categorie de drum și scenariu analizat 

Categorie drum Scenariu Model Bromilow R2 

Autostrăzi 

Optimist  𝑇 = 88𝐶0.307 0.6867 

Cel Mai Probabil  𝑇 = 73𝐶0.390 0.6845 

Pesimist  𝑇 = 89𝐶0.400 0.7047 

Reabilitări 

drumuri 

Optimist  𝑇 = 88𝐶0.307 0.8188 

Cel Mai Probabil  𝑇 = 89𝐶0.420 0.8149 

Pesimist  𝑇 = 110𝐶0.455 0.8210 

Modernizări 

drumuri 

Optimist  𝑇 = 70𝐶0.611 0.7748 

Cel Mai Probabil  𝑇 = 98𝐶0.611 0.7748 

Pesimist  𝑇 = 126𝐶0.611 0.7748 

Variante 

Ocolitoare 

Optimist  𝑇 = 34𝐶0.638 0.4478 

Cel Mai Probabil  𝑇 = 69𝐶0.579 0.4168 

Pesimist  𝑇 = 108𝐶0.537 0.7748 

Toate proiectele 

Optimist  𝑇 = 72𝐶0.297 0.4478 

Cel Mai Probabil  𝑇 = 130𝐶0.241 0.3215 

Pesimist  𝑇 = 179𝐶0.240 0.3278 

 

Comparând domeniul de variație al modelului Bromilow pentru cele trei 

scenarii, constatăm că acesta acoperă în mare măsură variația rezultată din datele 
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contractate și actuale (fig. 3), permițându-ne să afirmăm că acest model poate fi
aplicat în estimarea duratelor de execuție a proiectelor de infrastructură rutieră.

Figura  3 Variația comparativă a duratei cu costul proiectelor analizate

Având în vedere datele colectate și analizele efectuate, este de interes să
investigăm în ce măsură există posibilitatea dezvoltării unui model unitar pentru
toate categoriile de lucrări din portofoliul C.N.A.I.R. În acest sens, din totalul
celor 89 de proiecte, s-au selectat 63 de proiecte care au fost deja supuse analizei
în mod individual. Din distribuția norului de perechi de valori contractat și actual
(fig. 4), se observă o mare răspândire a datelor, cu o ușoară corelație pozitivă, care
ne conduce la concluzia că duratele estimate pentru realizarea proiectelor de
infrastructură rutieră nu au la bază o metodă, procedură sau metodologie
obiectivă. Utilizând duratele estimate din analizele pe fiecare categorie de lucrări,
în scenariile optimist, cel mai probabil și pesimist și aplicând transformarea prin
logaritmare (fig. 4), obținem un set de parametri pe care putem să-i folosim în
dezvoltarea modelului Bromilow. Cu toate acestea, coeficientul de corelație
variază de la R2 = 0,44 pentru scenariul optimist, la R2 = 0,32 pentru scenariul cel
mai probabil, până la R2 = 0,32 pentru scenariul pesimist. Aceasta înseamnă că
modelul predictiv care ar rezulta prin aplicarea coeficienților determinați astfel,
ar putea acoperi doar 31% din totalul proiectelor analizate
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Figura  4 Distribuția valorilor durată - cost și variația comparativă a
duratei cu costul proiectelor pentru toate contractele selectate

3. CONCLUZII

Literatura de specialitate relevă faptul că modelul Timp-Cost Bromilow
este unul din cele mai bune modalități de estimare a duratei lucrărilor de
construcții. Cu toate acestea, limitele modelului țin de zona de cercetare, datorită
diferențelor de natură economică, socială și tehnologică dintre țări.

Din cercetările făcute, Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.), cel mai important beneficiar al proiectelor de
infrastructură rutieră, nu pare a avea proceduri sau cel puțin ghiduri publice pentru
estimarea duratei contractelor. În aceste condiții, lucrarea de față a avut ca
obiectiv dezvoltarea unui model matematic Timp-Cost care să poată fi aplicat la
condițiile concrete din România pe proiectele de infrastructură rutieră.

Concluzia generală a cercetării este aceea că duratele existente ale
contractelor de execuție a proiectelor de infrastructură rutieră trebuie revizuite de
C.N.A.I.R. pentru a corespunde condițiilor specifice României.

Cunoașterea în detaliu a evoluției lucrărilor și analiza rapoartelor de stare
ar fi permis o analiză mult mai exactă a parametrilor de model pentru elaborarea
predicțiilor. Acuratețea modelului predictiv este cu atât mai mare cu cât datele
prelucrate sunt mai corecte. Cercetarea corelației dintre durata de execuție și
costul necesită analiza în detaliu a proiectelor din portofoliul de proiecte al
C.N.A.I.R. pentru aplicarea unei analize de regresie ale cărei rezultate să fie mai
apropiate de realitate.

Îmbunătățirea prognozei necesită însă și alți pași pe care îi recomandăm
pentru cercetări ulterioare:
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1. Analiza în detaliu a proiectelor din portofoliul de proiecte al CNAIR
pentru aplicarea unei analize de regresie ale cărei rezultate să fie mai
apropiate de realitate

2. Analiza productivității proceselor de construcții din domeniul
proiectelor de infrastructură rutieră

3. Dezvoltarea unei baze de date cu productivități corespunzătoare
capacității companiilor de construcții care operează în România și
care să fie utilizată în estimarea realistă a duratei contractelor

4. Dezvoltarea unui ghid de estimare a duratei contractelor care să fie
aplicat de către CNAIR în proiectele de infrastructură rutieră

În situația în care pe sectoarele de drum sunt lucrări de artă, acestea vor
trebui analizate în mod distinct, datorită particularităților pe care le implică.
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IMPLICAREA FACTORULUI UMAN ÎN SIGURANȚA
CIRCULAȚIEI

Radu (căs. Popa) Adinuța, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, secția Ingineria
Infrastructurii Transporturilor, anul de studiu: II Master e-mail: popa.adinuta@yahoo.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 implicarea factorului uman în siguranța

circulației din România.
Gradul de siguranță rutieră, în condițiile actuale, ar trebui sporit prin orientarea

investițiilor către tronsoanele rutiere unde se înregistrează cea mai mare concentrare de
accidente și/sau potențialul cel mai ridicat de reducere a numărului de accidente.

În vederea adaptării comportamentului conducătorilor auto și a asigurării unui grad
sporit de respectare a regulilor de circulație, îndeosebi a limitărilor de viteza, aceștia ar trebui
sa fie avertizați cu privire la tronsoanele rutiere cu o concentrație ridicata a accidentelor.

Accidentele rutiere sunt evenimente care au impact socioeconomic extrem de puternic
asupra societății în ansamblul ei și în mod direct asupra membrilor acesteia. Primul eveniment
rutier soldat cu deces s-a consemnat în anul 1896 la Londra.

Începând din acel moment, problema managementului rutier a început să preocupe
societatea în general.

Siguranța rutieră a devenit un domeniu din ce în ce mai vast și complex, în tratarea
acestei probleme existând preocupări comune la nivel mondial.

Rata accidentelor în România se situează peste media tuturor țarilor UE, fiind dublă
fața de cea din țari precum Franța sau Germania.

În anul 2011 s-au produs in România peste 4 700 de accidente, în urma cărora peste
850 de persoane au decedat și aproximativ 6 000 au fost rănite grav. Cauzele cele mai
frecvente ale accidentelor din România sunt excesul de viteză și neacordarea priorității
pietonilor.

Cuvinte-cheie: Siguranța circulației, limite de viteze, accidentele pietonale, pietonii în
siguranța circulației, centurile de siguranță, risc, deces.
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1. PREZENTAREA STADIULUI ACTUAL AL PROBLEMEI
ANALIZATE ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN LUME

1.1. Aspecte generale privind siguranța circulației

Peste 35 000 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile Uniunii Europene
în anul 2009, adică echivalentul populației unui oraș de dimensiuni medii, iar 1
500 000 de persoane au fost rănite, costurile pentru societate fiind imense,
reprezentînd aproximativ 130 miliarde de euro în 2009.

Orientările europene pentru politica de siguranță rutieră până în 2020 au ca
scop furnizarea unui cadru general de reglementare și a unor obiective motivante
care să ajute la elaborarea strategiilor naționale sau locale în cadrul cărora
urmatoarele patru acțiuni sunt prioritare:
 instituirea unui cadru structurat și coerent de cooperare bazat pe cele mai bune

practici din statele membre, ca o condiție necesară pentru implementarea
eficientă a orientărilor pentru politica de siguranță rutieră 2011-2010;

 elaborarea unei strategii privind accidentele rutiere soldate cu victime și
acordarea primului ajutor pentru a răspunde nevoii stringente și tot mai acute
de a reduce numărul accidentelor rutiere cu vătămări corporale;

 creșterea siguranței participanților la trafic vulnerabili, în special a
motocicliștilor, în cazul cărora statisticile privind accidentele sunt
îngrijorătoare;

 promovarea măsurilor de protecție a participanților la trafic.

1.2 Viziunea zero progresivă. De la viziune la strategie

Viziunea zero descrie un produs finit, al unui sistem de transport sigur.
Atâta timp cât acest sistem poate fi obținut doar prin eliminarea totală a
accidentelor rutiere, rămâne doar la statutul de sistem ideal, deoarece
probabilitatea să fie implementat întocmai este foarte mică, chiar și în condițiile
unei tehnologii ITS avansate.
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1.3 Scopul strategiei

Scopul principal al Viziunii zero progresive îl reprezintă reducerea
procentuală treptată a numărului deceselor precum și a răniților grav, print-o
combinație de măsuri de siguranță rutieră pasivă și activă asupra factorului
vehicul, îmbunătățirea infrastructurii rutiere, îmbunătățirea comportamentului
participanților în trafic prin educație, creșterea gradului de conștientizare,
acordarea licențelor,  reguli de circulație și impunerea aceastora.

Tabel 1.3 – Ținta strategiei
Ținta strategiei 2015 Ținta/termen mediu

% reducere
2020 Ținta/termen lung

% reducere
Decedați 30% 50%
Răniți grav 43% 50%
Tineri (5-29 ani) decedați 35% 50%
Tineri (5-29 ani) răniți grav 40% 50%

Viziunea zero a fost adaptată conform specificului local și în alte țări din lume cu
tradiție în siguranța rutieră:

Tabel 1. 2 – Viziunea siguranței rutiere, construită pe principiile Viziunii zero,
în țări de referință

Suedia Viziunea zero
Norvegia Viziunea zero
Marea Britanie Viziunea zero
Austria Constă în a avea un nivel de siguranță rutieră comparabil cu primele trei țări din

Uniunea Europeană
Olanda Siguranță rutieră durabilă
Danemarca Chiar și un singur accident este prea mult
Canada A avea cele mai sigure drumuri din lume
Australia Viziunea zero / Drumuri mai sigure pentru întreaga comunitate
Noua Zeelandă Să creeze o cultură a siguranței rutiere care va da lumii cele mai bune practici în

siguranța transporturilor terestre

„Viața și sănătatea nu pot fi niciodată schimbate cu alte beneficii în societate.”

„Ori de câte ori cineva este ucis sau grav rănit, trebuie luate toate măsurile necesare ca
evenimentele similar să fie evitate.”
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2. VITEZA ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

În România, accidentele rutiere soldate cu morți sunt cauzate în proporție
de 85.2 % de către conducătorii auto, iar în 51.5 % dintre cazuri depășirea limitei
de viteză (19.3 %) combinată cu viteza neadecvată vizibilității sau condițiilor de
drum (32.2 %) este principala cauză a mortalității rutiere.

Dacă în afara localității pe primele locuri se situează viteza neadaptată la
condițiile de drum, conducerea imprudentă și depășirea neregulamentară, în
mediul urban principalele cauze sunt cu totul altele, respectiv traversarea
neregulamentară sau neacordarea priorității, atât pietonilor, cât și vehiculelor.

Mediul rural reprezintă, din punct de vedere al cauzalității, o combinație
între celelalte două categorii, reunind atât cauze specifice accidentelor produse în
mediul urban, cât și celor produse în afara localității. Această situație este
determinată, în primul rînd, de faptul că, în Romania, foarte multe localități rurale
sunt traversate de drumuri naționale, cu trafic destul de intens.

2.1 Viteza și consecințele ei

 Viteza transformă micile neatenții și erori de conducere în adevărate
tragedii.

 Viteza este principala cauză pentru creșterea numărului de decese cauzate
de accidentele rutiere și pentru gravitatea vătămărilor pe care le suferă
victimele care supraviețuiesc acestora.

 Reducerea vitezei are următoarele beneficii:
o scăderea riscurilor în cazul unei coliziuni;
o vătămări mai puțin grave ale victimelor în cazul accidentelor.

 S-a dovedit că există o legătură între viteza de conducere și vizibilitatea
de care beneficiază conducătorul auto.

 Cu cât viteza autovehiculului crește, cu atât se restrânge mai mult câmpul
de vizibilitate al conducătorului auto.
Cu cât viteza de conducere este mai mică, cu atât cresc șansele

conducătorului auto de a percepe mai bine ce se petrece în afara părții carosabile.

2.2 Categorii de drumuri și limite de viteze

 Principala funcție a drumurilor interurbane este de a face legătura între
două localități îndepărtate, într-un mod cât mai rapid și mai sigur.
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 De aceea pe drumurile interurbane limita de viteză este mult mai ridicată.
Însă posibilitatea de a circula mai rapid și mai eficient poate fi dusă la
îndeplinire doar printr-o geometrie stradală generoasă, cu străzi mai largi,
combinate cu semnalizări și marcaje corespunzătoare.

 Drumurile intraurbane cu trafic intens pot fi pline de surprize neplăcute
pentru conducătorii auto. Acest lucru se poate întâmpla din cauza
aglomerării de vehicule care circulă pe drumurile intraurbane și a acțiunilor
neprevăzute ale celorlalți participanți la trafic.

 Lovirea unui pieton de către un autovehicul care circulă cu viteza de 50 de
km/h duce cel mai adesea la vătămarea gravă a acestuia sau chiar la deces.

 Victima va suferi mai întâi leziuni în urma unui impact cu vehiculul de care
se ciocnește, urmat apoi de un alt impact cu solul, în urma căruia va surveni
alte vătămări.
La o viteză de impact mai mică (de 30-40 de km/h), victima are șanse reale

de a scăpa fără vătămări grave.

3. CENTURA DE SIGURANȚĂ ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

3.1 Centurile de siguranță

Un fapt bine cunoscut și general acceptat este faptul că utilizarea centurii
de siguranță poate salva viața atât a conducătorului vehiculului, cât și a
ocupanților acestuia, în cazul producerii unui accident de circulație.
Forța impactului = de 30 de ori greutatea corpului

În cazul unui accident produs la o viteză relativ mică, 45 km/h, persoanele
care se află în autoturisme și nu poartă centura de siguranță pot fi aruncate în afară
cu o forță de 30 ori mai mare decât greutatea proprie. Refacerea acestor răni, atât
fizice, cât și psihice, implică o mare perioadă de timp, suferința și despărțirea
temporară de familie.
Acțiuni:
 Îmbunătățirea educației populației și comunicarea informațiilor referitoare

la utilizarea centurii de siguranță;
 introducerea subiectelor ce promovează utilizarea centurii de

siguranță în cadrul școlilor la orele de educație rutieră;
 introducerea metodelor care încurajează utilizarea centurilor de

siguranță în cadrul școlilor de șoferi;
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 implementarea sistematică a campaniilor de informare și promovare
a importanței și rolului purtării centurii de siguranță în reducerea
efectelor accidentelor rutiere.

 Îmbunătățirea impunerii legii cu privire la obligativitatea utilizării centurii
de siguranță prin verificări regulate asupra gradului de utilizare a centurilor
de siguranță, precum și a utilizării scaunului auto pentru copii.

 Modificarea legislației ca în perioada sărbătorilor oficiale sau a zilelor
nelucrătoare sistemul de penalizare să se dubleze.

 Cerințe obligatorii în legislație pentru autovehicule să fie echipate cu
centuri de siguranță în 3 puncte atât pentru locurile din față, cât și pentru
cele din spate, în funcție de anul fabricației.

 Campanii de reînnoire a parcului auto național cu autovehicule de fabricație
recentă și casarea autovehiculelor vechi și necorespunzătoare.

 Realizarea studiilor sistematice cu referire asupra utilizării centurii de
siguranță;
 dezvoltarea unui sistem de monitorizare a utilizării centurii de

siguranță;
 studierea eficienței și performanței planurilor de promovare a

utilizării centurii de siguranță.

4. PIETONII ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

4.1 Protecția participanților cei mai vulnerabili la trafic: pietoni, copii și
bicicliști

Una din cele mai vulnerabile categorii de participanți la trafic în fața
accidentelor rutiere decât ceilalți participanți la trafic sunt pietonii.
Viteza și consecințele ei pentru pietoni în cazul unui impact
 Pietonii sunt expuși în permanență pericolelor din trafic și au prea puține

mijloace de a se proteja. În cazul unui accident rutier, corpul omenesc
trebuie să reziste întregii forțe de coliziune generată de impact.

 În cazul lovirii de către un autoturism, un pieton poate supraviețui doar dacă
viteza nu depășește 30 de km/h!

Reguli de circulație pentru pietoni
 Pietonii trebuie să circule numai pe trotuare sau pe pistele special amenajate,

cu excepția cazului în care aceștia sunt nevoiți să se deplaseze pe carosabil
în locurile neamenajate.
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 În acest caz, se recomandă pietonilor să circule pe partea stângă a
carosabilului, în sensul lor de mers.

Accidente în care sunt implicați pietonii
În UE, aproximativ 21% dintre victimele accidentelor rutiere mortale sunt

pietoni. În mare parte, este vorba de persoane cu vârstă de peste 65 de ani. În cazul
persoanelor sub 19 ani, se constată că riscul este de două ori mai ridicat pentru
bărbați decât pentru femei.

În România, conform datelor furnizate de poliția rutieră pentru intervalul
2011-2019, în 13,3% din cazuri sunt implicați pietonii.

4.2 Măsuri aplicabile locului cu risc de producere a accidentelor pietonale:

 îngustarea zonei de acces a autovehiculelor
 benzi aplicate pe zona de așteptare a pietonilor înaintea traversării
 amplasarea de refugii pietonale pe zona mediană a carosabilului (acolo

unde spațiul o permite)
 amplasarea de refugii pietonale pe zona mediană a carosabilului / prin

curbarea benzilor de circulație către exterior
 amplasarea de refugii pietonale pe zona mediană a carosabilului / prin

realinierea axului drumului pe zona de risc, pe drumurile cu 2 benzi
 amplasarea de refugii pietonale pe zona mediană a carosabilului / prin

îngustarea uneia sau ambelor benzi de circulație pe zona de risc, pe
drumurile cu 4 benzi

 protejarea cu insule a stațiilor de autobuz
 reducerea suprafeței de manevră în intersecții
 amplasarea insulelor mediane în intersecții pentru canalizarea și controlul

traficului auto
amplasarea de sensuri giratorii

4.3 Copiii și siguranța rutieră

Copiii reprezintă o categorie specială a pietonilor, astfel pentru această
categorie se vor lua în considerație toate caracteristicile vulnerabilității pietonilor,
la care se pot adăuga anumite abilități și reacții specifice acestei noi categorii.
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În 2011, numărul accidentelor în care au suferit copiii, în comparație cu
aceeași perioadă a anului precedent, s-a micșorat cu 15,9%, fiind înregistrate 536
asemenea accidente sau 19,6% din numărul total, în urma cărora și-au pierdut
viața 39 (-17.0%) și au fost traumatizați 561 (-17.9%) de copii.

Din vina proprie a copiilor s-au produs 91 accidente, ceea ce reprezintă o
reducere cu 50,8% față de anul precedent. În ele au decedat 6 (-40%) și au fost
traumatizați 86 (-52,2%) de copii. Elevii au suferit din vină proprie în 75 (-46.0%)
de accidente.

4.4 Bicicliștii, motocicliștii și alți utilizatori de vehicule pe două roți

Bicicliștii, conform ultimelor statistici din 2011, au reprezentat un procent
de 4% din numărul total de accidente rutiere. Deși utilizatorii acestor mijloace de
transport reprezintă un grad scăzut în trafic, sunt obligați să împartă același spațiu
stradal cu cei care utilizează sistemele motorizate.

5. STUDIU DE CAZ

IMPLICAREA FACTORULUI UMAN ÎN SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Activitățile de eficientizare, gestionare, întreținere și de execuție a noi
construcții pentru rețelele de transport contribuie direct la dezvoltarea economiei,
facilitarea accesului persoanelor către locurile de muncă sau către activitățile
zilnice, promovează ocuparea forței de muncă ca element-cheie al implicării în
dezvoltarea socială care activează creșterea economică.

Activitățile de transport pot, de asemenea, să contribuie la descătușarea
economiei și regenerarea potențialului unor zone specifice ale țării.

Dezvoltarea infrastructurii de drumuri și străzi, respectând parametrii de
siguranță

Modernizarea tipurilor de secțiuni transversale: lărgirea suprafeței
carosabile, trasformarea rigolelor deschise în rigole carosabile (acolo unde este
cazul), construcția insulelor mediane și a punctelor de întoarcere, instalarea
parapeților mediani și de siguranță (la marginea părtii carosabile), controlul
vitezei la intrarea în localități prin construcția de insule mediane.
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Îmbunătățirea amenajării intersecțiilor: benzi pentru viraje clar
delimitate cu insule bordurate, benzi dedicate pentru viraje în direcții specifice,
separarea sensurilor de mers în zona intersecțiilor prin separatori mediani.

Creșterea mobilității pietonilor: construirea trotuarelor pietonale sau
îmbunătățirea celor existente, utilizarea marcajelor specifice pentru zonele
trecerilor de pietoni, construirea de refugii cu elemente de protecție pentru pietoni
în zona mediană la trecerile de pietoni, utilizarea elementelor de avertizare optică,
inclusiv trecerile de pietoni cu semafoare controlate prin buton, utilizarea
indicatoarelor rutiere și a echipamentelor specifice zonelor de traversare
pietonală.

Modernizarea sistemelor de semnalizare rutieră: aducerea calității
indicatoarelor rutiere la standarde europene, modernizarea marcajelor prin
diversificarea tipurilor de marcaje și utilizarea de noi materiale componente,
semafoare cu dispunere modernă și durata de viață prelungită, introducerea
panourilor cu afișaj dinamic.

Modernizarea transportului public: reproiectarea stațiilor de autobuz
pentru a deservi vehiculele de transport modern, implementarea protecției
pasagerilor la condițiile meteo, introducerea facilităților pentru persoanele cu
handicap, implementarea sistemului de taxare unic.

Alinierea standardelor românești la standardele europene în domeniul
infrastructurii drumurilor

În cazul unificării unor rute de transport, primul pas care trebuie făcut,
pentru ca accesul tuturor vehiculelor (cu excepția celor excepționale) să fie
nerestricționat, este unificarea tuturor standardelor.

În conformitate cu tendința de aliniere a rețelei de transport rutier a
României cu rețeaua de transport rutier europeană, este absolut necesar să se
urgenteze și alinierea standardelor românești la cele europene, astfel:

A. Alinierea standardelor de trafic rutier și siguranță rutieră:

A.1. Tehnica traficului rutier
 Tehnici de efectuare a măsurătorilor de trafic;
 Echivalarea vehiculelor;
 Calculul capacitații de circulație a drumurilor, străzilor și intersecțiilor;

A.2. Siguranța rutieră
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 Semnalizare rutieră: indicatoare rutiere și mijloace de semnalizare rutieră;
 Semnalizare rutieră: marcaje rutiere;
 Echipament pentru dirijarea traficului, echipamente luminoase de

avertizare și de securitate;
 Dispozitive de protecție la drumuri, stâlpi de ghidare;
 Facilități pentru călători și vehicule.

B. Alinierea standardelor de construcții de drumuri:
 Prescripții de proiectare;
 Stabilirea gradului de ocupare al terenurilor la amplasarea lucrărilor de

investiții;
 Dimensionarea sistemelor rutiere. Implementarea încărcării de 115 kN pe

osia standard de calcul;
 Execuția lucrărilor de drumuri;
 Execuția podurilor și a lucrărilor de artă.

C. Alinierea standardelor pentru vehicule:
 Gabarite;
 Încărcări maxime admisibile pe osie, reguli de încărcare și transport;
 Reguli pentru convoaiele excepționale;
 Reguli pentru siguranța vehiculelor. Nivel minim acceptat de echipare și

întreținere;
 Reguli de funcționare și atribuții pentru organele de inspecție și/sau

autorizare în domeniul transporturilor rutiere.

D. Alte standarde care necesită alinierea la cerințele europene.

*Descrierea de mai sus s-a făcut pe categorii de necesități și nu reprezintă
nume de standarde sau normative. Standardele care vor fi completate,
modificate sau înlocuite de preinscripțiile europene se vor stabili de către
organele abilitate din ministerele de resort ale României.

5.1 Reducerea gradului de severitate și a consecințelor accidentelor rutiere

Conform datelor referitoare la distribuția accidentelor pe tipuri de vehicule,
putem observa că grupa cu numărul cel mai mare de accidente este cea a
autoturismelor. În concluzie, măsurile de siguranță rutieră pentru reducerea
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accidentelor se vor aplica cu preponderență pentru această categorie, fără a se
limita la aceasta.
Avantaje de mediu

Se estimează că anvelopele eficiente în ceea ce privește consumul de
carburant, dacă sunt utilizate la scară largă, ar permite economisirea a 6,6 milioane
de tone de combustibil pe an, până în 2020. De asemenea, acestea ar reduce
emisiile de CO2 cu 4 milioane de tone pe an, ceea ce este echivalent cu reducerea
parcului auto european cu 1,3 milioane de vehicule pe an.

Siguranță rutieră și nivel sonor redus
Noul sistem de etichetare va permite evaluarea capacității de frânare a

anvelopelor pe carosabilul umed. Anvelopele performante permit reducerea
distanței de frânare cu mai mulți metri. De asemenea, noile etichete vor specifica
și nivelul sonor al anvelopelor.
„Un autovehicul bine întreținut și care îndeplinește toate cerințele de
siguranță este mai puțin expus riscului de a provoca un accident rutier.

Efectuarea inspecției tehnice este importantă nu numai pentru a garanta
buna funcționare a vehiculului, ci și din considerente ecologice. De asemenea,
permite asigurarea unei concurențe loiale pe piața europeană a transporturilor.

Inspecția tehnică este de 2 tipuri: controale rutiere ad-hoc și inspecții
periodice (proprietarul autovehiculului trebuie să se adreseze unui centru
specializat).

Inspecția tehnică periodică (ITP)
Legislația UE prevede că toate vehiculele și remorcile trebuie verificate

periodic, pentru a garanta faptul că acestea sunt în condiții bune de funcționare și
îndeplinesc aceleași standarde de siguranță ca în momentul în care au fost
înmatriculate.
Controlul tehnic rutier

Legislația UE prevede posibilitatea realizării de controale tehnice rutiere
pentru vehiculele utilitare, în orice țară a UE, indiferent dacă acestea sunt
înmatriculate într-un stat membru sau într-o țară terță.

Aceste verificări se referă la sistemul de frânare, nivelul de emisii și starea
generală a vehiculului. De asemenea, conducătorilor auto li se poate cere să
prezinte un document recent care să ateste faptul că vehiculul respectiv este la zi
cu inspecțiile tehnice obligatorii.” se afirma pe site-ul Comisiei Europene de
Transport.
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Consiliul European de Siguranță în Transporturi (CEST) a realizat o sinteză
a siguranței rutiere în țările din Uniunea Europeană și efectele acesteia asupra
sistemelor de transport, iar rezultatele au fost următoarele:
 1 din 3 cetățeni ai UE vor fi spitalizați în urma unui accident rutier;
 1 din 20 de cetățeni vor muri sau vor fi răniți grav într-un accident rutier;
 1 din 80 de cetățeni vor muri cu 40 de ani mai devreme ca urmare a unui

accident rutier;
 durata de viață a europenilor este cu 6 luni mai scurtă decât media globală

din cauza accidentelor rutiere;
 contrar altor cauze ale mortalității, accidentele rutiere sunt cauza principală

a deceselor în cazul populației tinere.
Această diagnoză a dus la concluzia că ceea ce contează în cadrul oricărei strategii
de siguranță rutieră sunt oamenii, calitățile, abilitățile lor, percepția și capacitatea
de anduranță a corpurilor lor. De aceea, obiectivele măsurilor preventive ar trebui
să reducă expunerea la risc și, odată petrecut accidentul rutier, la reducerea
efectelor coliziunii.

5.2 Parcările și stațiile de autobuz în mediul urban

Parcările și stațiile de autobuz permit vehiculelor să se oprească în condiții
de siguranță și cu minimum de efecte adverse asupra altor participanți la trafic.
Acest lucru se realizează cel mai bine prin crearea unei zone separate care se
unește cu drumul principal printr-un punct de intrare și un punct de ieșire.
Vehiculele pot opri astfel pe partea carosabilă fără a interfera cu alți participanți
la trafic și cu risc mai redus pentru pasagerii care urcă sau se dau jos.

Probleme
 De multe ori, stațiile de autobuz sunt amenajate pe partea carosabila și astfel

autovehiculele opresc pur și simplu, blocând traficul pe o bandă de
circulație. De asemenea, sunt cazuri în care stațiile aflate în alveolă pot fi
aglomerate cu pasagerii în așteptare, și șoferii de autobuz tind să nu le
folosească. Acest comportament este frecvent în aglomerările urbane, unde
este foarte probabil ca pentru conducătorul auto să apară dificultăți în
reintrarea pe o banda de circulație.

 Vehiculele care se opresc într-o parcare sau în stația de autobuz constituie
un obstacol temporar care poate obstrucționa vizibilitatea și din acest motiv
trebuie să se interzică parcarea autovehiculelor la o distanță de cel puțin 30
m de intersecție.
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 O stație de autobuz care a fost realizată în detrimentul trotuarelor adiacente
poate să nu fie utilizată pe deplin în perioadele de vârf, din cauza cozilor
pietonale.

Măsuri de remediere
 Accesul într-o alveolă trebuie să reprezinte o facilitate și o măsură de

siguranță atât pentru autovehicule, cât și pentru pietoni, în cazul stațiilor de
autobuz.

 Semnalizarea modernă poate fi folosită pentru atenționarea conducătorilor
auto de faptul că se apropie de o alveolă și că este de așteptată prezența
pietonilor.

 Trebuie amenajate spații de așteptare destinate pietonilor care folosesc
mijloacele de transport în comun, astfel încât să nu fie forțați să folosească
partea carosabilă sau chiar alveola destinată autobuzului.

 Stațiile pentru autobuze trebuie poziționate dincolo de trecerile pentru
pietoni și după intersecții, pentru a evita ca autovehiculele oprite să
obstrucționeze vizibilitatea.

 Stațiile pentru autobuze trebuie amplasate în acele puncte de flux maxim
pietonal, de convergență a destinațiilor acestora, evitându-se zonele cu
probleme de siguranță rutieră sau predispuse la ambuteiaje.

 Pentru situația în care stațiile pentru autobuze sunt amplasate de o parte și
de cealaltă a drumului, se recomandă poziționarea lor pe diagonală, spate
în spate. Astfel, pietonii care intenționează să traverseze strada prin spatele
autobuzului sunt mai vizibili pentru autovehiculele care circulă din aceeași
direcție.

 Alveolele stațiilor de autobuz sunt benefice în a reduce întârzierile altor
participanți la trafic.

 Traseele autobuzelor și străzile disponibile numai pentru traficul
mijloacelor de transport în comun permit accesul autobuzelor până în
centrul orașelor, reducând astfel distanța pe care pietonii sunt nevoiți să o
parcurgă mergând pe jos.

5.3 Amenajarea intersecțiilor la nivel

Această secțiune își propune să prezinte câteva considerații privind
siguranța rutieră în amenajarea intersecțiilor, neînlocuind necesitatea și
funcționalitatea unui normativ special dedicat.
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Modul de amenajare al multor intersecții este rezultatul aparent al evoluției
în timp. Drumurile încă se mai intersectează la fel ca pe vremea când se circula
cu viteze reduse, iar traficul era format numai de vehicule lente, atelaje hipo sau
pietoni. Această situație nu mai este acceptabilă, traficul modern solicitând o
proiectare prin care să se ofere fiecărui utilizator condiții de siguranță în circulație.

Probleme
 Intersecțiile dintre un drum secundar și un drum principal sunt de obicei

cele mai periculoase puncte de „conflict” dintr-o localitate.
 În vecinătatea intersecțiilor se întâlnesc deseori obiective cu activități

comerciale, care generează un trafic suplimentar (auto și pietonal) și
creează situații periculoase.

 Intersecțiile din vecinătatea stațiilor de autobuz sunt în general puncte
„sensibile” din punct de vedere al siguranței circulației.

 Abaterile tipice ale conducătorilor auto în intersecții sunt nerespectarea
marcajelor și indicatoarelor, neatenția la volan etc.

 Alte aspecte care conduc la situații periculoase și accidente în intersecții
sunt:

1. amenajarea necorespunzătoare a intersecțiilor;
2. semnalizarea rutieră absentă sau incorectă;
3. amplasarea inadecvată a trecerilor de pietoni.
 Adesea au fost omise, acolo unde sunt necesare, benzile suplimentare

pentru accelerare/decelerare sau pentru viraj la stânga. Racordarea
drumurilor vechi la o variantă nouă de ocolire se face adesea printr-o
amenajare larga fără niciun fel de ghidaj pentru utilizatorii drumului,
pietoni sau conducători auto. Aceasta situație produce neînțelegeri în trafic
privind prioritatea de trecere, expunând participanții la trafic la luarea unor
decizii întârziate și riscante.

 Problema majoră este lipsa canalizării curenților de trafic în intersecții, caz
în care șoferii au la dispoziție o suprafață mare de parte carosabilă. Aceștia
o utilizează dezordonat, fiecare după bunul plac, generându-se manevre
haotice, ilegale și periculoase.

Configurația intersecțiilor prezentate în imaginile de mai jos nu conferă
siguranța în trafic, prin modul de amenajare (intersecție în unghi ascuțit) sau prin
lățimea foarte mare a parții carosabile fără insule de canalizare.
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Odată cu creșterea valorilor de trafic ca urmare a creșterii economice, dar
și a vitezelor de circulație ca urmare a tendinței vizibile de modernizarea a
parcului auto, astfel de locații vor genera probleme majore de securitate.
Măsuri de remediere
 Insule denivelate pentru virajul la stânga pe drumul principal, în loc de

marcajul rutier. O mică insulă denivelată poate fi folosită și pe drumul
secundar pentru a preveni scurtăturile și a canaliza manevrele de trafic.

6. CONCLUZII

Activitatea de evaluare a stării drumurilor și a condițiilor siguranței rutiere
de pe rețeaua de drumuri este prima și posibil cea mai importantă activitate din
cadrul activităților de siguranța rutieră. Fără o evaluare corectă a tuturor
condițiilor existente pe un sector de drum, soluțiile ulterioare pentru siguranța
rutieră pot fi incomplete, eronate sau imposibil de elaborat.

Rata accidentelor în România se situează peste media tuturor țarilor UE,
fiind dublă fața de cea din țari precum Franța sau Germania.

În anul 2011 s-au produs în România peste 4 700 de accidente, în urma
cărora peste 850 de persoane au decedat și aproximativ 6 000 au fost rănite grav.
Cauzele cele mai frecvente ale accidentelor din România sunt excesul de viteză
și neacordarea priorității pietonilor.

În UE, aproximativ 21% dintre victimele accidentelor rutiere mortale sunt
pietoni. În mare parte, este vorba de persoane cu vârstă de peste 65 de ani. În cazul
persoanelor sub 19 ani, se constată că riscul este de două ori mai ridicat pentru
bărbați decât pentru femei.

În România, conform datelor furnizate de poliția rutieră pentru intervalul
2011-2019, în 13,3% din cazuri sunt implicați pietonii.
Consiliul European de Siguranță în Transporturi (CEST) a realizat o sinteză a
siguranței rutiere în țările din Uniunea Europeană și efectele acesteia asupra
sistemelor de transport, iar rezultatele au fost următoarele:
 1 din 3 cetățeni ai UE vor fi spitalizați în urma unui accident rutier;
 1 din 20 de cetățeni vor muri sau vor fi răniți grav într-un accident rutier;
 1 din 80 de cetățeni vor muri cu 40 de ani mai devreme ca urmare a unui

accident rutier;
 durata de viață a europenilor este cu 6 luni mai scurtă decât media globală

din cauza accidentelor rutiere;
 contrar altor cauze ale mortalității, accidentele rutiere sunt cauza principală

a deceselor în cazul populației tinere.
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Această diagnoză a dus la concluzia că ceea ce contează în cadrul oricărei
strategii de siguranță rutieră sunt oamenii, calitățile, abilitățile lor, percepția și
capacitatea de anduranță a corpurilor lor. De aceea, obiectivele măsurilor
preventive ar trebui să reducă expunerea la risc și, odată petrecut accidentul rutier,
la reducerea efectelor coliziunii.

Reducerea numărului vătămărilor corporale rămâne una dintre principalele
priorități în Europa în deceniul următor. Vătămările corporale în accidente rutiere
au fost de asemenea recunoscute ca fiind o problemă majoră de sănătate publică
la nivel internațional, în special de către Organizația Mondială a Sănătății și în
cadrul Deceniului de acțiuni pentru siguranța rutieră declarat de ONU.

În următorii șapte ani, UE prevede că Sistemele de transport inteligente
(STI) vor contribui în mod decisiv la creșterea eficienței și a vitezei de intervenție
în situații de urgență, în special prin adoptarea sistemului paneuropean de apeluri
de urgență integrat la bordul vehiculelor, denumit eCall. Aplicațiile STI au
demonstrat că sunt o modalitate validă și eficientă de sprijin pentru managementul
și operarea serviciilor de transport. Acestea pot ajuta la:
 reducerea majoră a accidentelor rutiere;
 creșterea capacității efective a drumurilor fără noi construcții (demonstrat,

până la 20%);
 reducerea timpului călătoriei (cu o estimare de 1 an la nivelul unei vieți

umane);
 reducerea semnificativă a poluării vehiculelor, ex. emisiile de CO2; [sursa

ERTICO 2000].
Pentru a furniza beneficii maxime, aceste aplicații trebuie să fie compatibile,

ceea ce înseamnă că implementarea lor ar trebui să se bazeze pe un cadru strategic.
Rolul unei Arhitecturi de Sistem pentru STI sau Arhitectura STI este de a furniza
un astfel de cadru.
Sistemele STI sunt utilizate pentru:
 automatizarea managementului traficului;
 suportul operațiilor de transport public;
 management la cerere;
 servicii pentru informarea călătorilor și planificarea călătoriei;
 managementul parcului de vehicule și al mărfurilor;
 managementul incidentelor și suport pentru servicii de urgențe;
 servicii de plată electronică și colectare a taxelor;
 tehnologii avansate la bordul vehiculelor.



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

387



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

388

BIBLIOGRAFIE

[1]. http://ec.europa.eu/news/transport/100720_ro.htm

[2]. http://ec.europa.eu/ten/transport/guidelines/index_en.htm

[3]. www.etsc.eu

[4]. European status report on road safety, Towards safer roads and healthier transport,

WHO, 2009

[5]. Comitetul Regiunilor, „Pentru un spațiu european de siguranță rutieră: orientări pentru
politica de siguranță rutieră 2011-2020”

[6]. European Union Road Federation - Jacobs, R. as Steering Committee Member –
„Good-practice guidelines to infrastructural road safety”, ERF 2002



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

389

[7]. American Association of State Highway and Transportation Officials – Roadside
design guide, Washington, 2002

[8]. European Union Road Federation – Infrastructural Road Safety, 2002

[9]. Dhv. Overkamp D., Wetering B., Hulten Van L. – Sustainable road safety design. A
practical manual. World Bankand Dutch Ministry of Transport, Public Works and
Water Management, 2005

[10]. Belcher, M. Proctor, S. & Cook, PH. – Practical Road Safety Auditing. 2nd edition

[11]. Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Poliției Rutiere – Dinamica
accidentelor grave de circulație

[12]. http://ec.europa.eu/news/transport/100720_ro.htm



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

390

METODE DE EVALUARE A STĂRII DE DEGRADARE A
ÎMBRĂCĂMINTEI BITUMINOASE PENTRU DRUMURI CU

STRUCTURI RUTIERE FLEXIBILE
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Rezumat

În lucrare am întocmit un studiu privind metodele de evaluare a stării de degradare a
îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere flexibile şi o abordare în ceea ce
priveşte structura rutieră, ca element constructiv asupra căruia se exercită anumite acţiuni cărora
aceasta trebuie să le reziste şi totodata voi analiza şi compara trei metode diferite pentru
evaluarea stării de degradare.

Prima metodă, cea folosită în prezent în 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).După o scurtă introducere, in care sunt prezentate
programul RO-LTPP şi sectorul omogen de drum investigat, sunt detaliate tipurile de degradări
inventariate pe acest sector.

Pentru determinarea stării tehnice a sectorului experimental, conform Normativului
AND 540-2015, s-au calculat indicele de degradare ID, respectiv indicele de stare tehnică a
îmbrăcămintei PCI.

În cele din urmă sunt prezentate concluziile privind starea tehnică a sectorului omogen
de drum, respectiv soluțiile recomandate in vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație de pe
acest tronson.

Astfel, din analiza celor trei metode, cea care pare a fi mai exigentă şi mai exactă este
metoda cu IG din AND 540-2003, care pe un tronson de drum analizat furnizează chiar
calificativul de stare tehnică “Mediocră”.

Cuvinte cheie:  RO-LTPP, sector omogen, îmbrăcăminte bituminoasă. indice de
degradare, indice de stare al îmbrăcămintei
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1. INTRODUCERE

Structură rutieră este elementul de rezistenţă al drumului, alcătuită dintr-un
ansamblu de straturi realizate din materiale prelucrate prin tehnologii adecvate şi
dimensionate astfel încât să poată prelua, pe o perioadă bine determinată,
denumită perioadă de perspectivă, solicitările din trafic şi din cele climatice, în
limita deformaţiilor admisibile. Alături de terenul pe care se fundează, respectiv
cu zona activă de terasament i-a naştere complexul rutier . Pornind de la această
definiţie generală a unei structuri rutiere, în cele ce urmează voi prezenta succint
cele trei tipuri de structuri rutiere existente: suple, semirigide/mixte şi rigide.

Structura rutieră suplă, ţinând cont de modul de alcătuire şi
comportamentul în exploatare este caracterizată dintr-un ansamblu de materiale
necoezive, stabilizate mecanic sau/şi cu lianţi hidrocarbonaţi, îmbrăcămintea şi
stratul de bază fiind realizate din mixturi asfaltice sau în mod excepţional din
macadam bituminos sau macadam (pietruire) .

Conform nomenclatorului, structura rutieră este compusă din :
• Îmbrăcăminte rutieră: stratul de uzură şi cel de legătură;
• Strat de bază;
• Strat de rezistenţă:stratul sau straturile de fundaţie.

RO-LTPP (Long Term Pavement Performance) inițiat prin AND/CESTRIN
în anul 1995, este un program de urmărire a performanțelor îmbrăcăminților
rutiere pe termen lung a unor sectoare experimentale de drum.

Utilizarea acestui program, timp de 15 ani a dus la formarea unei baze de
date pentru o vasta rețea de drumuri naționale, monitorizate de marile centre
universitare din țară.

În urma implementării acestui program, s-a impus luarea unor măsuri de
intervenție asupra sectoarelor cu degradări majore.

2. METODOLOGIA CERCETĂRII

2.1. Descrierea indicilor tehnici conform normativului AND 540 – 2015

Indicele de degradare ID este determinat pe baza evaluării cantitative a
tuturor degradărilor structurale și ponderii acestora. Indicele de stare tehnica a
îmbrăcămintei PCI (Pavement Condition Index) este un număr de clasificare al
îmbrăcămintei bituminoase cu valori cuprinse între 0 și 100, 0 indicând starea
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nesatisfăcătoare, iar 100 starea excelentă. Metoda de determinare a indicelui de
stare tehnică a îmbrăcămintei rutiere (Metoda PCI) a fost realizată de corpul de
ingineri ai armatei U.S.A., ulterior fiind adoptata si de instituțiile DOD
(Departament of Defense), respectiv APWA (American Public Works
Association).

În conformitate cu prevederile Normativului AND 540 – 2015,
metodologia de evaluare a stării de degradare a îmbrăcăminţilor bituminoase, ia
în considerare tipurile de degradări:
a) Degradări de tip structural: Degradări datorate oboselii structurii rutiere;
Faianțări în plăci; Fisuri și crăpături longitudinale; Plombe; Gropi; Făgașe.
b) Degradări de suprafață: Fisuri și crăpături transversale; Fisuri și crăpături
datorate transmiterii rosturilor dalelor din beton de ciment; Fisuri și crăpături de
margine; Peladă; Văluriri; Suprafață exudată; Suprafață șlefuită; Suprafață cu
ciupituri; Cedări de acostamente.
c) Degradări diverse: Fenomene de pompaj; Tasări locale; Defecțiuni apărute la
intersecțiile cu CF și linii de tramvai; Degradări între partea carosabilă și capace
cămine utilități; Degradări apărute în urma lucrărilor la utilități (tăieturi și
șanțuri).(AND 540, 2015).

2.2. Tipuri de degradări întâlnite pe sectorul studiat

2.2.1. Fisuri și crăpături longitudinale

Figura 1 – Fotografii, de pe sectorul studiat, cu degradări de tip fisuri sau
crăpături longitudinale
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2.2.2. Plombe și suprafețe plombate – Pb –

Figura 2 – Fotografii, de pe sectorul studiat, cu degradări de tip suprafețe
plombate

2.2.3. Fisuri și crăpături transversale – FT –

Figura 3 – Fotografii, de pe sectorul studiat, cu degradări de tip fisuri și
crăpături transversale

2.2.4. Fisuri și crăpături de margine

Figura 4 – Fotografii, de pe sectorul studiat, cu degradări de tip fisuri și
crăpături de margine
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2.2.5. Suprafață exudată

Figura 5 – Fotografii, de pe sectorul studiat, cu degradări de tip suprafața
exudată

2.2.6. Suprafață șlefuită

Figura 6 – Fotografii, de pe sectorul studiat, cu degradări de tip suprafața șlefuită

3. REZULTATE CANTITATIVE, CALITATIVE ȘI INTERPRETĂRI
3.1 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 12+000 avem ca degradari fisuri si crapaturi
longitudinale in afara urmei rotii si fisuri transversale .

Figura 7. Releveu degradari, fisuri şi crapaturi
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Pe eşantionul doi, km 14+615, avem ca degradari cedari de acostament.
Pentru eşantionul 3, km 16+060, am avut degradările următoare: faianţare

în plăci, fisuri transversale, fisuri longitudinale.

Figura 8. Releveu faianţare în plăci, fisuri transversale, fisuri longitudinale

În cadrul eşantionului 4, km 18+127, găsim faianţare în plăci, suprafete
plombate, fisuri longitudinale şi fisuri transversale.

Figura 9. Releveu faianţare în plăci, suprafete plombate, fisuri longitudinale şi
fisuri transversale

Eşantionul 5, km 20+300, găsim fisuri transversale şi fisuri longitudinale.

Figura 10. Releveu fisuri transversale şi fisuri longitudinale

Pe eşantionul 6, km 21+900, avem fisuri transversale si făgaşe
longitudinale.
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Figura 11. Releveu fisuri transversale şi fisuri longitudinale

Eşantionul numărul 7, km 24+130, prezintă fisuri transversale, fisuri
longitudinale si făgaşe longitudinale.

Figura 12. Releveu fisuri transversale, fisuri longitudinale si făgaşe
longitudinale.

În urma calculului indicelui de degradare ID pe întregul sector analizat,
am obţinut ID=0,27, ceea ce înseamnă calificativul stării de degradare: Foarte
Bună.

Tabelul 1. Fişă de calcul ID

KM M L l DEFECŢIUNI CARE SE EVALUEAZĂ D1 D2 D3 D5 ID
(m) (m) G Pb FP FPP FT FL F

12 000 100 7,0 8.5 5 0,00 0,00 0,96 0,00 0,048
14 615 100 7,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
16 060 100 7,0 6 10 20 0,00 0,86 2,14 0,00 0,193
18 127 100 7,0 1 13 2 20 0,10 1,86 1,57 0,00 0,279
20 300 100 7,0 13 29.5 0,00 0,00 3,04 0,00 0,152
21 900 100 7,0 47.5 30 30 0,00 0,00 5,54 4,29 0,889
24 130 100 7,0 44.5 60 10 0,00 0,00 7,46 1,43 0,577

3.2. Calculul indicelui de stare al îmbrăcăminţii PCI
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Se determină starea de degradare pe sectorul cuprins între km 12+000-
24+130, DN3. Lungimea sectorului investigat este de 12130 m, iar lăţimea
sectorului este de 7 m. Lungimea eşantionului este de 30 m, lăţimea acestuia de
3,5 m.

Se determină numărul de eşantioane unitare şi numărul de eşantioane
unitare minime.In cadrul studiului sunt doar 7 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 2. Valori deduse PCI

Din calcul rezultă ca PCI=62, ceea ce înseamnă ca starea de degradare pe
întregul sector are calificativul Bună.

4. CONCLUZII

Sectorul de drum studiat este DN 3 km 12+000 – 24+130. Acest drum este
un drum național din România, care face legătura între București și Constanța,
prin Călărași.

A fost primul drum ce făcea legătura dintre București și Constanța. Ulterior,
acest drum a fost înlocuit drept rută principală dintre cele două orașe, prin
construirea unor rute mai scurte, DN3A (prin Fetești și Cernavodă, DN2A
(Urziceni-Slobozia-Constanța, care trece Dunărea pe podul Giurgeni–Vadu Oii și
a autostrăzii A2 (Autostrada Soarelui).DN3 trece prin județele Ilfov, Călărași și
Constanța și continuă să rămână una din căile principale de acces în municipiul
Călărași. Două ramificații minore ale acestui drum îl leagă de orașul Ovidiu lângă
Constanța (DN3C) și de DN3B lângă Călărași (DN3D).Trecerea Dunării, la

Nr.
Esantion Valori Deduse Total q VDC

1 11 8 19 2 11
2 29 7 36 2 28
3 22 15 11 3 51 5 25
4 18 12 10 4 44 6 26
5 42 14 8 2 66 4 38
6 63 23 13 5 104 5 32
7 25 20 19 7 71 4 28
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Călărași, se face cu bacul. Tot aici se află și punctul de trecere a frontierei către
Silistra, Bulgaria.

Structura rutiera de pe acest sector de drum constă într-o îmbrăcăminte
asfaltică așternută pe un strat de baza stabilizat și a fost realizată în 1979 în cadrul
lucrărilor de modernizare a DN 3. Pe acest sector s-a aplicat un tratament
bituminos de suprafață în cursul lunii august 1996.

Starea de degradare a sectorului a fost investigată la data 25.05.2018,
temperatura la nivelul îmbrăcămintei asfaltice a fost de 23°C.
Indicele de degradare – ID – are o valoare medie de 0.27%, rezultând o stare de
degradare „Bună”.
Indicele de stare – PCI – are o valoare medie de 62,00%, starea suprafeței fiind
„Foarte bună”.

Se constată obținerea unor rezultate, ce arată o neconcordanță între
indicele de degradare ID și indicele de stare a îmbrăcămintei PCI.
Considerăm ca aceste diferențe se datorează modului in care se iau in calcul
defectele si degradările de suprafață si structurale. Astfel, ID ia in calcul numai
degradări de tip: Gropi (G); Plombe (Pb); Faianțări în plăci (FP); Faianțări în
pânză de păianjen (FPP); Fisuri și crăpături transversale (FT); Fisuri și crăpături
longitudinale (FL); Făgașe (F), in timp ce PCI ia în calcul toate tipurile de
degradări.

Pentru evaluarea stării tehnice a acestui sector au fost determinate indicele
de degradare ID, respectiv indicele de stare tehnică a îmbrăcămintei PCI, conform
prevederilor Normativului AND 540 – 2015.

Indicele de degradare ID este determinat pe baza evaluării cantitative a
tuturor degradărilor structurale și ponderii acestora.

Indicele de stare tehnica a îmbrăcămintei PCI (Pavement Condition Index)
este un număr de clasificare al îmbrăcămintei bituminoase cu valori cuprinse între
0 și 100, 0 indicând starea nesatisfăcătoare, iar 100 starea excelentă.

Determinarea indicelui de degradare ID al îmbrăcămintei bituminoase pe
DN 3, sectorul cuprins intre km 12+000 – 24+130. Din cartea tehnică a
construcției rezultă că modul de alcătuire al structurii rutiere este același pe toată
lungimea propusă investigării.

Secțiunile omogene s-au stabilit luând în considerare următoarele
caracteristici: caracteristicile traficului; tipul structurii rutiere; tipul hidrologic;
caracteristicile profilului transversal; nivelul de degradare (BUN, MEDIU, RĂU).

Delimitarea secțiunilor omogene s-a efectuat prin vizualizarea sectorului
RO-LTPP propus, astfel investigarea și evaluarea acestora se va face pe lungimi
de 30 m.
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Tipuri de defecțiuni inventariate și evaluate pentru determinarea indicelui
de degradare: Gropi (G); Plombe (Pb); Faianțări în plăci (FP); Faianțări în pânză
de păianjen (FPP); Fisuri și crăpături transversale (FT); Fisuri și crăpături
longitudinale (FL); Făgașe (F).

Defecțiunile înregistrate s-au grupat pe tipuri reprezentative de defecțiuni
și s-au evaluat astfel: D1 - suprafață afectată de gropi plus suprafață plombată; D2
- ca sumă de suprafață afectată de faianțări în pânză de păianjen și suprafață
afectată de faianțări în plăci; D3 - suprafață afectată de fisuri și crăpături
transversale și longitudinale, considerându-se zona afectată de fisuri sau crăpături
în lățime de 0,50 m; D4 - suprafață afectată de făgașe, considerându-se o lățime a
făgașului de 0,30 m.

În cazul metodelor ce utilizează indicele de evaluare global (IG) şi indicele
de degradare (ID), calificativul stării de degradare a rezultat ‘’Bună’’, respectiv
“Foarte bună”. Pentru metoda ce utilizează indicele de stare al îmbrăcăminţii a
rezultat calificativul “Bună”.

Pentru evaluarea indicelui global de evaluare IG şi pentru cel al stării
îmbrăcăminţii PCI utilizăm toate categoriile de degradări, faţă de calculul
indicelui de degradare ID, care consideră doar degradările de structură şi toate
tipurile de fisuri.

Pentru indicele de degradare ID, calificativul se stabileşte pe întregul sector
analizat.

Tabelul 3. Calificativele stării de degradare pentru calculul IG
Eşantion analizat Valoare dedusă Calificativ stare de

degradare
12+000 97,60 Foarte bună
14+615 97,47 Foarte Bună
16+060 97,48 Foarte Bună
18+127 87,68 Mediocră
20+300 93,57 Bună
21+900 90,16 Bună
24+130 93,09 Bună

Tabelul 4. Calificativele stării de degradare pentru calculul ID
Eşantion analizat Valoare dedusă Calificativ stare de

degradare
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12+000 0,048

Foarte bună

14+615 0,000
16+060 0,193
18+127 0,279
20+300 0,152
21+900 0,889
24+130 0,577

Tabelul 5. Valorile deduse corectate pentru PCI
Eşantion analizat Valoare dedusă Valoare dedusă

corectată
12+000 11 Mediocra
14+615 28 Rea
16+060 25 Rea
18+127 26 Rea
20+300 38 Rea
21+900 32 Rea
24+130 28 Rea

Calificativul stării de degradare se stabileşte pentru întregul sector analizat.
Acesta este dat de valoarea indicelui PCI obţinut scăzând din 100 (valoarea
maximă a lui PCI) valoarea dedusă corectată maximă. În cazul de faţă, PCI rezultă
62, ceea ce înseamnă calificativul “Bună” pentru starea de degradare a sectorului
analizat.

Astfel, din analiza celor trei metode, cea care pare a fi mai exigentă şi mai
exactă este metoda cu IG din AND 540-2003, care pe un tronson de drum analizat
furnizează chiar calificativul de stare tehnică “Mediocră”.

Cea mai simplă metodă este cea în care calculăm indicele de degradare ID.
Dar ea nu este o metodă exactă furnizând peste tot calificativul stare tehnică
“Foarte bună”.

Metoda PCI din propunerea de normativ AND 540-2015, e înrudită cu
metoda IG, dar a fost adusă la o formă care prin impunerea utilizării graficelor de
variaţie a valorii deduse VD cu densitatea degradării pe grade de severitate, poate
reduce mult viteza de lucru, devenind greoaie la utilizare. În plus, metoda PCI,
prin faptul că a furnizat global calificativul stare tehnică “Bună”, ridică semne de
întrebare referitoare la modul de stabilire a calificativului care apoi are influenţă
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asupra măsurilor de întreţinere. Adică presupunând că pentru un singur tronson
cu valoare VDCmax, care va da PCI “Rău” ne apucăm să reparăm tot drumul?

Ambele metode mai complexe (IG şi PCI) sunt la originea lor elaborate în
SUA şi au fost testate şi de către administratorul reţelei rutiere din România.
Metoda IG, după verificarea ei iniţială pe sectoare experimentale RO-LTPP
pentru o perioadă de 10 ani (1997-2007) a fost adoptată spre utilizare şi în
România.

Metoda PCI nu este recomandată încă pentru utilizarea la noi în ţară
deoarece nu ştim ce parametri se ascund în spatele acelor grafice de variaţie a
valorilor deduse pe tipuri de degradări. Ea poate fi adoptată, la fel, numai după o
etapă de experimentare şi calibrare la condiţiile specifice ţării noastre.

Metoda PCI a fost concepută de către americani pentru condiţiile lor şi
pentru reţeaua lor vastă de drumuri. Oricum nu toate statele din SUA folosesc
această metodă de apreciere a stării tehnice de degradare a drumurilor.

În prezent la noi în ţară, pentru structuri rutiere suple şi semirigide se
foloseşte metoda IG din AND 540-2003.

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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INFLUENȚA BITUMULUI MODIFICAT CU ELVALOY 4170
ŞI APP ASUPRA CARACTERISTICILOR FIZICO-MECANICE

ALE BETOANELOR ASFALTICE TIP  BA16

Sora Dana Cornelia, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, secția IIT, Master anul II, e-
mail manole_dana78@yahoo.com

Îndrumător: Diaconu Elena, Prof.dr.ing., Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti,
Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, e-mail ediaconu@cfdp.utcb.ro

Rezumat

In prezenta lucrare s-a studiat modificarea bitumului cu polimer
elastomeric termoplastic reactiv Elvaloy4170,comercializat de firma DuPont , în
prezenţă de catalizator sub formă de Acid polifosforic precum şi evidențierea
performanțelor acestuia  în mixturi asfaltice de tip BA16.

Lucrarea conţine un studiu teoretic si un studiu de laborator  în care s-a pus
în evidenţă tehnologia de obţinere a bitumului modificat şi modul în care acidul
polifosforic influenţează timpul de reacție.
Pentru a evidenţia performanţele bitumului modificat a fost proiectată o reţetă de
mixturi asfaltice  pentru stratul de uzură tip BA16 şi s-a făcut o paralela între
performanţele acesteia cu bitum pur D50/70 şi cu bitum D50/70 modificat cu
1,5% Elvaloy 4170 în prezenţă de 0,2% acid polifosforic (APP) .

Cuvinte cheie: bitum modificat, polimer elastomeric termoplastic reactiv,
acid polifosforic, mixtură asfaltică.

1.INTRODUCERE

În perioada de serviciu a drumului, bitumul utilizat în prepararea mixturilor
asfaltice suferă schimbări ale compoziţiei chimice ce conduc la modificări ale
comportării reologice. În condiţii de exploatare normale, comportarea bitumului
poate fi satisfăcătoare, dar în condiţii severe, bitumul poate suferi deformaţii
permanente sau fisuri din oboseală. Pentru a face faţă cerinţelor moderne, de
obţinere a unor limite de plasticitate înaltă, este necesară modificarea bitumului
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prin încorporarea de polimeri. Aceste limite de plasticitate se pot obţin prin:
reducerea fragilităţii la temperatură scazută, prin scăderea temperaturii de
tranziţie vitroasa (Tg) a amestecului,creşterea vâscozităţii şi a altor caracteristici
reologice; creşterea temperaturii punctului de înmuiere care asigură rezistenţa
superioară la deformaţii permanente .

Pentru ca un modificator să fie eficient şi pentru a putea fi util atât din punct
de vedere practic cât şi economic, trebuie să fie:
 uşor accesibil şi uşor de amestecat cu bitumul;
 rezistent la degradare la temperatura de preparare a amestecului bitum-

polimer;
 capabil să îmbunătăţească rezistenţa la curgere la temperaturi ridicate, fară a

face bitumul prea vâscos la temperatura de amestecare şi de aşternere şi prea
rigid sau casant la temperaturi scăzute;

 să fie accesibil  ca preţ.
Totodată, în cazul amestecării cu bitumul, modificatorul trebuie să prezinte

următoarele caracteristici:
 să-şi menţină proprietăţile iniţiale (să fie fizic şi chimic stabil) în timpul

stocării, aşternerii şi în perioada de serviciu;
 să poată fi prelucrat cu ajutorul echipamentelor convenţionale;
 să poată atinge o vâscozitate optimă la temperatura normală de aplicare.

2.PROCESUL TEHNOLOGIC DE OBŢINERE A BITUMULUI
MODIFICAT ÎN LABORATOR

2.1. GENERALITĂŢI

Așa cum am văzut sunt mulţi polimeri care se utilizează la modificarea
bitumului, fiecare fiind asociat cu propriile proprietăţi fizice. Ca exemplu etilen-
vinil-acetatul (EVA) face bitumul tare şi este în categoria plastomerilor. Stiren-
butadien-stiren (SBS) face din bitum un material elastic similar unei benzi de
cauciuc şi este considerat elastomer.

Când se amestecă însă un polimer funcţional cu bitum apare o interacție
specifică între bitum și polimer. De asemenea pot avea loc reacţii între grupările
funcționale ale polimerului si componente ale bitumului. În cazul polimerului
Elvaloy 4170, moleculele de glicidilmetacrilat sunt responsabile pentru reacţiile
aparute.

În procesul tehnologic de obţinere a bitumului modificat, aşa cum a fost el
recomandat de firma DuPont, bitumul se încalzeste la 180°C după care se
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amestecă cu ELVALOY 4170. Reacţia este una covalentă  şi pentru realizarea
acesteia este nevoie de o perioadă de timp îndelungată şi temperaturi înalte.

2.2. PROCESUL DE FABRICAŢIE ÎN LABORATOR

Procesul de fabricaţie este următorul:
 se încălzește bitumul  la 160ºC, pentru fluidizare şi omogenizare;
 se face transferul bitumului în vasul de amestecare şi se încalzeşte la 175°C-

180°C;
 se dozează polimerul Elvaloy 4170 şi se  introduce  într-un ritm lent în vasul

de amestecare, astfel încat polimerul să se poată înmuia în masa de bitum;
 se menţine amestecul la temperatura de 175°C-180°C în vederea desfăşurării

reacţiei şi se verifică sfârşitul acesteia prin controlarea vâscozităţii
amestecului.

 perioada de reacţie poate varia într-un domeniu de la 12, 24 sau chiar 48 de
ore, funcţie de tipul bitumului;

 dacă vâscozitatea se menţine constantă  pe parcursul ultimelor 2 măsurători
reacţia este terminată şi se trece bitumul modificat în tancul de depozitare;

 dacă vâscozitatea nu se menţine constantă, se continuă amestecarea bitumului
cu polimerul  la  175°C-180°C până când vâscozitatea rămâne constantă
(reacţie terminată).

Pentru a  micşora timpul de reacţie şi  a eficientiza din punct de vedere
economic obţinerea bitumului modificat după 2 ore de amestecare, în bitum se
adaugă ca şi catalizator al reacţiei acid polifosforic.Adăugarea APP mai
devreme  duce la o reacţie Elvaloy –APP care va altera bitumul şi va da naştere
la pelicule gelifiante care nu se vor mai topi şi nu se vor mai dispersa. PPA a
fost dovedit ca un modificator de succes pentru bitum, fie el însuși sau în
combinație cu polimeri. În combinație cu terpolimerii de etilenă, cum ar fi
Elvaloy de la DuPont, utilizarea APP se face pentru a accelera reacția  bitum
– Elvaloy şi ajută la îmbunătățirea proprietăților  liantului.

3. TIMPUL DE DESFĂŞURARE AL REACŢIILOR

Având în vedere că desfăşurarea şi sfârşitul reacţiei dintre  bitum şi
polimerul rectiv Elvaloy4170 se verifică prin controlul vâscozitaţii amestecului,în
cazul modificării bitumului Orlen D50/70 s-a urmărit variaţia vâscozităţii
dinamice a amestecului funcţie de timpul de amestecare, la diverse temperaturi.
Astfel, pentru proba de bitum  modificată cu 1,5% Elvaloy  şi cu diverse dozaje
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de APP  s-a determinat vâscozitatea la temperaturi diferite, timpii de reacţie
variind între 2 ore si 24de ore.

Tabelul 3.1. – Determinarea vâscozităţii în timp a bitumului
modificat cu Elvaloy

Nr.
crt. Denumire amestec

Vâscozitate dinamică, η, mPas
Temperatura de încercare

1000C 1200C 1350C 1800C
1 bitum Orlen D50/70 2948 700 416 166
2 cu 1,5% Elvaloy, dupa 2h 4656 1270 615 210
3 cu 1,5% Elvaloy, dupa 4h 5463 1445 685 241
4 cu 1,5% Elvaloy, dupa 6h 6359 1500 785 262
5 cu 1,5% Elvaloy, dupa 8h 6736 1520 886 293
6 cu 1,5% Elvaloy, dupa 10h 6921 1562 905 320
7 cu 1,5% Elvaloy, dupa 20h 7120 1571 979 368
8 cu1,5% Elvaloy, dupa 22h 7319 1573 980 370
9 cu1,5% Elvaloy, dupa 24h 7321 1575 980 372

Pentru acest tip de bitum, se observă că vâscozitatea scade cu creşterea
temperaturii atât în cazul bitumului simplu cât și în cazul bitumului modificat. Un
conţinut de 1,5% polimer  măreşte vâscozitatea. După modificare, la un timp de
reacţie de aproximativ 8 ore vâscozitatea creşte rapid după care prezintă o creştere
mai uşoară la  timp de reacţie cuprins între 10...20 ore ca apoi să rămâna aproape
constatantă la timp de reacţie de 22-24 ore, ceea ce marchează sfârşitul reacţiei.
Stabilizarea vâscozității creşte pe masura creșterii temperaturii ea fiind pronunțată
mai ales în cazul temperaturii ridicate (1800C). La temperaturi scăzute (1000C),
în timpul desfăşurării reacţiei, vâscozitatea suferă diverse variaţii ajungând să
atingă valori relativ constante după timpi mari de reacţie.

Tabelul 3.2. – Determinarea vâscozităţii în timp a bitumului modificat cu
Elvaloy + APP

Nr.
crt. Denumire amestec

Vâscozitate dinamică, η, mPas
Temperatura de încercare

1000C 1200C 1350C 1800C
+ 0,2% APP

1 bitum Orlen D50/70 2948 700 416 166
2 cu 1,5% Elvaloy, dupa 2h 4656 1270 615 210
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3 cu 1,5% Elvaloy, dupa 4h +
0,2% APP 7518 1525 1080 406

4 cu 1,5% Elvaloy, dupa 6h  +
0,2% APP 7521 1530 1081 410

+ 0,4% APP
1 bitum Orlen D50/70 2948 700 416 166
2 cu 1,5% Elvaloy, dupa 2h 4656 1270 615 210

3 cu 1,5% Elvaloy, dupa 4h +
0,4% APP 7622 1623 1220 428

4 cu 1,5% Elvaloy, dupa 6h  +
0,4% APP 7621 1625 1225 428

Figura. 3.1. – Reprezentarea grafica a vascozitatii in timp la 100ºC
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Figura 3.2. – Reprezentarea grafica a vascozitatii in timp la 120ºC

Figura. 3.3. – Reprezentarea grafica a vascozitatii in timp la 135ºC
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Figura. 3.4. – Reprezentarea grafică a vâscozității în timp la 180ºC

Dacă se introduce APP se observă că valorile vâscozității ating valorile maxime
după aproximativ 4-6 h.
În urma analizei datelor am ajuns la concluzia că bitumul D50/70 Orlen modificat
cu 1,5% Elvaloy 4170 în prezenţa a 0,2% APP este cel mai indicat pentru a fi
folosit în proiectarea reţetelor de mixturi asfaltice.
Pentru asta am trecut la proiectarea unei mixturi asfaltice tip BA16 folosind bitum
modificat cu 1,5% Elvaloy si 0,2% APP.

4.MIXTURI ASFALTICE TIP BA16

S-a făcut stabilirea reţetei optime pentru mixtura asfaltică tip BA16
folosind agregate de la cariera Chileni-Suseni, nisip natural de la balastiera
Grădinari-Giurgiu, filer de Câmpulung şi bitum D50/70 Orlen-Polonia.
După stabilirea dozajelor s-au confecţionat corpuri de probă în care s-a folosit atât
bitum pur cât şi bitum modificat care au fost supuse la urmatoarele încercari:
 Masă volumică
 Absorbţie de apă
 Stabilitate şi fluaj
 Volum de goluri la 80 de giraţii
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 Modul de rigiditate
 Rezistenţă la deformaţii permanente
În continuare  în tabelul 3.8. sunt   prezentate rezultatele  încercărilor obţinute pe
mixtura tip Ba 16 studiată.

Tabelul 4.1. – Centralizarea rezultatelor încercărilor pe mixtura studiată

Caracteristica
determinată U.M.

Valori obţinute pe

Condiţii
tehnice
AND

605/2016

Metoda de
verificare

BA16 cu

bitum
D50/70

bitum
D50/70+

1,5 %
Elvaloy
4170 +

0,2% PPA

Densitate aparentă [Mg/
m³] 2372 3896 -

SR EN
12697-
6:2012

Absorbţia de apă [%] 3.8 2.3 1,5-5,0 AND
605/2016

Stabiliatate
Marshall la 60ºC [kN] 9.7 11.5 6,5-13 SR EN

12697-
34:2012

Fluaj la 60ºC [mm] 3.2 2.9 1,5-4,0
Coeficient

Marshall minim
[kN/
mm] 3.03 1,6

Volum de goluri la
80 de giraţii max % 4.8 2.7 6.0

SR EN
12697-
31:2007

Rezistenta la
deformaţii

permanente (fluaj
dinamic) –

deformaţia la
50ºC, 300KPa si
1000 impulsuri,

maxim

[μm/m] 18790 12125 30000 SR EN
12697-
25:2016

Viteza de
deformaţie la

50ºC, 300 KPa si

[μm/m/
ciclu] 0,95 0.72 2,0
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1000 impulsuri,
maxim

Modulul de
rigiditate la 20ºC,

minim
[MPa] 4550 6225 4000

SR EN
12697-
26:2012

Rezistenţa la
deformaţii

permanente la
60ºC (ornieraj)

viteza de
deformaţie la

ornieraj, ˃6000,
maxim

[mm/
1000

cicluri]
0,19 0.12 0,5

SR EN
12697-

22+A1:2007
Adâncimea

făgaşului, ptr.
Grosimea probei
de 50mm, ˃6000,

max

[%] 6,82 5.1 7,0

5.CONCLUZII

Aşa cum am arătat în lucrare, Produsul Elvaloy 4170 este un termopolimer
elastomeric reactiv care poate fi folosit la modificarea proprietăţilor bitumului
utilizat în construcţia de drumuri.
Este un polimer termoreactiv care se leagă chimic de bitum la temperaturi înalte.
Reacţia dintre Elvaloy 4170 şi bitum se poate face în două moduri:
1.Atunci când bitumul reacţionează cu acesta prin încalzire la temperaturi
înalte,dar reacţia dintre bitum si polimer durează timp îndelungat, între 12 şi 48
de ore în funcţie de tipul de  liant.
2.O tehnologie cu catalizator care creşte viteza de reacţie şi legatura bitum-
polimer se poate forma in 2-4 ore. Se foloseşte ca şi catalizator APP, făra apă
liberă,deoarece la temperatura de 180 °C prezenţa apei ar duce la spumarea
liantului.
Avantajele utilizarii Elvaloy 4170
 Produs special  pentru modificarea bitumurilor.
 Stabilitate  la depozitare sporită  datorită legăturilor chimice cu bitumul.
 Nu este necesară moara coloidală şi nici microscopul cu fluorescenţă .
 Îmbunătăţeşte punctul de înmuiere al bitumului şi prezintă revenire elastică.
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 Îmbunătăţeşte performanţele  mixturilor asfaltice .
Avantajele folosirii  catalizatorului APP
 Folosirea în reacţie a catalizatorului  nu duce la modificări semnificative în

ceea ce priveşte caracteristicile, însă prezintă un mare avantaj deoarece
scurtează timpul de reacţie şi face mult mai simplă obţinerea bitumului
modificat.

 Se consumă mai puţină energie pentru preparare
 Se emit în atmosferă mai puţine gaze toxice
Ca şi concluzie finală, modificatorul de tip RET, Elvaloy 4170,în prezenţă de
catalizator de tip APP arată  o superioritate faţă de folosirea de alţi modificatori
în procesul de obţinere de bitum modificat datorită uşurinţei cu care se produce
cât şi a costurilor care sunt mult mai mici, pornind de la instalaţie ,echipamente
necesare controlului producţiei în fabrică ,a timpului si protecţiei asupra mediului
înconjurator.
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Rezumat

Articolul de față își propune să evidențieze una dintre cele mai mari probleme cauzate
de încalzirea globală, care o reprezintă poluarea din cauza contaminării mediului înconjurator
cu material care interferează cu sanatatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a
ecosistemelor.

Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, instituie un cadru legislativ pentru tratarea
deșeurilor in U.E. Obiectivul acesteia este de a proteja mediul și sănătatea umană, accentuand
importanța unei gestionări adecvate a deșeurilor și a utilizării unor tehnici de valorificare și de
reciclare pentru a reduce presiunile asupra resurselor și a îmbunatăți utilizarea acestora.

Reciclarea implică prelucrarea materialelor utilizate în produse noi pentru a preveni
risipa de materiale potențial folositoare, reduce consumul de materii prime pentru a reduce
consumul de energie si reducerea poluării aerului și a apei prin reducerea nevoii de ,,eliminare
a deșeurilor convenționale”.

Reciclarea anvelopelor uzate din cauciuc în vederea reutilizării materialelor componete
în industrie și a eliberării în vederea redării în circuitul agricol a terenurilor pe care sunt
depozitate la ora actuală aceste anvelope, constituie o prioritate atât pe plan mondial, cât și pe
plan național.

Anvelopele uzate reprezintă o mare problemă pentru mediul înconjurator. La gropile de
gunoi, grămezile mari de anvelope uzate pot lua foc rapid, iar incendiile sunt dificil de stins și
poluante. Anvelopele reciclate pot deveni produse cu totul noi sau pot fi folosite ca substituenți
pentru combustibilii fosili, în condiții controlate. Anvelopele uzate nu sunt dorite la gropile de
gunoi din cauza volumului mare, care consumă repede spațiu valoros. Anvelopele uzate
mai sunt folosite și în construcții, la drumuri, pentru covorașe de cauciuc, piste și locuri de
joacă. Anvelopele tocate sunt acum folosite în gropile de gunoi, înlocuind alte materiale de
construcții, pentru ramblee ușoare în sistemele de evacuare a gazului, sisteme de colectare a
levigatului și garnituri.

Creșterea mare a traficului din ultimul timp a dus la stabilirea unor noi metode care să
determine propietățile fundamentale ale mixturilor asfaltice și să le coreleze cu performanțele
în exploatare ale acestora. Metodele de calcul, care au ca scop limitarea degradării stucturilor
rutiere iau în considerare criterii referitoare la rupere sau fisurare (urmărește limitarea de
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eforturi date de trafic, astfel încât să nu se depășească rezistența materialelor din structura
rutieră) și la cumularea deformațiilor permanente sub solicitări repetate.

Studiul experimental al lucrării, are ca scop determinarea posibilității de utilizare a
pudretei de cauciuc la prepararea mixturilor asfaltice.

Acest tip de mixturi poate fi încadrat în categoria mixturilor asfaltice preparate cu bitum
modificat. În plus, se valorifică eficient un deșeu industrial, deci tehnologia poate fi inclusă în
categoria tehnologiilor ecologice.

De asemenea, s-a urmărit ca prin această tehnologie să se prepare o mixtură asfaltică cu
propietăți fizico-mecanice cel puțin similare față de cea clasică.

Tema lucrării se înscrie în interesul major al studiilor și cercetărilor de găsire de noi
materiale, de preferință provenite din deșeuri industriale care să poată fi folosite în construcții
rutiere și care să confere produselor rezultate, caracteristici îmbunătățite.

Cuvinte cheie: deșeuri industriale, mixturi asfaltice, anvelope uzate, structuri rutiere,
agregate, filer, bitum, aditivi,  adaosuri de materiale.

1. INTRODUCERE

1.1. Prezentare generală

În prezent, o aplicație industrială este utilizarea pudretei de cauciuc și a
granulelor de cauciuc în mixturile asfaltice, aplicație ce a condus la obținerea unor
bune rezultate în reducerea zgomotului de rulare a automobilului, în reducerea
riscului derapării și în garantarea unei durate de viață mai mare a șoselelor.

Există doua metode principale de introducere a granulelor de cauciuc în
betonul asfaltic: metoda uscată și  metoda umedă. În cazul metodei uscate,
adăugarea granulelor de cauciuc se face în componența mineralogică a
amestecului de beton asfaltic. În cazul metodei umede, granulele se adaugă în
bitum.

În procesul de preparare a liantului de bitum cu cauciuc, granulele de
cauciuc se amestecă cu bitumul, care este un mediu de lucru. La contactul cu
bitumul apar două procese: umflarea, însoțită de creșterea masei cauciucului și
eliminarea din cauciuc a ingredientelor solubile în mediu, cu scăderea masei
acestuia. La producerea liantului de bitum cu cauciuc, concomitent cu procesul de
umflare are loc și procesul de termodistrugere a granulelor de cauciuc în mediul
de bitum, deoarece cauciucul se află în stare vulcanizată.

Granulele de cauciuc obținute din tocarea anvelopelor auto se introduc în
bitum sau amestecul de beton asfaltic și pot îmbunătăți considerabil
caracteristicile acestor materiale, amortizând investiția în primii 2-3 ani de
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exploatare a drumurilor, reducând cheltuielile ulterioare cu reparația și deservirea
îmbrăcăminții rutiere.

1.2. Legislația națională de încadrare a deșeului

În scopul aducerii la îndeplinire a obiectivelor stabilite în Strategia de
gestionare a deşeurilor, a fost elaborat Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor.
Conform acestui plan, precum şi pe baza unei Hotărâri de Guvern privind
depozitarea deşeurilor, anvelopele uzate nu trebuie eliminate prin depozitare
controlată, nici în formă originală, nici mărunţită şi nu trebuie incinerate în
instalații de incinerare a deșeurilor.

Deorece producţia mondială de anvelope totalizează peste 800 milioane de
bucăți anual, potenţialul pentru reciclarea milioanelor de anvelope vechi care sunt
înlocuite este, în mod clar, foarte important.

Opţiunile de gestionare a deşeurilor urmăresc ordinea descrescătoare a
prorităţilor:

- prevenirea apariţiei deșeurilor, prin aplicarea celor mai bune practici
disponibile, în fiecare domeniu de activitate generator de deşeuri;

- valorificarea prin refolosire, reciclare materială şi recuperarea energiei;
- eliminarea prin incinerare, coincinerare şi depozitare.

2. UTILIZAREA DEȘEURILOR INDUSTRIALE LA PREPARAREA
MIXTURILOR ASFALTICE ȘI DESCRIEREA PUDRETEI DE CAUCIUC

Utilizarea deseurilor industriale în domeniul construcțiilor rutiere la
prepararea mixturilor asfaltice se poate realize în modalități diferite, și anume:
- prin înlocuirea unei părți din materialele constituente ale mixturilor;
- ca adaosuri la compoziția mixturii;
- la prepararea de materiale noi utilizate la obținerea mixturilor asfaltice cu
anumite propietăți.

Dintre deșeurile industriale cele mai cunoscute și care sunt disponibile în
cantități mari, se pot enumera:
- zgurile siderurgice și nisipul de turnătorie, ca înlocuitori de agregate naturale;
- fibrele naturale și sintetice organice sau anorganice (de celuloză, de sticlă de
rocă, artificiale) ca adaosuri în compoziția unor mixturi asfaltice;

Este demonstrat faptul că mixturile asfaltice preparate cu bitum modificat
cu polimeri au caracteristici îmbunătățite în ceea ce privește comportarea lor în
trafic.
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Inconvenientul utilizării acestor mixturi constă în costul lor ridicat față de
cele clasice.

O sursă importantă de polimer termoplastic o reprezintă pneurile uzate și
articolele tehnice din cauciuc deteriorate din care, prin reciclare se poate obține
pudreta de cauciuc care poate fi utilizată la prepararea mixturii asfaltice.

Acest tip de mixturi preparate cu pudreta pot fi încadrate în categoria
mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat cu polimeri deoarece cauciucul
din pudretă se înglobează în bitum pe tot parcursul preparării, stocării, așternerii
și compactării mixturii asfaltice, până ce acesta se răcește sub 1000 ºC.

Pudreta de cauciuc este un material granulat obținut din anvelope și articole
tehnice din cauciuc uzate prin măcinare.

Se poate folosi în două moduri, și anume: ca înlocuitor al unei părți din
nisipul natural (maxim 30%) sau ca adaos la masa mixturii.

Utilizarea pudretei de cauciuc la prepararea mixturilor asfaltice se face prin
adaugare directă în malaxorul stației de preparare a mixturii, a cantității rezultate
din rețeta de preparare.

Tehnologiile care reușesc să utilizeze deșeuri nedegradabile în procesul de
fabricație, transformându-le într-un produs util, se aliniază tendinței actuale de
ecolgizare și protejare a mediului inconjurător.

3. CALCULUL DOZAJULUI OPTIM PENTRU REALIZAREA
MIXTURILOR ASFALTICE CU PUDRETA DE CAUCIUC

Pentru prepararea mixturii asfaltice cu pudreta de cauciuc, am avut la
dispoziție trei tipuri de pudretă, a căror granulozitate este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1 Granulozitatea

Granulozitate Pudretă
fină Pudretă medie Pudretă mare

Treceri prin
sită# de…
…mm,%

sită
8 100 100 100
4 100 97,2 96,6
2 100 59,6 55,3
1 98,8 7,8 9,7

0,63 72,2 0,2 0,2
0,2 7,2 0,2 0,2
0,1 0,4 0,1 0,1

Pornind de la curba de granulozitate pentru rețeta martor, pentru fiecare tip



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

417

de pudretă de cauciuc s-au preparat și caracterizat o serie de mixturi asfaltice,
astfel încât curba de bază să nu se modifice cu mai mult  de ± 2% în zona sitelor
4÷0,1 mm.

3.1. Mixturi afaltice BA16 cu pudretă de cauciuc fină

Utilizând pudreta de cauciuc fină s-au preparat cinci mixturi asfaltice
după următoarele rețete prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2 Rețeta în funcție de dozaj

Material DOZAJ
1.f 2.f 3.f 4.fa 5.fa martor

Sort 8-16 22,4 22,4 22,4 22,2 21,9 22,4
Sort 4-8 25,2 25,2 25,2 25,0 24,7 25,2
Sort 0-4 31,8 31,8 31,8 31,4 31,0 31,8
Nisip
natural 6,0 5,5 4,5 6,4 6,4 6,5
Pudretă
fină 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 0,0
Filer 7,0 7,5 7,5 7,4 7,4 7,5
Bitum 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Caracteristicile fizico-mecanice obținute prin determinări de laborator
pentru aceste mixturi sunt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3 Caracteristicile fizico-mecanice

Nr.
ctr. Caracteristică

Valoare/ Dozaj Condiție
AND

605/20161.f 2.f 3.f 4.fa 5.fa martor
1. Densitate,kg/mc 2302 2358 2329 2324 2235 2365 min.2300
2. Absorbție de apă,% 1,2 0,5 0,4 2,0 3,5 0,4 2…5

3.
Stabilitate la 600 C,
KN 6,6 8,6 8,8 8,7 5,3 8,2 min. 7

4.
Indice de
curgere,mm 3,4 3,8 3,7 3,5 2,8 4,3 1,5…4,5

5. Raport S/I,KN mm 1,9 2,3 3,4 2,5 1,9 1,9 1,4…5,6

Din rezultatele obținute, se observă că rețeta 1.f, când pudreta de cauciuc a
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înlocuit câte 0,5% din masa mixturii, valoarea stabilității a scăzut cu 20 % față de
cea a rețetei martor.

La rețetele 2.f si 3.f a fost înlocuit numai nisipul natural, cu 15,5 și respectiv
cu 31,0% din total nisip. Valorile pentru caracteristicile mixturilor asfaltice sunt
aproape neschimbate față de cele ale mixturii asfaltice martor.

Cele mai bune rezultate s-au obținut când pudreta de cauciuc fină a fost
introdusă în mixtura, în proporție de 1% ca adaos, adică s-a păstrat intactă curba
de granulozitate a scheletului mineral. Pentru această mixtură asfaltică, absorbția
de apă a crescut de la 0,4 la 2,0%, stabilitatea a crescut cu 6,1%, în timp ce indicele
de curgere a scăzut cu 18%, respectiv de la 4,3 la 3,5 mm.

Figura 1. Densitatea aparentă

Figura 2. Absorbția de apă
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Figura 3. Stabilitatea

Figura 4. Indice de curgere
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Figura 5. Raport S/I

3.2. Mixturi afaltice BA16 cu pudretă de cauciuc medie

Cu pudreta de cauciuc medie s-au preparat patru mixturi asfaltice conform
rețetelor prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4. Rețeta

Material DOZAJ
2.m 3.m 6.m 7.m martor

Sort 8-16 22,4 22,4 22,4 22,2 22,4
Sort 4-8 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2
Sort 0-4 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8
Nisip natural 5,5 4,5 2,5 0,0 6,5
Pudretă medie 1,0 2,0 4,5 6,5 0,0
Filer 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Bitum 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

La prepararea mixturilor asfaltice cu pudretă de cauciuc medie, ținând cont
de faptul că granulozitatea pudretei este destul de apropiată de cea a nisipului
natural, s-a mers pe ideea înlocuirii acestuia în proporție de 15,4; 3,8; 69,2 și
respectiv 100%; curba de granulozitate nu s-a modificat semnificativ.

Valorile caracteristicilor fizico-mecanice obținute prin determinari de
laborator pentru aceste mixturi sunt prezentate în tabelul 5.
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Tabelul 5. Caracteristici fizico-mecanice

Nr.
ctr. Caracteristică

Valoare/ Rețeta Condiție
AND

605/20162.m 3.m 6.m 7.m martor
1 Densitate,kg/mc 2329 2308 2121 1906 2365 min.2300

2
Absorbție de
apă,% 0,4 0,7 6,90 11,5 0,4 2…5

3
Stabilitate la
600 C, KN 8,8 9,2 4,2 2,3 8,2 min. 7

4
Indice de
curgere,mm 3,7 4,1 4,5 6,5 4,3 1,5…4,5

5
Raport S/I,KN
mm 2,4 2,2 0,9 0,3 1,9 1,4…5,6

Se observă că, s-au obținut rezultate bune numai în cazul în care pudreta de
cauciuc medie a fost utilizată în proporție de 1 sau 2% din masa mixturii asfaltice.
În această situație, numai densitatea mixturii asfaltice este cea care este influențată
semnificativ de prezența pudretei în mixtură.

Figura 6. Densitatea aparentă
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Figura 7. Absorbția de apă

Figura 8. Stabilitatea

Figura 9. Indice de curgere
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Figura 10. Raport S/I

3.3. Mixturi afaltice BA16 cu pudretă de cauciuc mare

Cu pudreta de cauciuc mare s-au preparat după aceleași principii, cinci
mixturi asfaltice, conform rețetelor din tabelul 6.

Tabelul 6. Rețeta

Material REȚETĂ
2.M 3.M 5.Ma 6.M 7.M martor

Sort 8-16 22,4 22,4 21,9 22,4 22,4 22,4
Sort 4-8 25,2 25,2 24,7 25,2 25,2 25,2
Sort 0-4 31,8 31,8 31,0 31,8 31,8 31,8
Nisip
natural 5,5 4,5 6,4 0,0 0,0 6,5
Pudretă
mare 1,0 2,0 2,0 6,5 6,5 0,0
Filer 7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5
Bitum 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Caracteristicile fizico-mecanice obținute prin determinări de laborator
pentru aceste mixturi sunt prezentate în tabelul 7.
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Tabelul 7. Caracteristici fizico-mecanice

Nr.
ctr. Caracteristică Valoare/ Rețetă

Condiție
AND

605/20162.M 3.M 5.Ma 6.M 7.M martor
1 Densitate,kg/mc 2342 2277 2280 2095 1923 2365 min.2300

2
Absorbție de
apă,% 0,8 0,7 1,2 2,0 6,4 9,5 2…5

3
Stabilitate la
600 C, KN 9,2 6,2 7,4 8,7 3,9 2,3 min. 7

4
Indice de
curgere,mm 4,4 4,5 4,5 3,5 5,2 5,9 1,5…4,5

5
Raport S/I,KN
mm 2,1 1,4 1,6 2,5 0,8 0,4 1,4…5,6

Din rezultatele obținute se observă că, doar pentru rețetele 2.M, 3M și 5M
valorile caracteristicilor fizico-mecanice sunt satisfăcătoare.

Figura 11. Densitatea aparentă
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Figura 12. Absorbția de apă

Figura 13. Stabilitatea
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Figura 14. Indice de curgere

Figura 15. Raport S/I

3.CONCLUZII

Pudreta de cauciuc este un material obținut din anvelope uzate, prin
măcinare.

Datorită conținutului mare de polimer termoplastic poate fi utilizată în
construcțiile rutiere, la prepararea mixturilor asfaltice de tipul celor realizate cu
bitum modificat, care prezintă caracteristici îmbunătățite în ceea ce privește
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comportarea în trafic, rezistența la oboseală și deformațiile permanente. În plus,
tehnologiile care reușesc să utilizeze deșeuri nedegradabile în procesul de
fabricație, transformându-le într-un produs util, se aliniază tendinței actuale de
ecologizare și protejare a mediului inconjurator.

Experimentarea în condiții de laborator în cadrul CESTRIN a preparării
mixturilor asfaltice tip BA16 cu pudretă de cauciuc a condus la concluzia că astfel
de mixturi asfaltice pot fi preparate cu condiția utilizării unui dozaj de pudretă de
maxim 2% din masa mixturii. La dozaje mai mari, mixtura asfaltică obținută nu
se încadrează calitativ în cerințele specifice produsului.

Pudreta de cauciuc poate fi folosită fie ca înlocuitor de agregat natural sort
0-4 (maxim 30% din total nisip natural), fie ca adaos în compoziția mixturii
asfaltice.

La același dozaj de pudretă de cauciuc în mixtura asfaltică, se observă ca
efectul obținut asupra produsului final este în funcție de tipul de pudretă folosit
(sort fin, mediu sau grosier), astfel:

- pudreta fină conduce în special la o scădere a indicelui de curgere;
- pudreta medie și mare realizează o creștere a stabilității.

Acest lucru se explică prin faptul că procesul de înglobare al polimerului din
pudretă în bitum se desfășoară pe toată perioada de preparare, stocare și punere în
operă a mixturii asfaltice și este mai intens în cazul pudretei fine.
 La prepararea mixturilor asfaltice cu pudretă de cauciuc sunt necesare

temperaturi de lucru mai mari decat în cazul preparării mixturilor clasice, și
anume:

- agregate naturale 175-1800C
- bitum 160-1750C
- mixtură la ieșirea din malaxor 170-1750C

De asemenea, timpul de omogenizare în malaxor trebuie mărit cu 20-30
secunde, iar mixtura asfaltică să fie păstrată până la așternere în condiții de
temperatură ridicată, astfel încât la punerea în operă să nu aibe mai puțin de 1600C,
compactarea începând de la 1500C.
Ordinea de adăugare a componentelor în malaxorul stației de preparare este:

- agregate naturale;
- filer;
- pudretă de cauciuc;
- bitum.

Pentru stabilirea comportarii sub trafic, în condiții climatice reale, se
recomandă realizarea de sectoare experimentale cu îmbrăcăminți din mixtură
asfaltică tip BA16 cu pudretă de cauciuc în proporție de 1 și 2%, conform
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dozajelor 2,3 și 4 cu cele trei sorturi de pudretă de cauciuc și cu amestec al
acestora în proporție de 1:1:1.
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MODERNIZAREA CAII DE RULARE DE TRAMVAI

Ungureanu Dorel-Petrisor, Facultatea de Cai Ferate Drumuri și Poduri, Secția Ingineria
Infrastructurii Transporturilor, anul II, e-mail: ungureanu.udp@gmail.com

Indrumator : Poștoaca Stelian – Doctor inginer, e-mail: stelianpostoaca@gmail.com

Rezumat

Lucrarea de fata are obiectivul de a trata metodele actuale si tendințele viitoare de
realizare si modernizare a caii de rulare de tramvai, in special a parții de suprastructura. Astfel
s-au analizat elementele structurii caii de rulare a tramvaiului și s-au propus metode noi de
realizare si modernizare a caii de rulare a tramvaiului, prezentandu-se avantajele folisirii lor.

Cuvinte cheie: tramvai, calea de rulare de tramvai, suprastructura caii de rulare.

1.INTRODUCERE

O parte insemnata a transporturilor de calatori in mediul urban se
desfasoara pe șine.

Tramvaiul este un vehicul feroviar care circula pe șine de-a lungul strazilor
din orașe sau pe cai dedicate, deservind de regula transportul in comun. Istoria
tramvaiului in Romania incepe in anul 1871, cand s-au putut vedea pe strazile
Bucureștiului primele tramvaie trase de cai. Din 1929 și pana in prezent,
tramvaiele funcționeaza exclusiv cu tracțiune electrica.

Calea de rulare de tramvai este o construcție destinata circulației
tramvaielor, alcatuita din infrastructura și suprastructura caii de rulare. Calea de
rulare poate fi simpla sau dubla.

Caile ferate urbane sunt deosebit de importante in realizarea transportului
de calatori in localitați. Sunt caracterizate prin capacitatea mare de transport,
distanța mica intre stații și durata mica necesara pentru urcarea și coborarea
pasagerilor.

Linia de tramvai este ansamblul constructiv ce cuprinde atat calea de rulare,
cat și celelalte construcții și instalații legate direct de exploatarea caii de rulare.
Liniile de tramvai se clasifica :

1. Dupa destinație și funcționalitate :
a. Linii curente
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b. Linii in depouri
c. Linii de acces în depouri

2. Dupa ecartament :
a. Linii cu ecartament normal, de 1435 mm
b. Linii cu ecartament îngust, de 1000 mm

3. Dupa numarul de fire de circulație :
a. Linii simple
b. Linii duble

4. Dupa poziția fața de partea carosabila a strazii :
a. Linii înglobate în partea carosabila, fie ca este în axa strazii,

pe o parte a parții carosabile sau în lateral pe ambele parți ale
carosabilului

b. Linii cu platforma proprie la nivel cu partea carosabila
c. Linii cu platforma proprie la nivel cu partea carosabila,

separata numai prin linii continue de marcaj rutier
d. Linii in afara parții carosabile

5. Dupa tipul de șina :
a. Linii cu șina cu canal
b. Linii cu șina tip cale ferata așezate pe traverse din beton sau

din lemn, sau blocheți de beton
c. Linii cu șine pozate în longrine sau dale de beton

În orașe, prin studiile de circulație care se intocmesc pentru o perioada de
perspectiva și care fac parte din planul urbanistic general, sunt prevazute liniile
de tramvai.

Calea de rulare se poate amplasa pe partea carosabila a strazii și la nivelul
ei, astfel încat aceasta este folosita atât pentru circulația tramvaielor, cât și a altor
mijloace de transport.

Liniile de tramvai pot fi realizate și pe platforma proprie, daca intensitatea
traficului, circulația pietonilor sau profilul transversal al strazii o impun.

Pentru organizarea transportului public urban se stabilesc soluții tehnice pe
baza unui studiu comparativ, din punct de vedere al eficienței tehnico-economice
privind varianta optima de adoptat. Introducerea tramvaiului ca mijloc de
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transport în comun se recomanda în general de la fluxuri de calatori de cel putin
6000 de calatori pe ora si sens sau 60000 de calatori pe zi.

Calea de rulare trebuie să asigure condițiile de rezistență, de stabilitate și
de fiabilitate, reducerea zgomotelor și vibrațiilor în timpul circulației materialului
rulant. În cazul căilor de rulare de tramvai înglobate în partea carosabilă, sistemul
constructiv al acestora va fi dimensionat în așa fel încat să corespundă traficului
rutier existent și de perspectivă al arterei respective.

Infrastructura și suprastructura căii formează împreună structura căii de
rulare a tramvaiului.

Infrastructura caii de rulare este alcatuita din terasamente, lucrări de
protejare și consolidare a terasamentelor, amenajări pentru colectarea, drenarea și
evacuarea apelor.

Suprastructura căii de rulare este ansamblul compus din șine, traverse,
aparate de cale, material mărunt de cale si prisma căii.

2.TIPURI DE SUPRASTRUCTURI ALE CĂII DE RULARE DE
TRAMVAI

Alegerea suprastructurii liniilor de tramvai depinde de :
a. Caracteristicile drumului (secțiune transversala, profil

longitudinal, structura rutiera)
b. Numărul și densitatea trecerilor la nivel
c. Gospodaria subterană, terană și aeriană
d. Geometria căii de rulare
e. Considerente privind protectia mediului
f. Asigurarea circulației vehiculelor speciale cum sunt pompierii

sau salvarea
g. Considerente de estetica urbană

In decursul vremii au fost implementate o serie de sisteme de suprastructură
de tramvai înglobate în carosabil :

a. Sistem clasic cu rezemare elastică
b. Sistem rigid
c. Sistem semirigid sau semielastic
d. Suprastructură cu traverse  monobloc sau bibloc
e. Sistem cu șine înglobate în placa de beton armat
f. Sisteme moderne cu prindere elastică a șinei
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Suprastructura clasică cu rezemare elastică , prezentată în figura 1, a fost
preferată în perioada interbelică, dar deformațiile mari în exploatare au dus la
abandonarea soluției.

La un sistem rigid, cum este suprastructura tip Basel II, prezentată în figura
2, șinele sunt fixate pe traverse din beton sau beton armat, dar dezavantajele sunt
apariția timpurie a uzurilor ondulatorii și structura prea rigidă la acțiuni dinamice.

Figura 1. Sistem clasic cu rezemare elastica

Figura 2. Suprastructura rigida tip Basel II
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Pentru sistemul cu șine înglobate în placi mari prefabricate din beton armat,
dala din beton trebuie dimensionată la solicitari date atât de materialul rulant, cât
și de autovehicule.

Figura 3. Panouri din beton armat cu sine inglobate

Suprastructurile pe traverse monobloc sau bibloc înglobate în beton armat
și așezate pe un pat de piatra sparta sau pe o placa de beton au eliminat o parte din
dezavantajele celorlalte suprastructuri. În figura 4 este prezentat un model de
suprastructura pe traverse.

Figura 4. Suprastructura pe traversa

Suprastructurile având șinele fixate cu material elastic turnat în jgheabul
dalelor din beton armat, exemplificata în figura 5,  au ca dezavantaj materialul de
fixare prea scump și necesită o execuție precisă cu forța de muncă bine calificată,
dar și o serie de avantaje :
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- Deformații uniforme la solicitări dinamice atât în lungul căii cât
și transversal

- Minimizarea mentenanței
- Stabilitate convingătoare a căii
- Înalțimea și greutatea mică a suprastructurii
- Izolarea elastică bună a șinelor

Figura 5. Suprastructura cu sine fixate in jgheab

In ultima perioada se observa cresterea importantei costurilor lucrarilor de
cale ferata si a protectiei mediului in dauna ponderii reprezentate de siguranta
circulatiei si de conditiile tehnice impuse pentru realizarea si exploatarea caii.
Rolul si importanta din ce in ce mai mare a protectiei mediului a condus la gasirea
unor solutii tehnice cu efecte minime asupra mediului inconjurator.

3. SOLUȚII MODERNE DE REALIZARE A SUPRASTRUCTURII CĂII
DE RULARE DE TRAMVAI

În ziua de astăzi, în aproape orice domeniu confortul utilizatorului și
protecția față de mediul înconjurător sunt două aspecte deosebit de importante.
Transportul cu tramvaiul nu face excepție de la acest principiu și astfel specialiștii
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în domeniu sunt provocați să găsească noi soluții pentru căi urbane care să fie
sustenabile, fiabile, prietenoase atât cu mediul înconjurător cât și cu utilizatorii.
Astfel, pentru realizarea sau modernizarea viitoare a liniilor de tramvai, propun
adoptarea urmatoarelor soluții :

a) Linii de tramvai vibroabsorbante
b) Linii de tramvai verzi

a) Linii vibroabsorbante
Liniile de tramvai vibroabsorbante sunt necesare în cazul când acestea sunt
înglobate în carosabilul care se aproprie prea mult de cladirile din zona și
mai ales dacă aceste clădiri sunt vechi, cu importanța istorică, necesitând
atenție și protecție speciala.

Diminuarea vibrațiilor se poate realiza cu ajutorul unui strat suplimentar,
cu rol vibroabsorbant, înglobat în structurile rutiere cu strat de bază și
suport rigid. Grosimea stratului vibroabsorbant poate fi între 10 și 20 de
mm, obținându-se o reducere triaxila a vibratiilor cu valori cuprinse între
10 și 35 de dB. Sistemul poate fi implementat în sectoare de drum, parcări,
pasaje subterane, stații de autobuz, sub căile ferate urbane sau in structura
garajelor subterane.
Stratul vibroabsorbant se introduce între stratul de fundație și stratul de
bază, fiind petrecut lateral pe borduri până la partea superioară a stratului
de uzură.

b) Linii de tramvai „verzi”
In cele ce urmeaza se prezinta un studiu de caz ce pune in valoare doua
soluții moderne ce conlucreaza foarte bine impreuna, realizarea liniilor
„verzi” impreuna cu utilizarea betoanelor armate cu fibre sintetice.

Liniile de tramvai „verzi” sunt liniile înierbate cu gazon natural sau
artificial. De preferat este înierbarea cu gazon natural întrucât în prezent se
urmarește crearea de spații verzi în cât mai multe zone de sine stătătoare,
creând beneficii mediului înconjurator prin diminuarea poluării și prin
aspectul de naturalețe deținut de aceste amenajări. În plus, înierbarea
liniilor de tramvai contribuie la reducerea vibrațiilor și a poluării fonice,
sporirea umiditații aerului și diminuarea senzației de caldură.
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Betoanele armate cu fibre sintetice pot fi utilizate la realizarea placilor sau
longrinelor, cu sau fara bare de ecartament,indiferent de tipul de șina și de
tipul de prindere sau de structura rutiera. Utilizarea betoanelor armate cu
fibre prezinta o serie de avantaje :

- Eliminarea coroziunii cauzate de curenții vagabozi
- Se poate elimina scurtcircuitul intre firele caii
- Se elimina defectele posibile la acoperirea cu beton a armaturii

clasice
- Nu mai sunt nesesare lucrari legate de pregatirea armaturii
- Execuția elementelor din beton armat cu fibre este mai rapida si

mai ieftina.
- Rezistența la solicitari dinamice crește
- Se imbunatațește comportarea betonului la dilatare – contracție

In figurile de mai jos sunt exemplificate diferite etape de realizare a unei
linii de tramvai „verzi”

Figura 6. Fundatie infrastructura din beton, pe care vor fi realizate longrinele
din beton armat.
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Figura 7. Montarea șinelor inainte de turnarea longrinelor

Figura 8. Tronson de longrine, in curs de finalizare

În aliniamente și în curbele cu raze peste 100 m barele de ecartament au
fost dispuse la 2,45 m iar în curbele având raza sub 100 m această distanță a scăzut
la 2,0 m.
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Figura 9. Longrine din beton cu șina montata.

Calea este fara joante, iar evacuarea apelor pluviale se face prin sistemul
de canalizare la care va fi racordat drenul longitudinal.

Figura 10. Amplasarea drenului longitudinal, in axa caii.
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Figura 11. Montarea caminelor de vizitare pentru dren si a geotextilelor de
protectie a drenului.

Figura 12. Realizarea aparetelor de cale
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Figura 13. Linia de tramvai cu stratul de pământ vegetal pus in opera, gata de
înierbare.

Figura 14. Linie inierbata finalizata, incadrata de borduri
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Figura 15. Trecere la nivel pentru trafic greu

Trecerea la nivel pentru trafic greu are o placa suport din beton armat, peste
care s-a turnat un strat de 10 cm de beton armat cu fibre din olefin modificat.

Figura 16. Privire de ansamlu linie  înierbată în stadiul final.
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4. CONCLUZII

Transportul cu ajutorul tramvaielor are un rol deosebit în transportul urban
din marile orașe ale lumii. Principalele avantaje ale acestui tip de transport sunt
distanța mică între stații, capacitatea mare de transport și transferul rapid al
călătorilor.

Rezolvarea problemelor legate de transportul public urban de călători
depinde de următorii factori principali :

-costuri foarte mari atât pentru constructia de căi noi, cât și pentru
reabilitarea, sistematizarea sau modernizarea celor existente.
-realizarea lucrărilor de acest gen aduc implicații majore asupra vieții de zi
cu zi a comunitații.

Cu toate acestea, transportul pe șine rămâne una dintre cele mai bune soluții
în rezolvarea problemei transportului urban, fiind un mijloc de transport durabil
și eficient, calități ce asigura acestui tip de transport nu numai trecut și prezent, ci
și un viitor cert.

În ultimii ani în Bucureşti, au fost finalizate mai multe proiecte de
reabilitare a infrastructurii rutiere, şi deasemenea reabilitarea liniilor de tramvai
pe mai multe bulevarde, printre care: Bulevardul Liviu Rebreanu, Şoseaua
Iancului, Şoseaua Pantelimon,Bulevardul Aerogării.

De asemenea în viitor sunt planificate investiţii pentru obiective noi care
includ reabilitarea atât a sistemului rutier, cât şi a liniilor de tramvai: pe bulevardul
Vasile Milea, linia 1 si 10; linia 40 de la Complexul Comercial Titan până la piaţa
Sfânta Vineri şi linia 55 între Bulevardul Pache Protopopescu- Strada Traian.

În Bucureşti, pe bulevardul Liviu Rebreanu, calea de rulare este realizată
pe sistem cu longrine de beton turnate la fata locului care susţin şina cu canal.
Acest sistem este utilizat deoarece permite realizarea căii tip green track, separată
de restul traficului şi integrată într-un sistem centralizat de irigaţii pentru
menţinerea zonei verzi şi curăţarea şinei pentru evitarea patinajului
tramvaielor. Lucrările au fost terminate în anul 2017.
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Rezumat

Tehnologia WMA a fost inițiată de statele nordice din Europa, la început pentru a
permite ca asfaltul fabricat în aceste zone reci să fie produs la temperaturi mai scăzute cu
aceleași performanțe la asternere și compactare.

Cerința a apărut că urmare a faptului că în zonele reci mixturile asfaltice se fabricau la
temperaturi care erau prea ridicate pentru bitumuri, iar durabilitatea covoarelor asfaltice era
foarte scăzută.

Problemele de mediu şi cele de securitatea muncii şi sănătatea operatorilor utilajelor de
producere şi punere în operă a mixturilor asfaltice au generat întotdeauna mari controverse cu
privire la nocivitatea produselor evaporate la temperaturile de 160 – 180°C, temperaturi
necesare pentru producere şi pentru punerea în operă.

Dacă implicaţiile asupra sănătăţii personalului vor fi puse în evidenţă numai după
îndelungi şi aprofundate examinări clinice, impactul asupra mediului este foarte clar pentru toţi.

Temperaturile înalte de lucru au fost până acum indispensabile în vederea garantării
obţinerii celor mai bune caracteristici ale mixturilor, cele care puteau fi atinse asigurând
condiţiile:

· Uscarea agregatelor, eliminând umiditatea acestora.
· Acoperirea completă a suprafeţei agregatelor cu bitum.
· Lucrabilitatea şi compactibilitatea mixturilor.

Cerinţele de diminuare a emisiilor de noxe în atmosfera (COx, NOX, COV, pulberi,
etc.), limitarea resurselor de combustibili fosili şi respectarea protocolului de la Kyoto, impun
chiar şi în domeniul acesta măsuri de introducere şi promovare a unor tehnologii non agresive
pentru mediu, şi în consecinţă reducerea consumurilor energetice în procesul de producţie.

Tinând cont de imposibilitatea de a interveni asupra temperaturii de utilizare a
bitumului, pentru că este temperatura de ieşire din turnul de distilare la rafinărie (160 – 180°C),
pentru că este temperatura care garantează vâscozitatea şi fluiditatea acestuia, ne-am concentrat
eforturile asupra reducerii temperaturii agregatelor, care de fapt reprezintă 94-95 % din masă
totală a mixturii asfaltice.

Să reţinem că pentru atingerea acestui scop au fost efectuate numeroase studii cu
ajutorul tehnologiilor de avangardă şi corelate cu probe în teren, la cele mai mari lucrări,
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intervenind fie asupra procesului de producţie fie asupra variaţiilor caracteristicilor fizico-
chimice ale componentelor mixturii asfaltice.

Cuvinte cheie: "WMA", stabilitatea Marshall, rigiditate, sensibilitate la apă, ornieraj.

1. TEHNOLOGIA „WARM MIX”

Principiul de bază al acestei lucrări este acela de a evidenţia tehnologia
„warm mix”, prin utilizarea aditivilor pentru creşterea lucrabilităţii mixturilor la
preparare, prin compactarea la temperaturi mai scăzute fără a compromite
calitatea acestora.

În vederea atingerii performanțelor mixturilor asfaltice la nivelul cerințelor
se pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate, evaluați în conformitate cu
legislația în vigoare. Aceşti  aditivi  pot  fi  adăugați direct în bitum (de  exemplu:
agenții  de  adezivitate  sau aditivii de mărire a lucrabilității) şi nu  modifică
proprietățile fundamentale ale acestuia.

Conform SR EN 13108 - 1 ,aditivul este ”un material component care poate
fi  adăugat  în  cantități  mici în  mixtura  asfaltică,  de  exemplu  fibre  minerale
sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile
mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice”.

Tipul şi dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar
efectuat de către  un  laborator  autorizat  sau  acreditat,  agreat  de  beneficiar,
fiind  aleşi  în  funcŃie  de realizarea cerinŃelor de performanță specificate.

Aditivii utilizați la fabricarea mixturilor asfaltice  vor avea la bază un
standard, un agrement tehnic european(ATE) sau un document de declarare şi
evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan naŃional, cum ar fi agrementul
tehnic.

Aditivul WARM MIX-L , este un  produs care are la bază același conținut
de substanțe active și mici diferențe în ceea ce privește caracteristicile fizice:

WARM MIX-L - este un aditiv lichid, pe bază de amide, care permite
reducerea temperaturii de fabricație, așternere și compactarea mixturilor asfaltice
bituminoase;

Aditivul este special studiat pentru scăderea vâscozității mixturilor ceea ce
îi conferă o triplă funcție:

-Promotor de adezivitate
-Regenerator de bitum
-Îmbunătățește lucrabilitatea mixturilor .
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Cele trei calități se accentuează reciproc, astfel că produsul devine extrem
de eficient pe ansamblu.

Ca rejuvenator al bitumului, permite refolosirea materialului frezat la
prepararea _asfatului nou, contribuind la regenerarea bitumului din acesta.

Aditivii WARM MIX-L permit compactarea mai bună a mixturilor
asfaltice, cu consecințele pozitive care derivă din acestea:

- Posibilitatea fabricării pe timp de vară cu agregatele încălzite la 120° C
față de aproximativ 160°C, adicd o importanté economie de energie, diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de seră și diminuarea noxelor atât la stația de asfalt cât
și la așternere, protecția mai bună a sănătății oamenilor și creșterea confortului
celor care lucrează la aceste activități.

- Posibilitatea măririi intervalului de timp când se produc și până se aștern
mixturile asfaltice, deoarece la fabricarea asfaltului la temperatură de 160°C 170°
C, se poate face așternerea și compactarea și atunci când temperaturile exterioare
sunt de numai 0°C până la 10°C.

Dozajul de WARM MIX-L poate varia între 0,3 — 0,6 % din greutatea
bitumului, în funcție de condițiile de lucru și scopul urmărit. Acțiunea tensio-
activă a aditivilor WARM MIX-L permite diminuarea atracției interne a mixturii,
facilitând lucrabilitatea în timpul compactării.

Este un produs termostabil la temperatură de preparare a mixturilor
asfaltice, este compatibil cu bitumul, iar bitumul aditivat se prelucrează și se pune
în operă în mod similar cu bitumul de bază.

2. MATERIALELE COMPONENTE UTILIZATE IN FABRICAREA
MIXTURILOR ASFATICE

Principalele materiale folosite la prepararea mixturilor asfaltice sunt:
agregatele , filerul,bitumul, aditivi.Pentru folosirea lor la construcția drumurilor
se vor supune unor încercări complexe de laborator în urmă cărora se vor
determină domeniile în care pot fi folosite.

În prima etapă a studiului s-au făcut țeste pe bitum fără aditiv și pe bitum
aditivat cu 0,5% aditiv WARM MIX-L și au fost determinate penetrația, punctul
de înmuiere și adezivitatea. Rezultatele obținute sunt trecute în tabelul nr. 2.1 și
în graficele nr. 2.1. și 2.2.
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Tabelul nr. 2.1 Rezultatele obţinute pe bitum

Nr.
Crt

Caracteristica
determinată U.M.

Rezultate Obtinute

Standard
de

metoda

Bitum
LOTOS

POLONIA
D50/70

fără aditiv

Bitum
LOTOS

POLONIA
D50/70+0,5

aditiv WARM
MIX-L

1 Penetraţie
la25C

1/10
mm 59.2 61.3

SR
EN

1426

2
Punct de

înmuiere la 5°C °C 51.8 50.5
SR
EN

1427

3 Adezivitate % 89.72 95.16 SR
10969

Grafic 2.1 Punctul de înmuiere al bitumului aditivat si neaditivat în funcţie
de penetraţie
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Grafic 2.2. Adezivitatea bitumului aditivat si neaditivat în funcţie de
penetraţie

În vederea stabilirii unui amestec optim de agregate, filer și bitum s-au ales
materiale ce corespund condițiilor de calitate, conform standardelor și
normativelor în vigoare.

Agregatele utilizate (șorțuri criblură 8/16mm, 4/8mm,0/4mm și nisip
natural sorț 0/4mm) au fost din carieră REVĂRSAREA și nisip natural din
balastieră Ricostar, filerul a fost produs de HOLCIM, iar că liant, pentru studiu s-
a utilizat un bitum D50/70 LOTOS POLONIA

3. STUDIU DE REȚETĂ PRIVIND TEHNOLOGIA HOȚ MIX
COMPARABILĂ CU TEHNOLOGIA WARM MIX

Pentru acest studiu a fost folosită o retetă stabilită anterior, într-un alt studiu
de laborator pentru alegerea dozajului optim de agregate și liant bituminos.

În lucrarea de față , voi prezintă rezultatele obținute în laborator pe mixtură
asfaltica  preparată fară aditiv (tehnologia „hot mix”) dar și cu aditivul WARM
MIX –L (tehnologia „warm mix”), fiind puse în evidentă efectele  aditivului
utilizat asupra caracteristicilor mixturii asfaltice.

Probele aditivate au fost analizate comparativ cu probele neaditivate,
prepararea, compactarea și încercarea realizându-se cu aceleași echipamente de
laborator.

Probele de mixtură asfaltică neaditivată au fost compactate la o temperatură
de 160 C, iar probele aditivate cu 0,5% WARM MIX –L au fost compactate la o
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temperatură de 140 C respectiv 120 C, conform tabelului nr.3.1.

Tabelul nr. 3.1. Temperaturile folosite la preparare şi compactare
Tip probă Agregate şi

filer
Bitum Mixtura asfaltica la

amestecare si
compactare

Temperatura oC
Probe aditivate
(tehnologia “warm mix”)

160 si 140 160 140 şi 120

Probe neaditivate
(tehnologia “hot mix”)

180 170 160

În vederea realizării încercărilor de laborator s-au confecționat probe din
mixtură asfaltică, specifice fiecărui test, care îndeplinesc condițiile tehnice în
conformitate cu Normativul AND 605 .
Probele au fost compactate în laborator în funcție de tipul incercării.
Studiul a fost efectuat în două etape conform tabelelor nr. 3 și 4

Proiectarea rețetei de  mixtură  asfaltica tip BA 16 cu un conținut bitum de
5.9 % din mixtură și 0.5 % aditiv WARM MIX -L din bitum.

Sursele materialelor folosite în vederea  stabilirii unui amestec optim de
agregate, filer ,bitum, aditiv sunt: nisip natural sorț 0/4mm- Balastieră Ricostar ;
șorțuri 0/4mm,4/8mm,8/16mm, cribluri -Carieră Revărsarea , filer  Holcim S.A;
bitum D50/70  Lotos Polonia ; aditiv WARM MIX-L, Viaplast Marketing SRL
(tabelul 3.2.)
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Tabelul 3.2. Amestec optim de agregate si filer.

Figura  3.1: Diagrama distribuției granulometrice amestec agregate.
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DIAGRAMA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE
conform AND 605

PROPORȚII AMESTEC, % Total
Condiții
tehnice

conform
AND

605:2016Site
GRANULOZITATE conf.SR EN

933-1 :2012,  % treceri 30 23 29 9 9
100

mm 8..16c 4..8c 0..4nc 0..4nn Filer 8..16c 4..8c 0..4nc 0..4nn Filer _ min. max.
22.4 100 100 100 100 100 30.0 23.0 29.0 9.0 9.0 100 100 100
16 99 100 100 100 100 29.7 23.0 29.0 9.0 9.0 100 90 100
8 7 95 100 100 100 2.1 21.9 29.0 9.0 9.0 71 61 82
4 0 4 95 98 100 0.0 0.9 27.6 8.8 9.0 46 39 64
2 0 0 62 80 100 0.0 0.0 18.0 7.2 9.0 34 27 48

0.125 0 0 6 4 92 0.0 0.0 1.7 0.4 8.3 10 8 15
0.063 0 0 2.2 1 77 0.0 0.0 0.6 0.1 6.9 7.7 7 11
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4. VALORILE OBȚINUTE PENTRU  ÎNCERCĂRI PE PROBELE DE
MIXTURĂ ASFALTICĂ BA16, PENTRU CARACTERISTICILE
FIZICO- MECANICE ȘI DINAMICE

Tabel nr. 4.1. Rezultate  caracteristici fizico-mecanice

Nr.
Crt Denumirea incercării

Unitatea
de
masura

Valori
obtinute

HMA
Valori obținute

WMA
Condiții

conform AND
605:2016

1.1 Temperatura de compactare °C 160 140 120 140...180
1 Incercări pe cilindrii confecționați  cu compactorul  Marshall

1.2 Numar de lovituri pe fată - 50 50 50 50

1.3 Incercarea Marshall - - - - -

1.3.1 Stabilitate KN 10.1 11.9 8.7 6.5-13

1.3.2 Fluaj Marshall mm 2.8 2.6 3.3 1.5-4.0
1.3.3 Coeficient Marshall KN/mm 3.6 4.6 2.6 Min 1.6

1.4
Determinarea densitații
aparente a epruvetelor

bituminoase. Metoda SSD
Mg/mc 2.409 2.436 2.389 -

1.5 Determinarea absorbției de apa % 2.6 2.4 3.1 1.5-5.0

1.6
Determinarea sensibilității la apă

a epruvetelor bituminoase
.Metoda A

% 87 89 83 Min 80

În prima etapă au fost determinate au fost determinate caracteristicile
fizico-mecanice  a mixturii asfaltice. În tabelul nr. 4.1 și figură nr. 4.1si 4.2sunt
prezentate comparațiile între valorile obținute pe probe neaditivate și probe
aditivate cu 0,5 % aditiv „WARM MIX-L”
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Figura nr. 4.1. Influența aditivului asupra caracteristicilor HMA vs WMA în
funcție de temperatura de compactare

Studiul a continuat cu testele dinamice (ornieraj, modulul de rigiditate şi
rezistenţa la deformaţii permanente), doar pentru probele compactate la 1600C
(bitum neaditivat) şi 120ºC 1400C (bitum aditivat cu 0,5% WARM MIX-L).
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Tabel nr. 4.2. Rezultate Incercari dinamice pe probe

Studiul  continuă cu  incercările dinamice (ornieraj, modulul de rigiditate
la deformații , doar pentru probele compactate la 160C (bitum neaditivat)  120ºC
140C (bitum aditivat cu 0,5% WARM MIX-L).

Nr.
Crt Denumirea incercării

Unitatea
de
masură

Valori
obtinute

HMA

Valori
obtinute
WMA

Conditii
conform

AND
605:2016

1.1 Temperatura de compactare °C 160 140 120 140...180
2 Cilindrii confectionati cu presă de compactare  giratorie

2.1

Determinarea procentului de
goluri din epruvetele
confectionate cu presa de
compacare giratorie  la 80 giratii % 3.6 3 3.9 max.5

2.2
Determinarea rigiditătii la 20°C
,124 ms, Mpa 4626 4833 4497 min.4200

2.3

Incercarea la compresiune
ciclică. Determinarea rezistentei
la deformatii permanenta

_ _ _ _

2.3.1
Deformatia la 50°C ,300KPa si
10000 impulsuri µm/m, 8309 7044 10033 max 20 000

2.3.2
Viteza de deformatie la 50°C,300
KPa si 10000 impulsuri

µm/m/ci
clu 0.2 0.1 0.2 max 1

2.4 Incercarea de ornieraj/Wheel
tracking

2.4.1
Viteza de deformatie la ornieraj
la 60°C (WTSaer)/Deformation
speed for  wheel tracking at 60°C

% 0.05 0.03 0.11 max0.3

2.4.2

Adancimea  făgasului,% din
grosimea initiala a probei,max.
PRD air/The deep of the wheel
track, % from the initial sample,
max PRD air

% 4.8 4 4.5 max.5
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Figura nr. 4.2. Influența aditivului asupra caracteristicilor dinamice HMA vs
WMA în funcție de temperatură de compactare

Se observă din figurile nr. 4.1, 4.2,că rezultatele cele mai bune pentru
bitumul aditivat cu 0,5% WARM MIX-L sunt pentru probele compactate la
temperatură de 140C.

5.CONCLUZII

Concluziile studiului sunt următoarele:
•Aditivului lichid “warm mix L” adăugat în mixtură asfaltică conduce la
modificarea caracteristicilor bitumului. Astfel, se constată o usoară mărire a

0
2000
4000
6000
8000

10000
10033

7044 8309

De
fo

rm
at

ii 
pe

rm
an

en
te

,
la

 5
0ᵒ

C

Temperatura de compactare, ᵒC
120                      140                          160

Bitum LOTOS POLONIA D50/70
0,5% aditiv WARM MIX-L

4200

4400

4600

4800

5000

4497

4833

4626

Rg
id

ita
te

, l
a 

20
ᵒC

Temperatura de compactare, ᵒC
120                        140                         160

Bitum LOTOS POLONIA D50/70
0,5% aditiv WARM MIX-L

-1

1

3

5
4.5

4 4.8

Ad
an

cim
ea

fa
ga

su
lu

i,%
 d

in
gr

os
im

ea
 in

iti
al

a 
a

pr
ob

ei
,m

ax
. P

RD
 a

ir
la

 6
0ᵒ

C

Temperatura de compactare ᵒC120                         140                           160

Bitum LOTOS POLONIA
D50/70 0,5% aditiv WARM…



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească

“INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR”
I.I.T. 2019

ediţia a IX-a

Bucureşti, 13 Iunie 2019

455

valorii penetrației cu 6% și o micșorare a punctului de înmuiere cu 34%, ceea ce
poate conduce la o comportare mai slabă la deformații permanente a mixturii
asfaltice.
• Adezivitatea bitumul aditivat cu “warm mix L”, a  crescut cu 7% față de
adezivitatea obtinută pe bitumul neaditivat.
• Stabilitatea Marshall/indicele de curgere și sensibilitatea la apa pentru mixtură
asfaltică confectionată la temperatură de 140C cu adaos de aditiv WARM MIX-
L , prezintă rezultate mai bune, fată de mixtură asfaltică obtinută fără adăugarea
aditivului.
• Pe bază observațiilor din timpul preparării și rezultatele obținute în ceea ce
privește utilizarea aditivului WARM MIX-L, se observă că adăugarea acestuia în
mixtură a condus la obținerea unor rezultate comparabile cu cele ale mixturii
martor doar în cazul utilizării temperaturi 140C.
• Rezultatele obținute la temperatură de 140C comparativ cu cele de la 160C
respectiv120C au fost mai bune, determinând alegerea temperaturii de 140C
pentru continuarea (țeste dinamice), studiului comparativ între mixtură HMA și
WMA.

Valorile obținute la încercarea de compresiune triaxială și încercarea de
fagasuire (ornieraj) sunt mai mici în cazul mixturi asfaltice confecționate cu adaos
de aditiv WARM MIX-L fată de mixtură asfaltică fără adaos de aditiv. La mixtură
asfaltică analizată s-a constatat că pentru cele 10000 de cicluri la care a fost
supusă, apăr doar primele două zone corespunzătoare stadiului de fluaj ceea ce
constituie un indicator bun din punct de vedere al comportării la fluaj.

Valorile obținute la rigiditate sunt mai mici în cazul mixturi asfaltice
confecționate cu adaos de aditiv WARM MIX-L fată de mixtură asfaltice fără
adaos de aditiv .

În concluzie, utilizarea aditivului WARM MIX-L în mixtură asfaltică
conduce la obținerea unor valori aproximativ egale și chiar superioare cu cele
obținute pentru mixtură asfaltică fără adaos de aditiv.
În schimb beneficiile asupra mediului sunt foarte importante datorită reducerii
temperaturii de lucru cu 20 °C. Astfel, câștigul este dublu, atât pentru mediu, cât
și pentru mixtură asfaltică.

Sezonului de asfaltare în lunile mai reci ale anului sau în locuri situate la
altitudini mari, se poate extinde deoarece aditivii utilizați în tehnologia WARM
MIX ajută la procesul de compactare. Temperatură de compactare și temperatură
aerului inconjurător este scăzută.

Compactarea amestecurilor rigide împreună cu reducerea temperaturii
acestora se poate îmbunătății prin utilizarea de aditivii în procesele "WMA”
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[4] John I. Duval, P.E.– Engineered Warm Mix Asphalt, LEED AP NWPMA Annual
Conference – October 2012

[5] Tim Clyne, North Dakota Asphalt Conference, Internet –
http://www.dot.state.mm.us/mnroad/WMA/
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STABILIREA RĂSPUNSULUI UNUI POD DE CALE FERATĂ
CONSIDERÂND ACȚIUNEA DINAMICĂ A VEHICULELOR

Vapor Viorica – Maria, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, secţia Poduri și
Tuneluri, anul II - master, e-mail: vapormaria@yahoo.com

Îndrumător: Ionuț Radu Răcănel, Conferențiar Universitar Doctor Inginer, Universitatea Tehnică
de Construcții București, e-mail: ionut_racanel@yahoo.com, ionut@cfdp.utcb.ro

Rezumat

Datorită dorinței de a evolua și de a progresa, în ultima jumătate de secol, au început
să ia o amploare tot mai mare rețele feroviare de mare viteză, astfel acestea au devenit un
factor competițional pentru anumite țări precum : Japonia, Germania, Franța, Spania, Italia,
Marea Britanie și Suedia privind transportul interurban de pasageri. Datorită acestor aspecte,
cercetarea problemelor de încărcare în mișcare, interacțiunile dintre vehiculele feroviare de
mare viteză și poduri au fost în plină ascensiune în ultimele decenii.

O problemă importantă a căilor ferate de mare viteză o reprezintă vibrațiile și impactul
produs de trenurile de mare viteză asupra podurilor. Aceast studiu are ca principal scop
stabilirea răspunsului dinamic al unui pod de cale ferată, grindă cu zăbrele, supus unor viteze
de rulare cuprinse între 5 km/h până la 240 km/h. Pentru atingerea acestui scop, s-a realizat,
folosind programul de elemente finite CSi Bridge, un model de calcul care a fost încărcat
pe rând cu trei convoaie de mare viteză la viteze de rulare diferite. Rezultatele obținute au
fost încărcate ulterior în programul Seismo Signal pentru determinarea spectrelor de frecvență
și spectrelor de putere.

Cuvinte cheie: tren de mare viteză, vibrații, accelerație, analiză dinamică

1. EFECTELE DINAMICE ALE VEHICULELOR ASUPRA
PODURILOR FEROVIARE

1.1. Factorii care influențează producerea efectelor dinamice

În prezent, teoria dinamicii este una avansată și ne poate ajuta la stabilirea
răspunsului dinamic al unui pod. Pentru a înțelege efectele produse asupra
podurilor de cale ferată, trebuie cunoscuți factorii care duc la producerea
acestora.
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Factorii care influențează producerea efectelor dinamice pot fi externi
structurii analizate, precum viteza de rulare a vehiculelor, neregularitățile căii de
rulare, interacțiune vehicul – structură sau interni, care țin de materialele folosite,
schema statică și deschiderea, precum masa, rigiditatea și amortizarea structurii.

Unul dintre cei mai importanți factorii îl reprezintă interacțiunea vehicul –
structură.[1] Această analiză este una destul de laborioasă, deoarece necesită
scrierea a două ecuații de mișcare, una pentru sistemul static, și anume podul, iar
cealaltă pentru sistemul dinamic, adică vehiculul. În figura 1 se poate observa
modelul general care evidențiază parametrii care intră în determinarea
răspunsului dinamic, cât și modelul simplificat utilizat în calcul. Astfel, efectele
produse pot fi greu de apreciat și de analizat, în vederea stabilirii răspunsului
dinamic al structurii.

Figura 1. Sistemul vehicul structură a. Model general; b. Model simplificat

Un alt factor important care influențează răspunsul dinamic al structurii il
reprezintă viteza de deplasare a vehiculului. În general, în studiile efectuate,
viteza de deplasare a vehiculelor este considerată constantă, iar viteza este
resctricționată de variațiile pe verticală și orizontală ale liniei. [2]

Dintre toți factorii care pot influența efectele produse asupra podurilor de
cale ferată, variația vitezei de deplasare a vehiculului a reprezentat principalul
scop al acestui studiu.

1.2. Efectele dinamice produse de vehiculele feroviare asupra podurilor

Principalele efecte produse de vehiculele feroviare asupra podurilor sunt
vibrațiile. „Vibrațiile reprezintă mișcarea oscilatorie în vecinătatea poziției de
echilibru static stabil al structurii, la acțiuni dinamice, având ca efect
fundamental apariția deformațiilor elastice instantanee.” [3]

O clasificare a vibrațiilor induse la poduri se regăsește în figura 2. In
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studiul efectuat s-au analizat doar vibrațiile induse de vehiculele feroviare.

Figura 2. Clasificarea vibrațiilor induse la poduri

O altă clasificare a vibrațiilor se face după modul de aplicare a acțiunii
exterioare, și anume, vibrații libere – mișcarea oscilatorie continuă și după
îndepărtarea cauzei care a produs-o, sau vibrații forțate – mișcarea oscilatorie
apare și se menține prin aplicarea unei forțe perturbatoare.

Parametrii care caracterizează vibrațiile sunt reprezentați de (figura 3):
amplitudine, perioadă proprie, pulsație proprie, frecvență naturală. [4]

Figura 3. Parametrii caracteristici vibrațiilor
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Un alt efect care poate apare datorită vehiculelor feroviare îl reprezintă
fenomenul de rezonanță. Fenomenul de rezonanță apare atunci când frecvența de
încărcare, indusă de viteza trenului, deschiderea podului și tipul vehiculelor
feroiave, va coincide cu frecvența naturală a structurii. Când cele două unde se
suprapun se produc atât efecte directe asupra structurii cât și a confortului și
siguranței pasagerilor și a siguranței de circulație a vehiculului. Așadar, este
necesară cunoașterea momentului de apariție a fenomenului de rezonanță și
frecvența naturală a structurii pentru evaluarea corectă a efectului dinamic.
[5][6].

2. METODE NUMERICE PENTRU EVALUAREA RĂSPUNSULUI
STRUCTURILOR LA ACȚIUNEA DINAMICĂ A VEHICULELOR

Integrarea numerică directă a ecuațiilor dinamice de echilibru reprezintă
cea mai generală abordare pentru rezolvarea răspunsului dinamic al structurilor.
Abordarea implică încercarea de a satisface echilibrul dinamic la orice moment
de timp, în timp ce soluția ecuației a fost stabilită în momentul zero.
Tehnicile numerice de integrare se pot clasifica fie în metode de integrare
implicite, fie metode de integrare explicite.

Metodele explicite nu necesită rezolvarea unui set de ecuații în fiecare
etapă, ci ecuația diferențială la momentul „t” poate prezice soluția de la
moementul „t + Δt”. Aceste metode sunt stabile, condiționate de mărimea treptei
de timp.
Metodele implicite necesită rezolvarea unui set de ecuații la fiecare etapă, astfel
soluția de la momentul „t” poate fi rezolvată după determinarea soluției de la
momentul „t – Δt”. Aceste metode pot fi stabile sau necondiționat stabile.

Dintre aceste metode de integrare numerică vom prezenta:
· metoda diferențelor centrale [7]
· metoda Newmark [7]
· metoda Wilson – θ [8]
· metoda HHT (Hilbert – Hughes - Taylor) [9]

Pe lângă metodele de integrare numerică directă, în literatura de
specialitate mai sunt precizate și metode de rezolvare precum integrala Duhamel
sau serii Fourier.

În cadrul studiului de caz analizat, metoda de integrare numerică folosită a
fost metoda Newmark și pentru determinarea spectrelor de putere și frecvență
s-au utilizat seriile Fourier.
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3. STUDIU DE CAZ

3.1. Descrierea structurii și etapele de calcul

Studiul de caz pentru stabilirea răspunsului unui pod de cale ferată
considerând acțiunea dinamică a vehiculelor s-a efectuat pe un pod de cale ferată
cu suprastructura realizată în soluție cu grinzi cu zăbrele metralice și platelajul
căii în soluție compusă oțel-beton.

Deschiderea podului este de 51.4m, este drept și susține o singură cale
ferată. Înălțimea podului este de 8m, iar lățimea acestuia este 5.65m.

Tablierul este împărțit în 5 panouri, fiecare cu lungimea de 10.28m. Este
format din două grinzi metalice în conlucrare cu o placă din beton. Transversal,
grinzile sunt legate prin antretoaze situate la 1.71m. Grinda cu zăbrele nu are
montanți, diagonalele comprimate sunt casetate, iar cele întinse sunt dublu-T.
[10]

Pentru stabilirea răspunsului dinamic al structurii s-au efectuat
următoarele etape de calcul: [12]
a. stabilirea principalelor moduri de vibrație și determinarea perioadelor și
frecvențelor proprii

Modelul de calcul s-a analizat inițial din punct de vedere modal și s-au obținut
frecvențele și perioadele prezentate în tabelul 1. Conform factorului de
participare al masei pe direcția axei z, modurile 1 și 12 sunt principalele moduri
de vibrație care se vor lua în calcul în continuarea studiului. (figura 4 și figura
5).

Tabel 1: Modurile de vibrație principale
Mod de
vibrare

Perioada
[s]

Frecvență
[Hz]

Factorul de participare a
masei pe direcția axei z

1 0.3431 2.9145 0.77539
2 0.3279 3.0497 9.967E-08
3 0.2816 3.5512 3.503E-09
4 0.6323 1.5815 4.503E-10
5 0.1927 5.1898 8.226E-10
6 0.1771 5.6457 3.255E-09
7 0.1604 6.2356 1.42E-08
8 0.1595 6.2707 0.01614
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9 0.1418 7.0510 0.00858
10 0.1280 7.8095 1.806E-09
11 0.1257 7.9529 4.237E-10
12 0.1169 8.5568 0.13872
13 0.1151 8.6864 0.00106

Figura 4. Modul 1 de vibrare

Figura 5. Modul 12 de vibrare

b. analiză statică
Analiza statică s-a realizat pentru determinarea deformației maxime pe

direcția axei z, necesară ulterior pentru determinarea coeficientului dinamic.
Analiza s-a făcut pentru 3 convoaie de mare viteză, HSLM-A1, HSLM-

A5 și HSLM-A10 și s-au obținut rezulatatele prezentate în figurile 6-8. [11]
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Figura 6. Deplasarea maximă din încărcarea statică HSLM-A1 uz=6.3 mm

Figura 7. Deplasarea maximă din încărcarea statică HSLM-A5 uz=5.3 mm

Figura 8. Deplasarea maximă din încărcarea statică HSLM-A10 uz=5.9 mm
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c. analiză dinamică

În cazul analizei dinamice, s-au creat funcții de încărcare care reprezintă
modul de rulare al convoiului. Aceste funcții au fost realizate pentru fiecare
convoi în parte si pentru fiecare viteză de rulare aleasă. Analiza a fost aleasă de
tipul Time History, iar metoda de integrare numerică folosită a fost metoda
Newmark. Coefeicientul de amortizare dinamică ales este de 3%.

3.2. Rezultate

Rezultatele prezentate în această lucrare se referă la secțiunile de la
jumătatea deschiderii podului și la secțiunile de la un sfert din deschiderea
podului. S-au comparat valorile accelerațiilor și deplasărilor obținute în urma
variației vitezei de rulare a celor 3 convoaie alese. Elementele pentru care au
fost determinate și comparate valorile deplasărilor și accelerațiilor au fost tălpile
inferioare și antretoazele, fiind elementele cele mai solicitate în urma analizei
dinamice.

În tabelul 2 și tabelul 3 s-au prezentat valorile obținute pentru viteza de
rulare de 5 km/h (cea mai mică) și viteza de 240 km/h (cea mai mare) și s-au
evidențiat valorile cele mai mari obținute pentru deplasări și accelerații. În
figurile 9-12 se pot observa graficele de variație ale accelerațiilor și deplasărilor
în momentul trecerii convoaielor.

Tabel 2. Rezultatele analizei dinamice pentru viteza de 5 km/h
Convoi Accelerația maximă [m/s2] Deplasarea maximă [m]

L/2 -
TI

L/2 –
antret.

L/4 -
TI

L/4 –
antret.

L/2 -
TI

L/2 –
antret.

L/4 -
TI

L/4 –
antret.

HSLM-
A1

0.0291 0.4579 0.0305 0.4359 0.0072 0.0080 0.0043 0.0053

HSLM-
A5

0.0328 0.3474 0.0305 0.4359 0.0067 0.0076 0.0041 0.0050

HSLM-
A10

0.0362 0.5025 0.0627 0.5384 0.0080 0.0091 0.0049 0.0061
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Tabel 3. Rezultatele analizei dinamice pentru viteza de 240 km/h
Convoi Accelerația maximă [m/s2] Deplasarea maximă [m]

L/2 -
TI

L/2 –
antret.

L/4 -
TI

L/4 –
antret.

L/2 -
TI

L/2 –
antret.

L/4 -
TI

L/4 –
antret.

HSLM-
A1

2.8030 8.2620 5.6190 9.4550 0.0070 0.0078 0.0046 0.0049

HSLM-
A5

3.0850 14.7300 3.2660 11.2200 0.0073 0.0081 0.0044 0.0053

HSLM-
A10

4.9900 11.1700 3.7820 9.9510 0.0107 0.0116 0.0078 0.0082

Figura 9. Accelerația la o pătrime din deschidere pe talpa inferioară la 5 km/h

Figura 10. Deplasarea la mijlocul deschiderii pe antretoază la 5km/h
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Figura 11. Accelerația la mijlocul deschiderii pe antretoază la 240 km/h

Figura 12. Deplasarea la mijlocul deschiderii pe antretoază la 240 km/h

În privința coeficientului dinamic obținut, pentru toate cazurile analizate,
coeficientul dinamic s-a încadrat în limitele impuse de Eurocodul 1, fie pentru
liniile întreținute în condiții standard, fie pentru liniile întreținute foarte bine.
Cel mai mare ceoficient s-a obținut pentru viteza de 240 km/h si are valoarea de
1.96, iar cel mai mic coeficient s-a înregistrat la viteza de 100 km/h.
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3. CONCLUZII

Prin variația vitezei de rulare a convoiului, s-a constatat că deplasarea
maximă se produce la jumătatea deschiderii, pe antretoază, iar accelerația
maximă se înregistrează tot în aceeași secțiune.

La viteze mici de rulare a convoaielor, s-a putut observa că vibraţiile
structurii se amortizează imediat după trecerea convoiului, efectele dinamice ale
acestuia nefiind relevante pentru accentuarea fenomenului de oboseală în cazul
podurilor de cale ferată.

În cazul vitezelor mari de rulare, vibraţiile structurii nu se mai amortizează
imediat după trecerea convoiului, ci efectele dinamice produse de acestea sunt
resimțite pentru o anumită perioadă de timp.

Din punctul de vedere al fenomenului de rezonanță, vitezele alese pentru
analiză nu au produs frecvențe apropiate de frecvența naturală a podului,
astfel, fenomenul de rezonanță nu s-a produs.
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Rezumat

Construcţiile reprezintă o ramură importantă a economiei româneşti, atât din punct de
vedere economico-financiar, cât şi din punct de vedere al forţei umane antrenate. Pentru ramura
construcţii – aflată în plină tranziţie – sunt imperios necesare adoptarea unor noi direcţii ale
dezvoltării, reconsiderări ale vechilor mecanisme de funcţionare, crearea unui cadru principial
nou de desfăşurare a activităţii economice la nivel de organizaţie, situarea în centrul
preocupărilor constructorilor a calităţii produselor şi serviciilor şi nu în ultimul rând, luarea în
considerare, în activitatea de construcţii, a impactului pe care îl are mediul înconjurător asupra
construcţiei.

În cadrul evaluării și contractării lucrărilor de construcții operatorii economici se
confruntă cu realizarea listelor de cantitați stabilite pe baza indicatoarelor de norme de deviz
seria 1981 ,revizuite și completate ulterior,dar care limitează noile tehnologii existente pe piață.

Dacă analizăm piața de echipamente tehnologice din România se constată o preocupare
sporită a distribuitorilor de unelte și echipamente care fac eforturi susținute pentru satisfacerea
cererilor tot mai crescânde și diversificate de dotare a beneficiarilor.

În cadrul unui proiect tehnic o parte importantă si cea cu ajutorul careia se face
evaluarea lucrării reprezinta Listele de cantitati.

Acestea pot fii întocmite pe articole de deviz conform normelor de deviz 1981 sau din
norme comasate pe categorii de lucrări.

Cuvinte cheie: deviz, norme comasate, evaluare, liste de cantităţi

1. PREZENTAREA STADIULUI ACTUAL

În metodologia și practica actuală evaluarea proiectelor de investiții are la
baza în general parametri statistici, respectiv nivelul pe care-l au la un moment
dat prețurile și tarifele practicate și doar uneori se face evaluări pe baza de
prognoza privind evoluția dinamica a acestora.
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Evaluarea investitiilor in obiecte de natura activelor fixe cu caracter
independent ( utilaje fara montaj, masini, animale, munca ) se realizeaza pe baza
preturilor producatorilor, de regula preturi de productie sau achizitie, iar
instrumentele care stau la baza evaluarii sunt cataloagele de preturi.

Evaluarea proiectelor de investiții ce vizeaza lucrările de construcții-montaj
poate avea loc prin folosirea urmatoarelor categorii de prețuri

a) Prețuri pe obiecte de construcții;
b) Prețuri de parți de obiecte, pe unitați fizice și de folosința;
c) Prețuri de deviz.
În practica noastra economică se utilizează îndeosebi prețurile de deviz, iar

cu titlul de excepție, la construcții de locuințe operează și prețurile pe obiecte de
construcții, dar prin intermediul prețurilor de deviz. Intervin astfel două modalitati
de evaluare:
· Evaluarea globală a investiției, în faza de formulare a operațiunilor de

investiții, realizată de proiectanți sau investitori, se reflecta în studiile de
prefezabilitate și chiar de fezabilitate.

· Evaluarea tehnico-economică a proiectului tehnic elaborat de către unitați de
proiectare. În acest caz, determinările sunt mai analitice, fără însă a avea la
baza, totuși, elementele concrete în detaliu care configurează proiectul iar
evaluarea se reflecta cantitativ (utilaje, materiale, manopera).

În practica unor organisme financiare internationale, evaluarea
proiectelor de investitii are o sfera de referinta mult mai larga, în sensul ca
elementele de evaluare (capacitati de productie, volumul fizic al productiei,
costuri si preturi) sunt identificate și luate în calcul în raport cu evoluția lor pe
întreaga durată de referință (de executie si exploatare) a proiectului, folosind în
acest scop tehnici și procedee de actualizare care asigură comparabilitatea datelor.

Devizul constituie partea integrata a documentației tehnico- economice,
mai precis a proiectelor de execuție, cu ajutorul căruia se evaluează costul total și
în structura al lucrărilor de investiții. În practica noastră economică, pentru
evaluarea investițiilor se folosesc:

 Devizul pe categorii de lucrari (devize analitice pe stadii
fizice);

 Devizul pe obiect;
 Devizul pe categorii de cheltuieli (devize financiare).
 Devizul general.

În anul 1999, la nivelul Uniunii Europene s-a elaborat un document
important ce vizează sectorul construcțiilor în Europa – “Strategies for the
European Construction Sector” (European Commission, 1999), care a evidențiat
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mutațiile care se vor produce în acest sector în U.E. Printre factorii cei mai
importanți care pot determina schimbarea în acest sector au fost incluși următorii:

 apariția unor noi cerințe în domeniul infrastructurii și al
construcțiilor de locuințe, care vor influența programele
investiționale la nivel regional în Europa;

 creșterea competiției pe piața europeană a construcțiilor;
 importanța asigurării transferului internațional de forță de

muncă, materiale, produse și servicii specifice acestui domeniu
de activitate, pe teritoriul european;

 schimbările în ceea ce privește asigurarea calității și a protecției
mediului;

 intensificarea introducerii de noi tehnologii și a automatizării;
 modificările demografice și cele ale pieței forței de muncă din

construcții.

2. METODOLOGIA DE LUCRU

2.1.Necesitatea schimbarii

Schimbarea modului de evaluare si contractare presupune o succesiune de
procese însoţită de un feed-back permanent, prezenta lucrare încercând să
evidenţieze cele câteva etape ale schimbării ce trebuie parcurse:

– definirea factorilor care determină schimbarea;
– recunoaşterea şi înţelegerea nevoii de schimbare;
– analizarea problemelor pe care le implică schimbarea;
– identificarea metodelor prin care se realizează schimbarea;
– stabilirea modalităţilor de implementare a schimbării;
– învingerea rezistenţei la schimbare;
- implementarea schimbării.

2.2.Materiale

Materialele cele mai importante, întrebuințate la construcția drumurilor și
întreținerea acestora  sunt  agregatele, care reprezintă 50 – 75 % din valoarea  unui
drum.

Materialul de bază utilizat în confecționarea majorității straturilor rutiere
este piatra naturală pentru drumuri. Aceasta este un material de origine minerală,
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obținut prin extragerea și prelucrarea rocilor din zăcăminte masive, sub formă de
piatră spartă, cribluri și nisip de concasaj.

Rocile care se folosesc la lucrările de drumuri sunt:
 magmatice
 sedimentare
 metamorfice

2.3. Utilaje

Alături de resursele materiale, umane si financiare, resursele tehnologice
detin un rol important in executia lucrărilor de constructii.

La alegerea celor mai eficiente soluţii de resurse tehnologice în cadrul
proceselor tehnologice mecanizate intervin criteriile de natură tehnică și criterii
economice.

Criteriile de natură tehnică reprezintă o prima etapă de selectare a
resurselor tehnologice necesare, in functie de caracteristicile tehnice constructive
și de condiţiile de lucru locale la obiectul de construcţie. Criteriile economice
constituie etapa de selectare, în funcţie de costurile de producţie care intervin în
urma exploatării resurselor tehnologice.

2.4.Manopera

Manopera se defineşte prin consumul total de munca necesar realizării
unui anumit volum de lucrări. Manopera poate fi manopera normata care
reprezintă consumul total de munca necesar pentru realizarea volumului de
lucrări, conform prevederilor normelor, manopera planificata, manopera normată
raportată la indicele de realizare a normei planificate, manopera efectivă și
manoperă specifică.

Mica mecanizare conduce la reducerea efortului fizic al muncitorilor și la
creşterea productivităţii muncii prin folosirea maşinilor de mica mecanizare cu
acţionare mecanică, hidraulică sau pneumatică. Acest tip de mecanizare este
apreciabil categoriilor de lucrări care implica un consum mare de manoperă, cum
sunt: finisajele, izolaţiile, instalaţiile.

Marea mecanizare conduce la eliminarea completa a proceselor de lucru
manuale prin folosirea utilajelor complexe de mare capacitate (excavatoare,
buldozere, încărcătoare, macarale). Această mecanizare e indicată în cazul
categoriilor de lucrări ce implica un volum mare de materiale grele, cum sunt:
lucrările de terasamente, montaj prefabricate.
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2.5.Transporturi

În ceeea ce privește planificarea asigurării mijloacelor de transport trebuie
avută în vedere clasificarea acestora, respectiv: transportul în vrac care determină
încarcarea directă a materialelor de construcții în mijloacele de transport și
descarcarea directă de tip gravitațional sau pneumatic, transportul în ambalaje,
transportul în pachete, containere mici și transcontainere

Datorită volumelor mari și a diversităţii materialelor care se transportă
pentru executarea lucrărilor de construcţii s-a ajuns la o largă diversificare a
mijloacelor de manipulare și transport.

Alegerea celui mai potrivit mijloc pentru o situaţie dată presupune
cunoaşterea în detaliu ca tipuri și performante tehnice a mijloacelor existente. În
funcţie de sensul transportului ,mijlocele de transport pot fi clasificate astfel:
mijloace de transport pe orizontală la distanța mare, mijloace de transport pe
orizontală la distanță, mijloace de transport pe verticală, mijloace de transport
combinat (pe verticală și limitat pe orizontală).

3. STUDIU DE CAZ

Utilizarea tehnologiilor noi și a echipamentelor tehnologice performante
la realizarea lucrărilor de construcții are în vedere metodele și procedeele de
prelucrare a materialelor, de executare a produselor și de punerea lor în operă, de
implementare a tehnologiilor de execuție, care să conducă la mecanizarea
complexă și integrală, la automatizarea proceselor de lucru.

Creşterea gradului de mecanizare a lucrărilor de construcții este o
consecință a dezvoltării rapide a echipamentelor tehnologice, având ca scop
înlocuirea totală sau parțială a muncii manuale, a creșterii productivității muncii
și a preciziei de lucru.

Capacitatea de a căuta și selecta cele mai adecvate metode pentru creșterea
gradului de mecanizare a lucrărilor poate fi definită ca abilitatea unei firme de a
achiziționa echipamente tehnologice care îi sunt adecvate, în sensul că utilizarea
lor contribuie la realizarea obiectivelor economice.

În continuare vom analiza evaluarea pe unitate de masură a unor
categorii de lucrari utilizate în mod constant in evaluarea lucrarilor și prezentarea
metodei propuse pentru evaluare in care fiecare operator economic își poate utiliza
propriile tehnologii.

Evaluarea pe baza de deviz a lucrarilor de infrastructura rutiera
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Lucrari de infrastructura rutiera

Tabel 1. Evaluare lucrări pe baza de articole de deviz 1981
Nr. Cod Denumire UM Cant.

Strat de balast mc 1,000

1
DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate cu

functie rezistenta ,filtrantizolant,aerisire si
anticap.cu asternere manuala balast

mc 0,100

2
DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate cu

functie rezistenta ,filtrantizolant,aerisire si
anticap.cu asternere mecanica balast

mc 0,900

3
TRA05A01 Transport rutier materiale cu autocisterna pe

dist.de 1 km
to 0,232

4
TRA01A10 Transportul rutier al pamantului cu

autobasculanta pe distanta de 10 km
to 2,229

Strat de piatra sparta mc 1,000

5
DA11A1 Strat fundatie,reprofilat din piatra sparta

pentru drum cu asternere manuala executat
cu impanare si innoroire

mc 0,100

6
DA12B1 Strat fundatie,reprofilat din piatra sparta

pentru drum cu asternere mecanica executat
cu impanare si innoroire

mc 0,900

7
TRA05A01 Transport rutier materiale cu autocisterna pe

dist.de 1 km
to 0,25

8
TRA01A10 Transport rutier materiale cu autocisterna pe

dist.de 1 km
to 2,606

In cadrul acestor liste de cantitati consumurile de material, manopera si
utilaj sunt urmatoarele :

Tabel 2. Extras resurse deviz
Cod Material UM Consum

specific
Strat fundatie de balast

2200393 Balast nespalat de rau 0-70mm mc 1,311
6202806 Apa industriala pt.lucrari drumuri -

terasamente
mc 0,232

Manopera
0012811 Pavator ore 0,4472

Utilaj
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4005 Compactor static autopropulsat cu
rulouri,r8-14;de 14TF

ore 0,153

3546 Autogreder pana la 175 CP ore 0,0432
5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire ore 0,023

Strat de fundatie piatra sparta
Cod Material UM Consum

specific
2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0.0-

7.0mm
mc 0,2569

2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice
15-25mm

mc 0,102

2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice
40-63mm

mc 1,270

6202806 Apa industriala pt.lucrari drumuri -
terasamente

mc 0,250

Manopera
0012811 Pavator ore 0,899

Utilaj
4005 Compactor static autopropulsat cu

rulouri,r8-14;de 14TF
ore 0,2529

3546 Autogreder pana la 175 CP ore 0,0378
5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire ore 0,025

Evaluarea pe baza articolelor comasate  a lucrărilor de infrastructură

Tabel 3. Evaluarea lucrărilor cu articole comasate
Nr. Cod Descriere Cantitate
1 F1 Strat de fundatie din balast

Lucrari care se vor executa :
-material(balast 0-63mm sau balast amestec
optimal 0-63mm) -1.311 mc
-transport material
-asternere material
-umectare
-compactare strat in vederea obtinerii
gradului de compactare recomandat

mc 1
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Tabel 4.Evaluarea lucrarilor cu articole comasate
Nr. Cod Descriere Cantitate
1 F2 Strat de fundatie din piatra sparta

Lucrari care se vor executa :
-material(piatra sparta 15-63 sau piatra
sparta amestec optimal 0-63mm) -1.422 mc
-transport material
-asternere material
-umectare
-compactare strat in vederea obtinerii
gradului de compactare recomandat

mc 1

Analizând extrasele de resurse aferente devizelor cu articole din normele
de deviz 1981 constatăm că pentru execuția acestor lucrări sunt necesare materiale
care nu corespund legislatiei in vigoare sau care sunt cotate generalizat.Exempu :
apa ,care în cele mai multe cazuri nu corespunde cu cea necesară în
șantier.Cantitatea de apa se stabilește în laborator prin încercarea Proctor sau
Proctor modificat din care rezulta umiditatea optima de compactare.

Daca in cazul materialelor ,cu o atentie soprita si analizand documentatia
tehnica se pot evalua corect unele materiale ,in ceea ce priveste lista de utilaje
,constatam ca pe piata actuala acestea nu mai exista si mai mult de atat tehnologia
ne permite utilizarea utilajelor performante si mult mai eficiente.

4. CONCLUZII

Această lucrare a avut ca scop prezentarea unui mod mai eficient şi simplu
de evaluare și contractare a lucrărilor, care vine în sprijinul operatorilor
economici.

Cu ajutorul articolelor comasate operatori economici pot evalua corect
obiectul de construcție și pot estima durata de executie precisa a acesteia prin
utilizarea propriei infrastructuri fara a depune eforturi în găsirea utilajelor și
materialelor solicitate prin normele de deviz din 1981.

Pentru prezentarea în mod unitar a listelor cu cantitațile de lucrări și
eliminarea situațiilor echivoce in definirea de catre proiectanti și interpretarea de
către contractanți (ofertanti) a continutului acestor liste, precum și pentru
asigurarea transparenței necesare privind modul de formare a prețurilor în
concordanță cu resursele necesare, se impune stabilirea unui reper unitar de
referinta.
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Acest reper il constituie "Normele orientative de consumuri de resurse pe
articole de deviz" elaborate de INCERC Bucuresti si aprobate prin Ordinul
MLPAT nr. 1/N/aprilie 1992."

Pentru reducerea volumului de documentatie la intocmirea de catre
proiectant a listelor cu cantitatile de lucrari se introduc norme comasate pe
capitole de lucrari (corespunzator structurii normelor de consum orientative pe
articole de deviz).

Modul de comasare aferent fiecărei liste cu cantități de lucrări se va descrie
de către proiectant în anexă, acesta fiind specific fiecărei lucrări în parte.

Listele cu cantități de lucrări se vor elabora corespunzator categoriilor de
lucrări care, de regula, corespund normelor de consum orientative.
Prin aplicarea prețurilor unitare, proprii fiecărui contractant (ofertant), listele cu

cantitățile de lucrări devin devize-oferta pe categorii de lucrări.
Aceste prețuri vor respecta prevederile din documentele licitației. Prin

centralizarea acestor devize-oferta rezulta devizele-oferta pe obiecte și respectiv
valoarea ofertei.

Structura pe obiecte corespunde structurii devizului general pe capitole de
cheltuieli al studiului de fezabilitate aprobat în condițiile dispozițiilor legale.

Implementarea sistemului de evaluare și contractare pe norme comasate
simplifică modul de ofertare,evaluare și contractare ,precum și ușurinta la
urmărirea în execuție a cantităților de lucrări.

Aspectele privind organizarea execuției lucrărilor sunt numeroase și variate
și necesită o analiză riguroasă atunci când se planifică o nouă lucrare. Nu există
unanimitate în ceea ce privește o metodă anume, care ar putea fi cea mai bună în
termeni generali, și ar trebui să evidențiem de la bun început faptul că, într-adevăr,
nu există o metodă organizatorică general aplicabilă. Organizarea trebuie
concepută astfel încât să corespundă cerințelor specifice firmei, cum ar fi:
obiectivele firmei, strategiile, resursele și dotarea cu echipamente tehnologice,
stilul managementului, capacitatea și înclinația managerilor de a delega
responsabilitatea, funcțiile executate în interiorul firmei și capacitatea de inovare.
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