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MODERNIZAREA LINIEI DE CALE FERATĂ STUPINI – 

FELDIOARA ÎN VEDEREA CREȘTERII VITEZEI DE 

CIRCULAȚIE LA 160 KM/H  
 

 

Busuioc Iulian, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Master Ingineria Infrastructurii 

Transporturilor, Anul II, e-mail: iulian.busu91@gmail.com 

 

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

 
Rezumat 

 

După aderarea României la Uniunea Europeană, transportul feroviar nu mai poate fi 

analizat într-un context separat, fiind necesară o abordare mult mai complexă, determinată de 

integrarea în spațiul feroviar unic european. 

În acest sens este important să înțelegem evoluțiile și experiențele celorlalte state 

membre, precum și măsurile ce urmăresc dezvoltarea acestui sector de activitate. 

Prezentul proiect „Modernizarea liniei de cale ferată Stupini – Feldioara în vederea 

creșterii vitezei de circulație la 160 km/h” are ca obiectiv proiectarea lucrărilor necesare de 

terasament și suprastructură conform standardelor europene, STI și tratatelor AGC și AGTC 

pentru asigurarea interoperabilității, folosite pentru lucrările de modernizarea pe coridoarele 

de transport feroviar din România. La baza proiectului tehnic de modernizare a suprastructuri 

și a terasamentelor stau : situația existentă, studiul topografic, studiul geotehnic și caietul de 

sarcini. 

Necesitatea modernizării conduce la îmbunătățirea performanței de mediu a sectorului 

transporturilor, îmbunătățirea interoperabilități rețelelor feroviare și liberalizarea pieței de 

transport pec alea ferată. 

Modernizarea rețelei feroviare în ceea ce privește vitezele de circulație și dezvoltarea 

la linii de mare viteză conduce la îmbunătățirea atractivități căilor ferate pentru călători. 

 

Cuvinte cheie: modernizare, sistematizare, terasamente, suprastructură 

 

 

1. IMPORTANȚA MODERNIZĂRI LINIEI DE CALE FERATĂ 

PENTRU TRANSPORTUL FEROVIAR  

 

Sistemul transporturilor feroviare se caracterizează prin aceea că foloseşte 

ca vehicule – vagoane, locomotive şi automotoare, ca elemente de infrastructură 

– căile ferate şi staţiile feroviare, iar ca forţă de muncă, personalul feroviar 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020  

ediţia a X-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

 

 2 

specializat în exploatarea şi întreţinerea acestor vehicule şi elemente de 

infrastructură. 

Sub aspect tehnic, transporturile feroviare prezintă particularitatea că 

vehiculele rulează pe căi fixe care au şi funcţia de mijloace de ghidaj. 

Caracterizându-se printr-o capacitate de încărcare relativ mare, mijloacele 

feroviare, sub forma trenurilor complete sau grupurilor de vagoane, sunt 

specializate în transportul mărfurilor şi călătorilor pe distanţe mari şi medii. 

Din punct de vedere tehnico – organizatoric, transporturile feroviare se 

caracterizează prin continuitate, desfăşurându-se fără întreruperi, zi şi noapte, în 

toate zilele, inclusiv în cele de sărbătoare, indiferent de anotimp şi prin cea mai 

mare siguranţă, numărul accidentelor de circulaţie raportat la volumul de 

transport fiind cel mai mic. Acestor avantaje li se mai adaugă şi confortul 

superior oferit călătorilor în trenuri şi în staţii. 

Din punct de vedere economic, sistemul transporturilor feroviare se 

caracterizează printr-un cost, pe tone – km sau călător – km, mai redus decât în 

transporturile rutiere şi aeriene. 

Transporturile feroviare, sub aspect ecologic, prezintă avantajul unui mod 

de transport mai curat şi mai puţin poluant decât transportul rutier, dar şi mai 

eficient şi mai sigur. Acesta este esențial pentru strategia comunitară de 

îmbunătățire a performanței de mediu a sectorului transporturilor. 

De aceea, Uniunea Europeană urmăreşte promovarea sectorului feroviar, 

în sensul utilizării tot mai mult a acestui tip de transport pentru mărfuri şi 

pasageri. 

Deşi în ultimii ani sectorul feroviar a trecut printr-o serie de transformări 

importante, inclusiv prin procesul de liberalizare a pieţei, infrastructura de cale 

ferată se află într-o continuă degradare, care a condus la pierderi importante în 

acest domeniu. 

Luând în considerare regresul în care se află căile ferate din România, în 

raport cu evoluţia ascendentă a acestui sistem de transport în vestul Europei, este 

necesară identificarea strategiilor care să echilibreze balanţa dintre modurile de 

transport, urmărindu-se punerea în aplicare a obiectivelor privind mobilitatea, pe 

fondul reducerii poluării şi al descongestionării traficului rutier, în interesul 

consumatorilor. 

România are nevoie de investiții majore în construcția de infrastructura 

feroviara și de asemenea modernizarea căilor ferate existente și creșterea vitezei 

medii de circulație, care în prezent se află la un nivel scăzut. 
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Necesitatea modernizării conduce la îmbunătățirea performaței de mediu a 

sectorului transporturilor, îmbunătățirea interoperabilității rețelelor feroviare și 

liberalizarea pieței de transport pe calea ferată. 

 Modernizarea rețelei feroviare în ceea ce privește vitezele de circulație și 

dezvoltarea la linii de mare viteză poate conduce la îmbunătățirea atractivități 

căilor ferate pentru călători. 

 Modernizarea celor două coridoare pan-europene IV și VII care străbat 

România, în esență cele două coridoare se regăsesc în rețeaua TEN-T, care este 

o rețea de transport multimodală ce urmează să determine trecerea în mod 

substanțial, a călătorilor și a mărfurilor de la transportul predominant rutier la 

unul care combină, conform principiilor eficienței, cele mai uzuale moduri de 

transport (rutier, feroviar, naval și aerian) pentru a reduce costurile și emisiile de 

gaze cu efect de seră. 

 

 
Figura 1. România - Rețeaua feroviară TEN-T centrală și globală (Reg. 

UE1315/2013) 

 

 Programul de modernizare a infrastructurii aferente coridoarelor feroviare 

europene şi a reţelei TEN-T vizează, finalizarea cel puţin a următoarelor 

proiecte de modernizare: 
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• Modernizarea liniei CF Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin - 

Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Secţiunea: 

Braşov – Sighişoara,  Subsecţiunea 1. Braşov – Apaţa, Subsecţiuni 2. Apața – 

Cața şi Subsecţiunea 3. Caţa – Sighişoara; 

• Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional 

Henri Coandă București - Faza I: Racord CF la Terminalul T1, Aeroport 

Internaţional Henri Coandă Bucureşti; 

• Modernizarea liniei de cale ferată  Frontieră – Curtici – Arad – Simeria 

parte componentă a Coridorului IV Pan – European; 

• Modernizarea liniei CF Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș;   

• Modernizarea și Electrificarea liniei de CF Cluj Napoca – Oradea – 

Episcopia Bihor; 

• Lucrări de Modernizarea poduri, podețe și tuneluri pe Regionalele CF 

București, Brașov, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța; 

• Coridorul Rin-Dunăre, tronsonul Bucureşti-Constanţa (podurile dunărene 

şi staţiile Feteşti şi Ciulniţa); 

• Coridorul Orient/Est Mediteranean (Arad-Timişoara-Craiova-Calafat); 

• Relaţia Bucureşti-Grădiştea-Giurgiu, aparţinând reţelei TEN-T; 

 Standardele folosite pentru lucrările de modernizare pe coridoarele de 

transport feroviar din România sunt standarde europene, conform STI și 

tratatelor AGC și AGTC pentru a asigura interoperabilitatea rețelei feroviare. 
 

2. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE A LINIEI DE CALE 

FERATĂ STUPINI – FELDIOARA 

 

2.1 Generalități  
 

 Linia de cale ferată Stupini – Feldioara este cuprinsă între capătul Y al 

stației Stupini și capătul X al stației Feldioara, între pozițiile: km 177+562,180 – 

km 190+885 și face parte din Subsecțiunea 1: Brașov – Apața, Secțiunea Brașov 

– Sighișoara, de pe linia C.F. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – 

Dunăre. 

  Traseul are o lungime de 13,323 km. 

A fost dat în exploatare la data de 1 aprilie 1873.  

Literatura de specialitate a consemnat faptul că proiectarea şi execuţia 

liniei s-au realizat după normele tehnice germane şi austriece. 
Dublarea liniei a început în anul 1970 şi s-a terminat în 1971. 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020  

ediţia a X-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

 5 

Proiectarea şi execuţia electrificării  s-a făcut în perioada 1981-1982. 

Linia de cale ferată este dotată cu instalaţii CED şi BLA din anul 1959. 
 

2.2 Situația existentă  

 

În urma măsurătorilor și investigări situației la teren au rezultat 

următoarele deficiențe: 

- între firele de circulaţie există diferenţe de nivel de până la 25 cm, 

generate de succesiunea refacţiilor în timp, pe fiecare fir de circulaţie; 
- distanţa măsurată din axul liniei până la marginea platformei căii ferate 

are valori cuprinse între 2,50 m şi 3,10 m. Taluzele de rambleu şi de 

debleu sunt acoperite cu materiale rezultate în urma lucrărilor de ciuruire; 

- pe unele zone pe care linia este la nivelul terenului natural nu există 

şanţuri de platformă, fie pentru că nu au fost executate, fie pentru că în 

timp, au fost acoperite cu pământ  şi piatră spartă rezultată din ciuruirile 

de la R.K. 

- platforme cu lăţimi insuficiente; 

- taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

- lipsa şanţurilor de platformă; 

- şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

- lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora ; 

- distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 10,67 m; 

- șina prezintă defecte în special pe suprafața de rulare: știrbituri, bavurări, 

patinări și desprinderi de material; 

- toate traversele de lemn din cale prezintă defecte. Zona de rezemare a 

șinei are defecte, crăpături și fisuri. În general capetele traverselor nu sunt 

asigurate contra dezvoltării crăpăturilor; 

- traversele de beton prezintă fisuri, pe zona centrală, la partea superioară. 

Fisurile sunt dezvoltate pe toată lățimea traverselor. Unele traverse au 

armătura descoperită pe zona centrală, la partea superioară. Acest 

fenomen de degradare a traverselor pe zona centrală la partea superioară 

indică o capacitate portantă scăzută a infrastructurii căii. Traversa ajunge 

să sprijine pe zona centrală și astfel apare moment de întindere în zona 

centrală, la partea superioară a traversei. De asemenea s-au observat și 

fisuri longitudinale în zona tirfoanelor; 

- există prinderi și joante la care materialul mărunt de cale este absent, uzat 

sau neutilizat corespunzător. Această situație generează abateri ale 

lărgimii căii; 
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- în lipsa unei prinderi corespunzătoare unele traverse sunt răsucite în 

prisma căii; 

- aparatele de cale au reperele de rulare uzate, cele mai multe defecte se 

întâlnesc la ace și inimile de încrucișare; 
- trecerile la nivel de pe calea ferată sunt amenajate cu dale de beton armat 

clasice. Toate dalele de beton sunt degradate și necesită înlocuire; 
- peroanele sunt realizate din prefabricate din beton. Prefabricatele de beton 

sunt degradate și necesită înlocuire; 
 

 
Figura 2. Desprideri de material la capătul șinelor de la joante 

 

 
Figura 3. Traversă de beton fisurată transversal 
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Figura 4. Traverse de lemn pe zona aparatelor de cale, putrezite cu cedări în 

zona prinderilor 

 

 
Figura 5. Uzuri ale inimii aparatului de cale 
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3. ASPECTE PRIVIND MODERNIZAREA LINIE DE CALE FERATĂ 

STUPINI – FELDIOARA ÎN VEDEREA CREȘTERII VITEZEI DE 

CIRCULAȚIE LA 160 KM/H 

 

3.2. Obiective generale la care contribuie realizarea proiectului 

 

Obiectivele generale la care contribuie realizarea proiectului sunt: 

- asigurarea interoperabilităţii prin implementarea STI pentru: sarcina pe 

osie (22,5 t), gabaritul de liberă trecere C, lungimea liniilor din stație, 

facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă, implementare ETCS 

Nivel 2+GSM-R; 

- conformitatea infrastructurii şi suprastructurii de cale ferată cu parametrii 

tehnici ceruţi de standardele şi cadrul legislativ şi de reglementare 

naţional şi european în vigoare; 

- diminuarea impactului transport-mediu şi stabilizarea la un nivel scăzut a 

emisiilor şi agenţilor poluanţi rezultaţi din activităţile de transport; 

- asigurarea gabaritului de electrificare (în sistem de alimentare de 25 kV); 

- păstrarea unei ponderi echilibrate pe piața de transport, prin 

menţinerea/creşterea valorilor de 25% din totalul mărfurilor şi 35% din 

totalul pasagerilor, respectiv menţinerea unui grad ridicat al siguranţei 

circulaţiei și implementarea metodelor moderne de întreţinere a 

infrastructurii feroviare care să creeze condiţiile pentru interoperabilitatea 

cu sistemul de transport feroviar european; 

- îmbunătățirea parametrilor infrastructurii feroviare pentru creșterea vitezei 

de circulaţie la maxim 160 km/h pentru trenurile de călători și 120 pentru 

trenurile de marfă. 

 

3.2 Obiective specifice la care contribuie realizarea proiectului 

 

Obiectivele specifice sunt: 

- modernizarea liniei de cale ferată de aproximativ 13,3 km (modernizarea 

liniei existente şi variante de traseu pentru creşterea vitezei de circulație); 

- sistematizarea staţiilor; 

- refacerea și/sau repararea lucrărilor de artă (poduri, podeţe, tuneluri, 

viaducte, ziduri de sprijin) sau construcţia unora noi acolo unde situația 

impune; 
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- sistematizarea şi modernizarea pasajelor; 

- lucrări de amenajare albii; 

- modernizarea staţiilor (peroane, copertine, iluminat exterior, pasarele și 

tuneluri pietonale, alte dotări), adaptând capacitatea la cerere; 

- repararea/refacerea liniilor secundare din staţii; 

- refacerea sistemului de drenaj, îmbunătăţirea terasamentelor; 

- construcţia drumurilor tehnologice în lungul căii (unde nu sunt disponibile 

drumuri publice); 

- montare de panouri fonoabsorbante și alte lucrări de protecție a mediului; 

- instalaţii de centralizare electronică noi în staţii şi introducerea sistemului 

de management al traficului ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R); 

- reabilitarea sistemului de semnalizare tradiţional INDUSI şi a sistemelor 

de centralizare electronică din staţii; 

- modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii; 

- înlocuirea instalațiilor de energoalimentare (linie de contact, substaţii de 

tracţiune electrică, instalarea unui sistem de control); 

- montarea de încălzitoare de macaz noi. 

 

4. PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE PENTRU 

LINIA DE CALE FERATĂ STUPINI – FELDIOARA 

 

În acest capitol am descris lucrările proiectate în stație și pe interval. 

 

4.1. Principalele lucrări proiectate sunt: 

  

- îmbunătățirea geometriei traseului în plan și în profil longitudinal 

(rectificări de curbe și încadrarea elementelor de profil în prevederile 

normativelor în vigoare); 

- geometria căii în profil transversal; 

- creșterea capacități portante la nivelul platformei de pământ și al 

plaformei căii; 

- lucrări de colectare și evacuare a apelor;  

- treceri la nivel;  

- sistematizarea dispozitivelor de linii de cale ferată din staţii. 

 

4.2. Tehnologia de execuție  

 

Tehnologia de execuție depinde de metodele de lucru adoptate: 
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- modernizarea liniei de cale ferată folosind trenul de lucru; 

- execuția cu mijloace convenționale.  

 

4.3. Tipurile de materiale 

 

Tipurile de materiale prevăzute pentru execuția lucrărilor sunt: 

- materiale noi pentru liniile curente și liniile directe din stații; 

- materiale recuperate. 

Toate materialele se aprovizionează, manipulează, transportă și 

depozitează conform prescripțiilor din caietele de sarcini și a reglementărilor în 

vigoare. Acestea vor respecta prevederile ordinului Ministrului Transporturilor 

nr. 290/2000, Anexa 2. 

 

4.4. Circulația trenurilor  

 

Realizarea lucrărilor de modernizare a liniei de cale ferată se organizează 

în timp ce se menține cel puțin o linie principală în circulație. Inchiderile de linii 

și restricțiile de viteză pentru circulația trenurilor se asigură conform instrucțiilor 

în vigoare.  

 

5. CONCLUZII 

 

Prin lucrările de terasamente și suprastructură pe care le-am proiectat, în 

cadrul lucrării de „Modernizarea liniei de cale ferată Stupini – Feldioara în 

vederea creșterii vitezei de circulație la 160 km/h”, acestea corespund 

standardelor și normelor europene de interoperabilitate în cadrul coridorului IV 

Pan – european Rin – Dunăre. 

Odată cu proiectarea liniei conform normativelor și standardelor europene 

aceasta va respecta criteriile de confort și siguranță, pentru viteza de 160 km/h a 

trenurilor de călători, respectiv 120 km/h a trenurilor de marfă. 
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PROCES TEHNOLOGIC DE MODERNIZARE A 

LINIILOR DE CALE FERATĂ PE INTERVALUL 

SÂNTIMBRU BĂRĂBANŢ PRIN PROCEDEUL CLASIC 
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Îndrumător: Stoicescu George, Profesor Universitar Doctor Inginer, Facultatea de Căi 

Ferate Drumuri si Poduri, gstoicescu@cfdp.utcb.ro. 

 

Rezumat 

 

Extinderea, modernizarea și raționalizarea infrastructurii la nivelul UE sunt, esențiale 

pentru crearea unor rețele transfrontaliere care să prezinte continuitate între diferitele tipuri de 

transport. Este motivul pentru care politica în materie de rețele transeuropene a fost înscrisă în 

Tratatul de la Maastricht din 1992. Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), este un 

proiect ambițios și pe termen lung, vizând modernizarea și conectarea rețelelor naționale 

pentru a crea o rețea interconectată care să lege toate regiunile europene, prin utilizarea cât 

mai eficientă a diferitelor mijloace de transport. În lucrare, am prezentat costurile aferente  

urmatoarelor categorii de lucrari: terasamente (TS), suprastructura linii căi ferate (SL), 

constructii civile cu destinatie feroviară (CC). De asemenea, am prezentat tehnologia de 

execuție la peronul principal de la linia 1 din stația Sântimbru. 

  

Cuvinte cheie: modernizare, indice cost, tehnologie de execuție, peron. 

   

 
Figura.1 Traseul actual al liniei CF Sântimbru-Bărăbanţ (satelit) 

 

mailto:gstoicescu@cfdp.utcb.ro
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I. INTRODUCERE  

 

1.1. Date generale privind obiectivul lucrărilor pe sectorul de cale ferată 

Sântimbru-Bărăbanţ  

Sectorul de cale ferată Vințu de Jos - Coşlariu este aferent secțiunii 

Coşlariu- Vințu de Jos. 

Obiectivul general al proiectului este ,,de a promova mobilitatea durabilă 

de-a lungul Coridorului IV Pan-European, prin modernizarea căii ferate de la 

Braşov la Simeria (aprox. 300 km), prin intermediul creşterii vitezei de 

circulaţie, reducerii timpului de călătorie pentru călători şi marfă, siguranţă 

crescută a transportului şi protecţiei mediului, în conformitate cu Standardele 

Europene”. 

Scopul acestui proiect este de a moderniza linia de cale ferată de pe 

secțiunea Sântimbru – Bărăbanţ, astfel încât să se îmbunătăţească condiţiile 

tehnice existente pe linia de cale ferată, care să dea posibilitatea trenurilor să 

circule cu o viteză maximă de 160 km/h (trenuri de călători) şi 120 km/h (trenuri 

de marfă).  
 

 
Figura nr 2. Traseul actual al liniei CF Sântimbru-Bărăbanţ 
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II. SITUAȚIA EXISTENTĂ 

  

2.1. Generalități  

 

Linia c.f. Podu Mureş - Vinţu de Jos este linie dublă, electrificată şi 

înzestrată cu instalaţii de bloc de linie automat (BLA) pe toată lungimea. 

 

2.2. Situaţia existentă a Stației  Sântimbru 

 

Traseul analizat, cuprins între km 401+625,27 (semnal de intrare cap X) la 

Km 403+950.50 (semnal de intrare cap Y), al stației Sântimbru.  

În cuprinsul stației c.f. Sântimbru, declivitatea maximă pe zona de 

staționare a trenurilor este de 1,8 ‰, pe o lungime de 1450 m, iar în capătul Y al 

stației este de 4‰, pe o lungime de 1700 m. Peronul principal de la linia1, din 

fața zclădirii de călători, are lungimea de 200 metri și lățimea de 5m. 

Datorită traseului sinuos, cu aliniamente scurte, între liniile principale, în 

cap X și în cap Y, s-a prevăzut doar câte o diagonală cu aparate de cale cu 

tg=1:14. Pentru a mări lungimea utilă a liniei 1, a fost desființată linia de evitare 

de la linia 1 din cap X. A fost desființată linia spre fabrica de cărămidă din cap 

Y. 

 

2.3 Interval Sântimbru – Bărăbanț 

 

Intervalul Sântimbru - Bărăbanț este cuprins între semnal intrare cap X 

Km 403+950,50 și semnal intrare cap Y 406 +721,90. Terasamentul liniei de 

cale ferată cuprinde următoarele secțiuni transversale: în rambleu, în debleu, 

mixt, cu și fără lucrări de consolidare. Traseul străbate lunca râului Mureş 

paralel cu drumul naţional DN1, având profil de rambleu cu h = 2,0m. 

Cercetarea terenului, pentru Intervalul Sântimbru – Bărăbanț, s-a realizat prin 8 

foraje geotehnice. 
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III. COSTURI 

 

3.1 Analiza costului unitar pe categorii de lucrări 

 

Pentru determinarea indicelui de cost, pe km de cale ferată modernizată, 

s-a adoptat ipoteza simplificatoare potrivit căreia costul materialelor cuprinde și 

costul cu echipamentele și utilajele. 

Principalele lucrări de construcții feroviare incluse și analizate în lucrare 

sunt următoarele: terasamente (TS), suprastructura (SL) și construcții civile 

(CC). Exemplificarea formării prețurilor unitare pentru categoriile de lucrări mai 

sus menționate se regăsește în Anexa nr. 1 din lucrare. 

 

3.1.1 Terasamente (TS) 

În cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii feroviare, lucrările 

de terasamente au o pondere importantă în costul total al lucrărilor și sunt 

împărțite în următoarele categorii distincte, cum ar fi: 

➢ Lucrări de pregătire a terenului; 

➢ Lucrări de drumuri tehnologice; 

➢ Lucrări de săpături și umpluturi; 

➢ Lucrări de colectare și evacuare a apelor – drenuri; 

➢ Lucrări de realizare a substratului căii; 

➢ Alte tipuri de lucrări și consolidări suport. 

Costul mediu unitar obținut pentru lucrările de terasamente calculat pe ml 

este de aproximativ 2200 lei/ml, cost care poate fi considerat acoperitor pentru 

un terasament cale dublă în linie curentă și o înălțime medie de până la 4m. 

 

3.1.2 Suprastructură linii cai ferate (SL) 

Pentru determinarea costului mediu unitar în cazul suprastructurii,  au 

fost analizate lucrările asociate și identificate următoarele tipuri de șine pe 

traverse de beton: 

1. Șină nouă tip 49 (Lot 2 Vințu de Jos– Coșlariu); 

2. Șină nouă tip 60E1 (Lot 2 Vințu de Jos – Coșlariu); 

3. Aparate cale tip 60, tg=1:14. 

Urmarea analizei tipurilor de lucrări reprezentative privind execuția 

suprastructurii c.f. și a identificării cantităților necesare execuției acestora, a 

rezultatat o valoare  de  1,185,000.000 lei/km linie c.f. 
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3.1.3 Construcții civile cu destinație feroviară (CC) 

Pentru specialitatea construcții civile (CC), în cadrul lucrării, au fost 

identificate următoarele obiective pentru care s-au calculat costurile unitare 

aferente: 

➢ Peron principal linia 1, Stația Sântimbru cu lungimea, L=200m și 

lățimea, l=5m (km 403+060 – km 403+260); 

➢  Copertină refugiu (2 Buc). 

 

3.1.3.1. Peron principal  linia  1 

Urmarea analizei tipurilor de lucrări  reprezentative de execuție a 

peronului  principal  linia 1 și a identificării cantităților necesare execuției 

lucrărilor, a rezultatat o valoare de 22,839,777.83lei pentru suprafata de 

1000[mp]. 

 

3.1.3.2 Copertină refugiu ( 2 Buc.) 

Urmarea analizei tipurilor de lucrări reprezentative de execuție a 

copertinelor refugiu aferente peronului principal linia 1 și a identificării 

cantităților necesare execuției acestora, a rezultatat o valoare totală de 

1,354,517.02 lei pentru suprafața de 65,50 [mp].  

 

IV REALIZAREA TEHNOLOGIEI DE EXECUȚIE PERON PRINCIPAL 

LINIA 1, STATIA SÂNTIMBRU 
 

Tehnologia de execuție cuprinde următoarele faze principale: 

 

1) După crearea frontului de lucru, prin eliberarea amprizei lucrărilor, 

aferent peronului principal de la linia1 în lungime de 200 ml și lățime de 

5,00 ml, lucrările continuă cu; 

2) Trasarea lucrărilor de fundații aferente peronului principal de la linia 

1(sub ZP1-element prefabricat peron Tip, vezi figura nr. 3, de mai jos, 

spre linia 1 proiectată și sub zidul monolit înspre clădirea de călători a 

stației), cuprinde: 
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Figura nr 3. Element prefabricat peron Tip ZP1 

 

a) Se reperează(trasează) axul liniei 1 nou proiectate, precum si NSS-

ul (nivelul superior al șinei element principal de control al cotelor în 

plan și de nivel, conform  prevederilor Regulamentului  (UE) 

nr.1299/2014 al comisiei din 18 noiembrie 2014 privind  specificația  

tehnică  de  interoperabilitate  referitoare  la  subsistemul  

„infrastructură” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană unde 

la pct 4.2.9.3 se precizeaza ca inălțimea peroanelor-inălțimea 

nominală a peroanelor trebuie să fie de 550mm sau de 760mm peste 

nivelul suprafeței de rulare pentru raze de 300m sau mai mari; 

b) Pe baza datelor topo verificate, se continuă lucrările prin trasarea 

efectivă a fundațiilor peronului în care sunt menționate toate 

elementele caracteristice ale peronului și anume: fundația din beton 

de clasă C8/10 sub elementele prefabricate de peron Tip ZP1, 

fundația din beton de clasă C8/10 sub elevația monolită a peronului 

(din beton de clasă C25/30 armat cu bare din oțel beton OB 37); 

3) Continuă lucrările cu operațiunile de săpătură mecanizată conform 

planurilor detaliate din figura nr. 4, până la cotele stabilite (dacă pe 

durata săpăturii perioada este ploioasă, săpatura se va executa la o cota 

superioară de aproximativ 15-45cm, diferența executându-se ulterior; 
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Figura nr. 4– Secțiune caracteristică prin peron 

 

4) Continuă lucrările cu turnarea betonului de clasă C8/10 în fundații cu 

caracteristicile (T3-G₁₀₀-CEM II/A;S32,5-A/C=0,60, agregate 0-31) prevăzute, 

asigurându-se compactarea lui prin vibrare; 

5) Nivelul de turnare va fi cu aproximativ 2cm mai jos (vezi figura nr. 4), 

pentru realizarea stratului de mortar M100 de poză de sub talpa elementului 

prefabricat tip ZP1; 

6) Înainte de montarea elementelor prefabricate de peron tip ZP1, se vor 

verifica din nou cotele de rezemare; 

7) Dacă rezultatele verificărilor se încadrează în toleranțele prevazute, se 

trece la urmatoarea fază tehnologică si anume, montarea elementelor 

prefabricate de peron tip ZP1, dar nu inainte de a fi recepționate bucată cu 

bucată, respectându-se detaliile de executie prevăzute în proiect.Se vor lua 

măsuri de depozitare a prefabricatelor astfel încât, acestea, să nu fisureze sau să 

se știrbească muchiile.Nu se vor pune în operă elemente prefabricate fisurate, 

crăpate sau rupte; 

8) Pentru fundația alăturată, dinspre clădirea statiei de călători, se 

procedează la fel ca la fundația amintită mai sus, diferența fiind că de pe aceasta 

se va executa un zid de beton C25/30 turnat monolit și armat cu bare de oțel 
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beton OB37 ø 8 mm, conform detalii specificate în Figura nr. 4. Tehnologia de 

execuție a zidului de beton (elevației peronului) turnat monolit constă în 

urmatoarele etape: 

a) După recepția calitativă a fundației (inclusiv armatura înglobată în 

beton), continuă lucrările de armare, cofrare elevație zid conform detaliilor de 

execuție.Înainte de turnarea betonului in elevație se vor verifica starea 

armăturilor și a cofrajelor. Se vor lua probe de beton la descărcare în cuburi 

150x150x150mm 3cuburi la 50 m³. La fel ca si la celelalte betoane turnate,se va 

asigura vibrarea prin compactarea cu vibratoare electrice; 

b) După decofrarea pereților zidului monolit, se va verifica calitatea 

betonului turnat-aspectul său; 

9) În spațiul format de cei doi pereți, unul prefabricat (ZP1) și celălalt monolit 

(Perete), se vor continua lucrările prevăzute în proiect și în detaliile tehnice, 

anume: 

a) Toate lucrările privind camerele de tragere cabluri electrice, 

fundații stâlpi de iluminat peron și instalațiile aferente; 

b) După recepționarea celor de mai sus, se trece la urmatoarea fază 

tehnologică și anume, cea de umpluturi de pământ în straturi de 15 

cm. Se vor efectua trei determinari/strat la 2000m² -pentru 

determinarea gradului de compactare Proctor (98%). Compoziția 

granulometrică, coeficientul de neuniformitate și umiditatea optimă de 

compactare pentru balast se vor determina pentru 400 m³. Se vor 

respecta detaliile de execuție prevăzute, fundația 30 x15cm din beton 

de clasă C8/10, utilizată ca reazem pentru elementele de peron Tip 

DP1 (v. fig.4); 

10) Elementele prefabricate de peron orizontale, Tip DP1, se montează 

astfel: 

a) Se vor recepționa materialele bucată cu bucată, verificându-se 

starea fizică a acestora; 

b) Pe capul peretelui elementului tip ZP1, după verificatea citirilor 

cotei de rezemare-topo, pe întreaga lungime a peronului și 

consemnarea lor în tabelele de cote, pe un strat de mortar M100, se 

vor monta elementele DP1 cu utilaje corespunzatoare, prin 

intermediul urechilor de agațare, astfel încât să nu se producă fisuri, 

știrbituri în timpul manipulărilor și montajului propriu-zis. Pe partea 

alăturată rezemării pe elemental ZP1 ,așezarea prefabricatului Tip 

DP1 se realizează prin intermediul unei fundații de beton de clasă 

C8/10 de 30x15cm  și un strat de mortar de 2 cm, pe întreaga lungime 
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(de 200 ml) a peronului. De asemenea, între peretele (elevația) 

elementului ZP1 și fundația-grindă 30x15cm din beton simplu de 

clasă C8/10, sub elemental prefabricat de peron Tip DP1, se prevede 

un strat de balast de 15cm nivelat și compactat, conform proiectului și 

detaliilor de execuție (vezi fig. nr. 4); 

11) Următoarea etapă constă în turnarea betonului de clasă C25/30 în 

grosime de 15 cm armat cu plasă din armătură cu diametrul ø 6/100x100 între 

elementul prefabricat de peron tip DP1 și peretele monolit (elevația) dinspre 

clădirea stației de călători, pe un strat de separație din folie de polietilenă. Pentru 

asigurarea acoperirii cu beton a barelor, se vor dispune distanțieri (purici) 4 

buc/m². Înainte de turnarea betonului se vor verifica starea armăturilor, cofrajul 

și stratul de separație din folie polietilenă. De asemenea, se vor lua trei probe de 

beton pe 3 cuburi standard la 50m³ de beton turnat, conform normativelor 

tehnice.Turnarea se execută continuu, asigurându-se compactarea lui prin 

vibrare. Se vor lua măsuri de protecție a betonului turnat împotriva căldurii 

excesive și a intemperiilor, prin acoperirea lui cu prelate/folii polietilenă și 

udarea periodică cu apă, pentru evitarea fisurării; 

12) Rampele necesare accesului persoanelor cu dizabilități se vor executa 

conform prevederilor Regulamentului  (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei din 18 

noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la 

accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii Europene pentru persoanele cu 

handicap și persoanele cu mobilitate redusă), zidurile de capăt peron și scările 

adiacente (alipite) peronului, se vor trata la fel ca și peronul, cu observația că 

fundațiile zidurilor de capăt peron se vor executa concomitent cu fundația 

sub elementele prefabricate peron Tip ZP1; 

13) După întărirea betonului, se va trece la următoarea etapă care constă în 

montarea confecțiilor metalice la peroane/rampe/scări acces peron (vezi Figura 

nr.5). Această etapă conține: 

a) Montare cornier 50x50x5mm, pe întreg perimetrul peronului, prin 

intermediul plăcuțelor metalice, prinse cu șuruburi CONEXPAND de 

betonul monolit și betonul din elementele prefabricate peron Tip DP1. 

Acesta se va proteja anticoroziv prin aplicarea a două straturi de grund 

și a două straturi de vopsea galbenă; 

b) De asemenea, se continuă cu montarea balustradelor metalice la 

peron. 

14) Ultima etapă tehnologică este cea de așternere a mixturii asfaltice în 

grosime de 5-6 cm cu nivelarea și compactarea straturilor, acordându-se mare 
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atenție la zonele marginale (contactul cu profilele cornier 50x50x5mm), precum 

și la contactul cu stâlpii de iluminat plantați și montanții balustradelor metalice. 

 

 
Figura 5. Detaliu scară acces peron 

 

        15) După întărirea stratului de asfalt se vor aplica benzile tactile  conform 

prevederilor Regulamentului  (UE) nr. 1300/2014 al comisiei din 18 noiembrie 

2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la 

accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii Europene pentru persoanele cu 

handicap și persoanele cu mobilitate redusă. 

 

V. PROCES TEHNOLOGIC DE LUCRU CLASIC PENTRU 

MODERNIZAREA LINIEI DE CALE FERATĂ SANTIMBRU-

BARABANT 

 

Lucrările se execută în sistem mecanizat cu respectarea regulamentelor, 

instrucțiunilor şi normelor CFR în vigoare, prin care: 

➢ Se păstrează siguranţa pentru traficul operaţional al trenurilor pe 

întreaga perioadă de modernizare a căii ferate; 
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➢ Se asigură viteza maximă pentru trenurile de pe linia adiacentă care 

traversează zona şantierului; 

➢ Se asigură mobilizarea utilajelor de o înaltă calitate şi randament 

pentru construcţia căii ferate în vederea execuției și finalizării 

proiectului în intervalul de timp prevăzut; 

➢ Se iau măsuri de siguranţa circulației adecvate în vederea evitării 

incidentelor/accidentelor feroviare. 

 

Lucrările pregătitoare sunt realizate mecanizat cu ajutorul utilajelor de o 

înaltă calitate şi randament (ex. Figura nr. 6).  

Acestea constau în: 

Defrişări de tufişuri şi arbuşti; 

Tăierea arborilor şi scoaterea rădăcinilor şi buturugilor; 

Curăţire de iarbă, frunze, crengi, diferite deşeuri şi gunoaie; 

Decaparea pământului vegetal şi depozitarea acestuia. 

 

 
Figura 6. Excavator multifunctional 

 

Lucrările de săpătura, umplutură, introducere a geotextilului si a geogrilei, 

așternerea stratului de formare și a pietrei sparte s-au executat cu excavator, 

buldozer cu laser, cilindru compactor și camioane. 

Au fost descărcate şinele noi cu ajutorul excavatorului multifuncţional și 

au fost puse pe poziţie. 

S-a aşternut cel de-al doilea strat de piatră spartă şi s-au executat burajele 

tehnologice, profilarea prismei căii şi stabilizarea căii folosind utilaje 
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performante (maşina de burat, maşina de profilat şi stabilizator dinamic) cu 

realizarea prismei căii la dimensiunile prescrise. 

Această tehnologie de lucru se recomandă a se executa la liniile din staţii 

secundare unde frontul de lucru nu este suficient pentru trenurile de lucru şi în 

curbele cu rază mai mică de 300 m, în cazul lucrărilor pe linie dublă. 

 

VI. CONCLUZII 

 

Această modernizare a liniilor de cale ferată asigură sporirea vitezei de 

circulație cu circa 30 – 35% și obținerea economiilor de personal pentru 

întreţinerea viitoare a lucrărilor executate. 

Din punct de vedere al repartiției costurilor de execuție al terasamentelor, 

se constată că aceste lucrări sunt puternic influențate de caracteristicile zonei 

geografice (lucrări în rambleu, debleu și mixt). 

Totodată, putem observa o distribuție constantă în marjă de 25-31% a 

lucrărilor de realizare a substratului căii și o marjă între 8-17% a lucrărilor de 

scurgere a apelor.  

Tehnologia de execuție peron principal, prezentată respectă întocmai 

Regulamentul  (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind 

specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului 

feroviar al Uniunii Europene pentru persoanele cu handicap și persoanele cu 

mobilitate redusă și Regulamentului (UE) nr.1299/2014 al comisiei din 18 

noiembrie 2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la 

subsistemul „infrastructură” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană, în 

sistemul feroviar transeuropean convenţional şi de mare viteză respectiv 

infrastructura asociată staţiilor peroane, zone de acces, incluzând nevoile 

persoanelor cu mobilitate redusă, echipamentele de siguranţă şi protecţie. 
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Rezumat 

 

              Genul de lucare rutiera de tip autostrada are ca obiective generale îmbunătățirea 

eficienței socio-economice a rețelei de transport rutier în România, prin reducerea timpului de 

deplasare între Sibiu si Făgăras, îmbunătăirea conectivității la nivel regional, călătoria rapidă și 

fiabilă pe distanțe lungi precum si pe relații de navetă, prin reducerea timpului de călătorie, 

creșterea vitezei medii de deplasare și îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului rutier. 

 

Cuvinte cheie: analiza multicriteriala, autostrada 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

 Stabilirea unei metodologii de analiza multicriterială a alternativelor de 

drum pentru proiectele rutiere noi este necesară deoarece in momentul de fata 

aceasta metodologie este una inovatoare pentru proiectarea romanească și 

europeană tocmai prin detalierea cerintelor, si conformarea cu recomandările 

consultantilor, lucruri necesare pentru a justifica daca un proiect este oportun sau 

ce imbunătatiri are nevoie pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar. 

    Metodologia trebuie sa fie pusa de acord cu cerintele de ultim moment 

ale consultantiilor europeni care supervizeaza implementarea acestor proiecte in 

romania. 

    Din analiza efectuata in Master Planul General de Transport rezulta ca, 

mai putin de 3% din reteaua nationala a Romaniei este la standard de autostrada 

si ca majoritatea drumurilor nationale Europene si Principale au profilul de 1-cale 

de circulatie cu 2 benzi, cu circulatie in ambele sensuri (1x1).  Astfel, viteza medie 

inregistrata pe reteaua nationala este de cca 66 km/h, pentru deplasari inter-

urbane. 

mailto:gaman.cfdp@yahoo.ro
mailto:stefan.lazar@utcb.ro
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    La nivel european, viteza medie de deplasare pe o retea nationala majora 

(Trunk), ar trebui sa fie intre 90-100 km/h, iar valoarea minima a vitezei medii 

inregistrate pentru autostrazi si drumuri expres la standarde calitative ridicate, este 

de 100 km/h. 

    Un aspect particular care trebuie luat in considerare este ca Romania are 

o problema semnificativa in ceea ce priveste accidentele rutiere in comparatie cu 

tarile Uniunii Europene, potrivit rezultatelor incluse in Master Planul General de 

Transport. Relevant pentu acest lucru este ponderea mare a drumurilor cu o 

singura banda pe sensul de deplasare in reteaua nationala de drumuri (aproximativ 

90%). 

    O retea de drumuri nationale trebuie sa cuprinda drumuri de inalta 

calitate, ce pot sa ofere conditii de siguranta pentru transportul de marfa pe 

distante lungi si traficul de calatori, care integreaza principalele centre urbane si 

economice si se interconecteaza cu alte moduri de transport la punctele 

semnificative. Reteaua nationala din Romania permite trafic semnificativ de 

vehicule de marfa, care, pe drumuri cu o singura banda pe sens de circulatie, 

limiteaza posibilitatile de depasire in conditii de siguranta si, prin urmare, au un 

impact disproportionat asupra sigurantei si capacitatii de functionare. 

    Principala cauza a accidentelor este viteza neadaptata la conditiile de dru, 

45.79%, alte manevre ilegale, 30.84% si 15.89% accidente in care au fost 

implicati pietoni. De aici putem concluziona ca actualele caracteristici ale 

drumului nu sunt corespunzatoare pentru cererea existenta. 

 

2. STRUCTURA ANALIZEI MULTI-CRITERIALE ETAPA 1 

 

    Prin Analiza Multicriteriala 1 (AMC1) se urmareste definirea 

obiectivelor specifice ale proiectului autostrazii Sibiu-Fagaras, pe baza 

obiectivelor europene si nationale declarate. Ca mod de abordare se efectueaza o 

analiza a unei multimi de alternative constructive si, eventual, combinatii ale 

acestora. 

   Analizele din AMC1 sunt de tip CANTITATIV, acestea urmaresc 

evaluarea solutiilor CU PROIECT, folosindu-se de anumite criterii si subcriterii 

tehnice, financiare, de mediu si sociale, derivate din obiectivele specifice ale 

proiectului, in urma carora vor fi selectate 2 (doua) alternative pentru a fi evaluate 

in Etapa2. 
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   Pentru Autostrada Sibiu – Fagaras AMC1 are ca obiective urmatoarele: 

(1) - Reducerea timpului de calatorie între Sibiu si Fagaras. Proiectul 

trebuie sa constituie o conexiune majora (trunk road) între cele doua mari 

aglomerari urbane, ca parte a coridorului TEN-T Comprehensive, asigurând 

viteza de deplasare ridicata, in conditii de siguranta si cin conditii de reducere a 

costurilor de operare a vehiculelor 

(2) - Îmbunatatirea cheltuielilor si  eficienta resurselor financiare. Investitia 

trebuie sa fie eficienta si sustenabila, adica sa conduca la rezultatele operationale 

asteptate cu costuri de capital minime si cu costuri de întretinere si operare 

justificate. 

(3) - Gestionarea impactului asupra mediului. Proiectul trebuie sa reduca la 

minimum impactul negativ asupra mediului (traversari de de arii protejate, 

schimbari de categorii de folosinta ale terenului, riscul privind schimbari climatice 

etc.) 

(4) - Gestionarea impactului social. Proiectul trebuie sa reduca la minimum 

impactul negativ asupra populatiei si asezarilor umane. 

    Analiza Multicriteriala din raportul de fata, AMC1, este elaborata pentru 

un numar de patru  Alternative de traseu pentru Tronsonul 1, trei Alternative de 

traseu pentru Tronsonul 2 si patru Alternative de Traseu pentru Tronsonul 3. 

 

   Elaborarea Criterii AMC1 

   Urmatoarele Criterii AMC au fost adoptate corespunzator obiectivelor 

enuntate mai inainte: 

• Criteriul tehnic 

• Criteriul Financiar 

• Criteriul de mediu 

• Criteriul social 

    In CRITERIU FINANCIAR s-a urmarit eficienta resurselor financiare, 

adica obtinerea rezultatelor operationale dorite cu investitii minime si costuri 

operationale sustenabile, unde avem: 

   (F1) Costurile de Constructie (CAPEX) si Intretinere/Operare (OPEX) 

ale Alternativelor . 
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   Costurile CAPEX ale Alternativelor Proiectului reprezinta  reprezinta 

suma categoriilor Pregatire+Asistenta tehnica, Cladiri si Constructii (C+M) si 

Implementare (conf Tabelului H1 din GHID).  Costurile sunt Fara TVA si sunt 

actualizate cu rata de 5% in Anul de Baza al Preturilor, adica 2017. 

   Costurile OPEX ale Alternativelor Proiectului reprezinta întretinerea 

constructiei  pâna la limita Perioadei de Referinta a calculelor financiare (30-ani 

de la inceputul implementarii).  Costurile sunt Fara TVA si sunt actualizate cu 

rata de 5% in Anul de Baza al Preturilor, adica 2017 

   (F2) Costurile Timpului de Deplasare. Valoarea actualizata neta (NPV) a 

costurilor este calculata din Fluxurile de Numerar VOT, actualizate cu rata de 5% 

. Acest criteriu are relevanta doar pe Tronsonul 1. 

   Costurile de constructie (CAPEX) sunt calculate in preturi Noiembrie-

2017. La momentul elaborarii Analizei de fata, Anul de Baza al Preturilor este 

2017. 

   Costurile socio-economice ale timpului de deplasare (VOT) 

Calculul analitic al costurilor se bazeaza pe formula: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑙𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒 [
𝐸𝑈𝑅

𝑎𝑛
] = 

= 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙 (𝑀𝑍𝐴) 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙 [
𝑣𝑒ℎ

𝑧𝑖
] × 

×
𝐿𝑢𝑛𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑙𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒[𝑘𝑚]

𝑉𝑖𝑡𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑙𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒 [
𝑘𝑚
𝑜𝑟𝑎]

× 

× 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑢𝑖 (𝑉𝑂𝑇)𝑝𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑆𝑐𝑜𝑝 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑙𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒 [
𝐸𝑈𝑅

𝑣𝑒ℎ × 𝑜𝑟𝑎
] 

× 365 [
𝑧𝑖𝑙𝑒

𝑎𝑛
] 
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3. PREZENTAREA ANALIZELOR EFECTUALE IN LUCRARE SI 

REZULTATELE OBTINUTE 

 

   Urmatoarele Criterii AMC au fost adoptate corespunzator obiectivelor 

enuntate mai inainte: 

   In urma constrângerilor legate de amplasament (geografice si de 

executie), evaluarea riscurilor luate in calcul de CRITERIUL TEHNIC pentru 

departajarea variantelor de traseu s-au constatat urmatoarele rezultate: 

 

Tabelul 1. Sumarul Evaluarii Riscurilor Geologice si Geotehnice 

 

 

   Riscurile luate in calcul pentru departajarea variantelor de traseu se refera 

nu la valoarea lucrarilor, ci la complexitatea acestora. 
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3.1 Criteriul financiar  

 

3.1.1. COSTURILE DE CONSTRUCTIE (CAPEX) 

Costurile de constructie sunt calculate in preturi Noiembrie-2017 

La momentul elaborarii analizei de fata, anul de baza al preturilor este 2017. 

Tabelul 2. Desfasurator Costuri Lucrari Tronson 1 

 
 

   Sumar costuri de constructie cu valoarea actualizata aeta (NPV@5%) 

este calculata din Fluxurile de Numerar, actualizate cu Rata Financiara de 5%. 
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Tabelul 3. Sumar valoare Actualizata Neta a Costurilor de Constructie 

 
 

   Alternativele cu cost CAPEX minim sunt: 

• Altern2 urmata de Altern1, pe TRONSON1 

• •Altern2, urmata de Altern3, pe TRONSON2 

• Altern2, urmata de Altern3, pe TRONSON3 
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3.1.2. COSTURILE DE INTRETINERE (OPEX) 

   Desfasuratorul pe ani al costurilor de întretinere si Operare (OPEX) cuprinde 

în primele rânduri dupa Calendar, “Fluxuri de Numerar "TOTAL INTRETIN (mil 

EUR/an)", AJUSTATE cu Scenariul INTRETIN. 

 

Tabelul 4. Desfasuratorul pe ani al costurilor de întretinere si Operare 

(OPEX) 
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Tabelul 5. Valoarea Actualizata a Costurilor OPEX 

 
 

   Alternativele cu cost OPEX minim sunt: 

• Altern3 urmata de Altern1, pe TRONSON1 

• Altern3, urmata de Altern1, pe TRONSON2 

• Altern2, urmata de Altern1, pe TRONSON3 

3.1.3. COSTURILE TIMPULUI DE DEPLASARE (VOT) 

   Diferentele de lungime si viteze a rutelor deservite de cele 6 Alternative ale 

Tronsonului1, conduc la necesitatea evaluarii acestora în ce priveste Costul 

Timpului de Parcurs. 

 

Tabelul 6. Lungimile si Vitezele pe rutele deservite de cele 6 Alternative ale 

Tronsonului 1 
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Tabelul 7. Volumele de Trafic relevante 

 
 

Tabelul 8. Calcul Cost Timp de Deplasare
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Tabelul 9. Sumar al Costului Timpului de Deplasare 

 
 

Tabelul 10. Costurile Actualizate ale Proiectului 

 
 

 

   Alternativele cu Criteriul F1 – Costurile Actualizate ale Proiectului 

• Altern2 urmata de Altern1, pe TRONSON1 

• Altern3, urmata de Altern2, pe TRONSON2 

• Altern2, urmata de Altern1, pe TRONSON3 
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4. CONCLUZII 

 

   Cu siguranta, clasamentul alternativelor este cel mai important rezultat al 

Analizei Multi-Criteriale 1. Se pune intrebarea fireasca daca, rezultatele analizei 

Multi-Criteriale 1 sunt ceea ce se astepta in mod intuitiv. 

   Astfel pentru studierea in continuare a alternativei favorite pe acest 

tronson, pentru etapa urmatoare si anume in Analiza Multi-Criteriala 2 se vor lua 

in calcul alternativele de pe locul 1 alternativa 3 si alternativa de pe locul al doilea 

alternativa 1, pe tronsonul 1, alternativa 2 se va lua in calcul pe locul 1 la tronsonul 

2, si alternativa 1 pe tronsonul 3. 
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Rezumat :  

Obiectul lucrării constă în studierea eforturilor axiale care apar in calea ferată fară 

joante ( sudată ) datorită variaților de temperatură. Datorită acestor solicitari sunt necesare 

lucrari tehnologice pentru menținerea în exploatare, in regim normal de funcționare, a căii 

fără joante. Se realizează diagrama de eforturi axiale la racordarea unui tronson și la 

racordarea celui de-al II-lea tronson. 

 

Cuvinte cheie: cale fără joante, interval prescris de montaj, temperatura de fixare. 

 

 

CAP. 1. GENERALITĂŢI 

 

Prin calea fără joante se înțelege un transou de cale ferată suficient de lung 

la care să se realizeze trei zone distincte, două la capetele transoului, numite zone 

de respirație și una la mijlocul transoului, numită zonă centrală. 

Zonele de respirație se caracterizează prin faptul că eforturile axiale, în 

lungul lor, sunt variabile, iar secțiunile transversale suferă deplasari. 

Zona centrală se caracterizează prin faptul că în lungul ei eforturile axiale 

sunt constante, iar secțiunile transversale nu suferă deplasări. 

Lungimile de respirație depind de temperaturile extreme din șină întâlnite 

pe parcursul unui an și de tipul de șină. 

Astfel, pentru șina de tip 49, lungimea de respirație maxima este de 125m, 

iar pentru șina de tip 65, lungimea maxima de respirație este de 150m.  

Așadar, pentru șina tip 65, cu o zona centrală de minim 10 m, lungimea 

transonului minimă este de 310m. 

Calea fără joante vine să elimine multe din dezavantajele căii cu joante, 

avantajele acesteia fiind: 

• Sporirea condițiilor de confort; 
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• Sporirea duratei de exploatare; 

• Sporirea sarcinii pe osie ; 

• Reducerea cheltuielilor de întreținere; 

• Reducerea poluării fonice; 

• Se reduc vibrațiile transmise construcțiilor și instalațiilor aflate în 

vecinătatea caii. 

• Reducerea necesarului de resurse (materiale, forță de muncă, utilaje, 

energie, etc.) pentru întreținere cu 10-15%; 

De altfel, vitezele sporite și mari nu se pot realiza decât pe liniile la care 

sinele sunt sudate ( calea fără joante-CFJ ). 

Calea fără joante are totuși și unele dezavantaje: 

• necesită realizarea unor suduri care să aibă capacitate portanta  cât mai 

apropiată de cea a șinei; 

• necesită asigurarea CFJ la solicitările produse din variații de temperatura 

care duc la apariția unor eforturi axiale de compresiune sau întindere 

importante; 

• existența pericolului pierderii sabilitatii CFJ la temperaturi ridicate; 

În Romania, primul transon de CFJ cu sudură electrică a fost realizat cu 

sprijinul cailor ferate cehoslovace, în anul 1957, pe linia București-Urziceni, între 

Stația Moldoveni și Stația Armășești.  

 

Cap. 2. INTERVAL PRESCRIS DE MONTARE  

 

La CFJ, faptul că pe zona centrală, secțiunile sunt imobile, apar eforturi 

axiale de compresiune, la creșterea temperaturii și eforturi axiale de întindere, la 

scăderea temperaturii. 

La calea ferată, determinarea eforturilor axiale din șină sunt în funcție de 

temperatura măsurată în șină, care este diferită față de cea din aer (fig. 2.1) 
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Figura 2.1. Relatia dintre temperatura din aer si cea din sina 

 

Temperaturile extreme măsurate în șină în România, de-a lungul anilor, 

sunt de     −30 C si de + 60 C  

Efortul axial din șina, funcție de variația temperaturii este exprimat prin 

relația: 

tEAN =    [daN] 

Unde t  este variația de temperatura față de temperatura la care s-a 

realizat fixarea șinei de traversare( ft ). 

Față de această temperature ( ft ), la temperaturi negative, apar eforturi 

axiale de întindere. 

Limitându-se valoarea efortului axial de întindere, pentru a nu se produce 

ruperea șinei, se limitează de fapt variația de temperatura t , față de temperature 

de fixare, ft .   

   În România, valoarea maximă admisă a acestei variații de temperatura 

este, 𝛥𝑡⊕ =  57°𝐶. 

Pentru temperaturi ridicate, pericolul este de pierdere a stabilității CFJ. 

În urmă calculului de stabilitate a CFJ, se determina valoarea maximă a 

efortului axial de compresiune din șine, până la care nu se produce pierderea de 
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stabilitate (șerpuirea) CFJ. 

În România, valorea acestei variații maxime admise de temperatura este, 

Ct = − 43 . 

Punând acum pe axa temperaturilor din șină aceste variații de temperatură, 

se constată că există un domeniu în care acestea se suprapun (fig. 2.2). 

 

 
Figura 2.2. Intervalul prescris de montare 

 

Domeniul în care variațiile de temperatura admise se suprapun, se 

numește ”interval prescris de montare ”. 

Dacă șinele sunt fixate de traverse în acest doemniu, calea este asigurată 

atât la temperaturi extreme scăzute ( C− 30 ), cât și la temperaturi extreme maxime 

( C60 ). 

În această situație, temperatura de fixare a șinei este o temperatura de fixare 

definitivă ( fdt ). 

Dacă fixarea șinelor se face în afara acestui interval, temperatura de fixare 

este o temperatura provizorie ( fpt ) 

 

Cap. 3. TEHNOLOGII DE REALIZARE A CĂII FERATE FĂRĂ 

JOANTE 

 

În capitolul anterior s-a arătat că pentru eliminarea riscurilor CFJ, 

temperatura de fixare a șinelor trebuie să fie în intervalul prescris de montare. 

De obicei, transoanele sudate au lungimi de 350-500m. 

În funcție de temperatura din șină în momentul realizării CFJ  

( tl - temperatura de lucru ) se întâlnesc trei situații: 

a) tl = 17oC – 27oC 

În acest caz, temperatura de lucru fiind în intervalul prescris de montare, 

se realizează o fixare obișnuită, fără nicio altă intervenție, temperatura de fixare 

fiind temperatura de fixare definitivă ( fdt ) 

b) tl < 17oC 
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În acest caz, în care temperatura de lucru este mai mica decât limita 

inferioară a intervalului prescris de montare, pentru fixarea definitivă sunt două 

procedee: 

b1) - se face fixarea provizorie, la temperature ( fpt ), urmând că a două zi, când 

temperatura este în domeniul prescris de montare, să se facă fixarea obișnuită, în 

intervalul prescris de montare. 

b2) - se poate face fixarea definitivă, prin procedeul “pretensionare”. 

De obicei, prin acest procedeu de fixare definitivă se alege temperatura  Ct fd = 25  

În acest procedeu, dupa ce tronsonul curent de șina este sudat de transonul 

anterior și dupa ce trece timpul de răcire a sudurii, în tronsonul curent se intoduce 

efort axial de întindere, cu ajutorul dispozitivului de întins șina, fixat pe capătul 

de racordare al tronsonului (la trecerea pe calea cu joante ). 

Forța de tragere, deci efortul axial introdus în tronsonul de șină, este în 

funcție de temperatura dintre temperatura de fixare definitivă  ( fdt ), de obicei 

C25  și temperatura de lucru ( et ): 

𝐹 = 𝑁 = 𝛼𝐸𝐴𝛥𝑡 = 𝛼𝐸𝐴(𝑡𝑓𝑑 − 𝑡𝑙) 

Diagrama de eforturi corespunzatoareacestui procedeu de fixare va fi 

detaliată în capitolul 4. Studiul eforturilor axiale în CFJ. 

c) tl > 27oC 

 În această situație când temperatura de lucru este peste temperatura 

maximă a intervalului prescris de montare, singură varianta este de a fixă 

provizoriu tronsonul, la temperatura fpt , urmând că două zi dimineață, când 

temperaturile sunt scăzute, se procedează la detensionarea șinei și refixarea la 

temperatura definitivă ( fdt ), fie prin fixarea obișnuita, când 17 ≤ 𝑡𝑙 ≤ 27, sau 

prin procedeul ”pretensionare” când 𝑡𝑙 < 17°𝐶. 

 

 Cap. 4. STUDIUL EFORTURILOR AXIALE ÎN CALEA FĂRĂ JOANTE- 

DIAGRAME DE EFORTURI AXIALE 

 

Pe zona centrală a tronsonului șină se comportă că o bară încastrată la 

ambele capete, fără posibilitatea de modificare a lungimii. Acest lucru face ca la 

variația temperaturii, în șină să apară eforturi axiale, de compresiune, la creșterea 

temperaturii și de întindere la scăderea temperaturii. 

Valoarea efortului axial din variația temperaturii este dată de relația: 
tEAN =     ][daN  
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                             0l   

Figura 4.1. -Diagrama de eforturi axiale 

 

Unde t  este variația temperaturii fața de temperatura din momentul 

încăstrarii. 

Dacă una din încastrări este eliminată, în cazul eforturilor axiale de 

compresiune, la creșterea temperaturii bară se va dilată. 

Sunt însă două cazuri: 

1. bară este complet liberă(dilatare liberă) dilatarea fiind egală cu: 
tll = 00   

N= 0 daN 

 
      0l                 0l     

            

Figura 4.2 Alungirea libera a barei 

 

2. în lungul barei există o rezistență longitudinală(p), din cauza căreia 

dilatarea este mai mică, în lungul barei rămânând efort axial de compresiune, 

cu valoarea: 

 
Figura 4.3 Alungirea retinuta a barei 

 

Nx=p • x 

Δl1=
Ω

EA
           [ cm ] 
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în care   este suprafața din diagrama de eforturi axiale care dispare dupa 

eliminarea încastrarii. 

Diagrama de eforturi axiale în tronsonul de șine sudate. Apariția “V”-ului. 

Considerăm primul transon introdus la temperatura de fixare definitive 𝑡𝑓𝑑. 

a) etapă 0, la fixarea tronsonului la temperatura de lucru  𝑡𝑙 = 𝑡𝑓𝑑     

 

 
Figura 4.4 Diagrama de eforturi axiale (DEA) 

 

b) etapa 1, în timpul nopțîi, când temperatura a scăzut cu 𝛥𝑡1: 𝑡𝑙 = 𝑡𝑒 −
𝛥𝑡1  

11 tEAN =  

R= rezistența din eclisaj 

p=rezistența longitudinala  
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Figura 4.5 Diagragma de eforturi axiale (DEA) 

 

Rezistența din eclisaj (R ) este rezultanta forțelor de frecare care apar între 

șine si eclise și care se opun variației  rostului de dilatație dintre capetele șinelor. 

Valoarea de calcul a rezistentei din eclisaj este de: 

                                            R=5.000 daN 

 Rezistenta longitudinala  ( p ) este rezistenta care se opune variatiei de 

lungime a sinei. Aceasta rezistenta se intalneste doar pe zonele de respiratie. 

Lungimea zonei de respirație se determina din egalitatea: 

                                         N1 = pLr + R 

                                         
p

RN
Lr

−
= 1  

 Rezistență longitudinală (p) poate fi data de prinderile care se opun 

variatiei de lungime a sinei, ca urmare a variatiei de temperatura . 

 

p1 = 15 daN / cm fir de sina 

 

O alta posibilitate de deplasare a șinei este ca această să se deplaseze odata 

cu traversele, in prisma căii. 

Rezistența longitudinala cu care prisma căii se opune deplasării traverselor 

de-a lungul căii este: 

p = 7 daN / cm fir de sina 

Rezistența data de prinderi, cu valoarea de  p1 = 15 daN / cm fir de sina, se 

ia in calcul, doar pe timpul iernii, cand prisma căii este înghețată și traversele sunt 

blocate. 

Revenind la diagrama de eforturi axiale, în etapa a doua: 

b) etapa a doua, a doua zi cand revine la temperatura din ziua precedenta (pentru 

simplitatea exemplificarii): 

𝑡2 = 𝑡1 + 𝛥𝑡1 = 𝑡𝑙 − 𝛥𝑡1 + 𝛥𝑡1 = 𝑡𝑙 
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Figura 4.6 Diagragma de eforturi axiale (DEA) 

Se constată că pe capătul “racordare” al tronsonului sudat, deși se revine la 

temperatura la care a fost fixat tronsonul, rămâne, pe lungimea de respirație ( rL ) 

o diagramă de eforturi, în formă de V, cunoscută drept “V”-ul de la capătul 

racordare. 

Existenta acesteia, face ca pe zona de respirație, temperatura de fixare a 

tronsonului să nu mai fie egală cu cea a zonei centrale a tronsonului. 

Pe zona “V”-ului, temperatura de fixare este mai mare decat pe zona 

centrală a tronsonului, de obicei, fiind in afara intervalului prescris de montare. 

De aceea, la introducerea tronsonului urmator, este necesara eliminarea 

“V”-ului, prin detensionarea completă a corpului tronsonului anterior, pe 

lungimea de respiratie rL . 

Eliberarea completă de eforturi se face prin ridicarea șinelor de pe plăcile 

suport, dupa desfacerea prinderilor. 

 

Cap. 5. STUDIU DE CAZ 

 

În prezentul articol vor fi prezentate doar diagramele finale ale eforturilor 

axiale din sina de cale ferată. Calculele doveditoare fiind prezentate, pe larg, în 

lucrarea de disertație.  

Studiul de caz a fost realizat pe un tronson de cale ferată dintre stația C.F. 

Buftea si stația C.F. Peris, intre km 18+000 si km 22+000. 

Alcatuirea suprastructurii caii pe acest tronson este urmatoarea: 

• șine tip 60, cu aria A=76.86 cm2; 

• traverse din beton armat precomprimat; 

• prindere elastica Vossloh, SKL W14; 

• prisma caii din piatră spartă; 

• rezistența longitudinală dată de prisma căii, p = 7 daN / cm fir de 

șină; 
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• α, coeficientul de dilatație liniară al șinei este: α = 1.15 x 10-5 mm / 

mm oC; 

• E modulul de elasticitate al otelului din șină este E = 2.1 x 106 daN / 

cm2; 

• Rezistența de calcul din eclisaj este R = 5000 daN. 
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Diagrama de eforturi axiale la temperatura t = 5o C 
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Cap. 6. CONCLUZII 

 

În această lucrare au fost prezentate avantajele realizarii căii ferate fără 

joante, în special circulația cu viteze mari, grad de confort sporit dar și reducerea 

cheltuielilor de intreținere curentă. 

 Aceasta presupune însa, menținerea, in permanență, a căii ferate în 

parametrii dimensionali și de stare corespunzători acesteia. Se obține astfel o 

circulație in deplină siguranta. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

 
[1]. Instrucția nr. 341. 

  

[2]. Ordinul 1192 / 2006. 

  

[3]. Calea fară Joante vol 1 – CPLTTc 1980 

  

[4]. Calea fară Joante vol 2 – CPLTTc 1981 

  

[5]. Al. Herman:  “ Calea fară Joante “ Editura MIRTON Timișoara 1998 

  

[6]. George Stoicescu “ Suprastructura Căii Ferate “ Editura Conspress 2009 
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STUDIU PRIVIND RETRASAREA CURBELOR DE CALE 

FERATĂ, DE PE LINIA BRAȘOV - SIBIU, ÎN VEDEREA 

CREȘTERII VITEZEI ȘI A CAPACITĂȚII DE CIRCULAȚIE 
 

 

Georgescu Lucian, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, Ingineria Infrastructurii 

Transporturilor, anul II, e-mail: glucianus@yahoo.com 

 
Îndrumător: Poștoacă Stelian, Profesor Asociat Doctor Inginer, Universitatea Tehnică de Construcții 

București, e-mail: stelian.postoaca@utcb.ro 

 

Rezumat 

 

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din România are ca 

obiectiv strategic general asigurarea unei rețele feroviare sustenabile, eficiente din punct de 

vedere economic, flexibile, favorabile mediului înconjurător, sigure și echilibrate care să se 

integreze cu celelalte moduri de transport și care să respecte Standardele Tehnice de 

Interoperabilitate, Regulamentele Uniunii Europene și Acordurile AGC1 și AGTC2 care 

implică, în principal îmbunătățirea infrastructurii și a sistemului feroviar, astfel încât să se 

poată atinge viteze de până la 160 km/h pentru trenurile de călători și 120 km/h pentru 

trenurile de marfă, cu posibilitatea creșterii vitezei trenurilor de călători până la 200 km/h. 

Prezenta lucrare are ca scop principal, realizarea unui studiu de retrasare a 

principalelor curbe de cale ferată aflate pe linia de cale ferată Brașov - Sibiu, în vederea 

realizării obiectivelor generale și specifice ale proiectului: 

- Îmbunătățirea parametrilor infrastructurii feroviare și a geometriei căii pentru 

creșterea vitezei maxime de circulaţie pentru trenurile de călători și pentru trenurile 

de marfă, 

- Reducerea timpului de călătorie între stația Brașov și stația Sibiu, 

- Creșterea capacității de circulație a trenurilor de călători și marfă, 

- Îmbunătățirea condițiilor de călătorie și de siguranța circulației, propunând în același 

timp măsuri cu privire la îmbunătățirea impactului asupra mediului, în conformitate cu 

standardele europene. 

Plecând de la situația existentă a liniei de cale ferată Brașov – Sibiu, a aspectelor 

teoretice privind descrierea metodele de retrasare a curbelor de cale ferată, prezenta lucrare s-

a axat în principal pe descrierea retrasării curbelor de cale ferată utilizând Programul de calcul 

AGGS Solve în scopul obținerii unor rezultate de proiectare, ce implică creşterea vitezei de 

circulaţie pentru trenurile de călători și marfă, cu impact direct şi imediat asupra duratei de 

călătorie şi/sau asupra creşterii siguranţei şi confortului călătorilor, cu respectarea 

Instrucției 314 privind Norme și toleranțe pentru construcția și întreținerea căii și a 

 
1 Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată, încheiat la Geneva la 31 mai 1985 
2 Acordul european privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe, încheiat la Geneva la 1 

februarie 1991 

mailto:glucianus@yahoo.com
mailto:stelian.postoaca@utcb.ro
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Reglementărilor Tehnice în vigoare, în ceea ce privește: Standarde Naționale și Europene, 

Normative specifice, Ghiduri, Eurocoduri, Directive Europene, etc.  

 

Cuvinte cheie: Acordurile AGC, AGTC, metode de retrasare a curbelor de cale ferată, 

program de calcul AGGS SOLVE, creşterea vitezei și a capacității de circulație a 

trenurilor de călători și marfă 

 

 

1. SITUAȚIA ACTUALĂ A LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV-SIBIU 

 

 Linia de cale ferată Brașov – Sibiu, este parte integrantă a Magistralei 

feroviare 200 Brașov – Podul Olt – Sibiu – Vințu de Jos – Simeria – Arad – 

Curtici și este compusă din linia CF 205: Brașov – Podul Olt și linia CF 203: 

Podu Olt – Sibiu.  

Linia CF 205 este o linie: simplă neelectrificată cu o lungime de 

126,837km, din care 35,712km (28,16%) reprezintă traseu în curbă, o  

declivitate maximă a liniei de 14,80 ‰  și o declivitate caracteristică de 12,03‰. 

Declivitățile maxime se înregistrează pe distanța Codlea Hm – Făgăraș, pe 

traseul de coastă din zona munților Perșani. 

Linia CF 203 are o lungime de 22,095 km (lungime nedesfășurată), din 

care 10,678 km reprezintă traseu în curbă pe linia 203 fir I (48,33%) și 9,426 km 

traseu în curbă pe linia 203 fir II (42,66%), o declivitate maximă a liniei de 8‰ 

și o declivitate caracteristică de 6,66‰. Declivitățile maxime se înregistrează pe 

distanța Tălmaciu Hm - Sibiu Grupa Șelimbăr. 

 Față de actuala geometrie a traseului pe linia de cale ferată Brașov – 

Sibiu, pe unele secțiuni de cale ferată se circulă în prezent cu viteze inferioare, 

restricțiile fiind determinate de starea tehnică a infrastructurii căii și anume: 

lipsa lucrărilor de reparații sau reabilitare a liniei de cale ferată, lipsa lucrărilor 

pentru colectarea și scurgerea apelor meteorice, prezența pungilor de balast, 

tasări ale liniei, alunecări de teren, poduri și podețe cu perioada de exploatare 

depășită sau infrastructuri degradate, etc.  

 Din totalul lungimii liniei de cale ferată 171,027 km, la data prezentei sunt 

restricționați 21,458 km, având drept cauze: traverse din beton și prinderi 

necorespunzătoare, traverse din lemn normale și speciale pe aparate de cale, 

traverse din lemn speciale pe pod, stare necorespunzătoare a liniei și geometriei 

căii, capacitate portantă la podul de la km 94+450 - km 94+500. 

 În concluzie, actuala viteză de circulație poate fi sporită și adusă în 

concordanță cu actuala geometrie a traseului c.f. prin eliminarea cauzelor ce 

determină restricțiile de circulație și aducerea liniei în parametrii normali de 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020  

ediţia a X-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

 51 

exploatare. În tabelul de mai jos este prezentată sintetic situația vitezei proiectate 

[km/h] actuale pentru linie CF 205 Brașov–Podul Olt și CF 203 Podu Olt–Sibiu:   

 

Tabel 1 Viteza proiectată [km/h] actuală pentru Linia CF 205 și 203  

Nr. 

crt. 
Linia Între stații 

Viteza proiectată [km/h] 

Trenuri de 

călători 

Trenuri de 

marfă 

1 205 Brașov-Bartolomeu - Ghimbav Hm 90 70 

2 205 Ghimbav Hm. – Dumbrăvița Bârsei Hm 95 70 

3 205 Dumbrăvița Bârsei Hm – Vlădeni Ardeal 80 70 

4 205 Vlădeni Ardeal – Făgăraș – Avrig Hm 95 70 

5 205 Podu Olt 85 70 

6 203 Podu Olt – Tălmaciu Hm – Sibiu 100 70 

 

2. ASPECTE TEORETICE PRIVIND RETRASAREA CURBELOR DE 

CALE FERATĂ, METODE ȘI PROGRAMME DE CALCUL 

 

 Lucrările de ripare a căii (deplasărilor laterale) au la bază calcule 

specifce necesare stabilirii mărimii ripărilor, a deplasărilor laterale a căii, în 

sopul aducerii liniei la situația existentă înainte de producerea deformațiilor.   

 Urmare a realizării calculelor de retrasare a curbelor, curbele obținute 

datorită efectuării calculelor de ripare, au caracteristici geometrice diferite față 

de curbele existente înainte de producerea deformațiilor. 

 Prin deformarea curbelor, poziția lor în plan nu mai corespunde cu cea 

inițială. Drept urmare sunt necesare lucrări de ripare, pentru a se aduce linia de 

cale ferată la poziția inițială, respectiv la vechea poziție.  

 Pentru sporirea vitezelor de circulație, este necesar să se înzestreze cu 

curbe de racordare corespunzătoare acele curbe care nu au avut racordări sau 

le-au avut cu lungimi mici, nesatisfăcătoare. 

 Stabilirea vitezei de circulație în curbele de cale ferată trebuie să țină cont 

de următoarele elemente: raza curbei, supraînălțarea efectivă a curbei, 

lungimea rampei supraînălțărilor, existența sau lipsa racordărilor. 

 Metodele de retrasare au drept scop stabilirea mărimii ripajelor în 

diferite puncte, respectiv a distanțelor dintre curba existentă pe teren și noua 

curbă, care satisface condițiile impuse. Curba obținută după riparea liniei este 

curba proiectată. 
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2.1 Prezentarea Metodei diagramei unghiurilor pentru retrasarea curbelor  

 

Metoda diagramei unghiurilor este o metodă grafo-analitică prin care se 

determină deplasările laterale (ripările) pentru retrasarea curbelor deformate. 

Presupunem că sunt date două curbe: una denumită curbă de bază B și a 

doua curbă rezultată din prima prin ripări (B). Aceste curbe au origine comună. 

În figură ele se reprezintă prin două trasee poligonale, laturile fiind egale 

cu l, iar extremitățile acestor laturi se notează cu 2, 3, 4, ..., i, respectiv cu 2`, 

3`, 4`, ... i`. Distanțele dintre aceste puncte reprezintă ripările, notate cu r 

respectiv r1, r2, r3, ... ri, ri+1. Unghiul format de laturile corespunzătoare ale celor 

două poligoane se notează cu δ iar cu r se notează diferența dintre ripajele 

vecine. Metoda diagramei unghiurilor constă în a găsi pentru două curbe B și 

(B) reprezentări grafice corespunzătoare, care să permită însumarea unghiurilor 

δ sub forma unor lungimi. 

 

 
Figura3 1. Diagrama Unghiurilor Figura4 2. Linie de referință la diagrama    

                                            unghiurilor 

 

Pentru a obține ripări mici în lungul curbei, ripări limitate în punctele 

obligate, și pentru a reintra pe aliniamentul final trebuie ca linia proiectului, din 

diagrama unghiurilor, să fie translatată și rotită.  

Aplicarea liniei de referință la diagrama unghiurilor, se face conform 

Figurii 2. Riparea finală se măsoară între linia inițială a sumelor și linia de 

referință. 

Unde: AR, RC, CR, RA – pozițiile punctelor principale pentru curba P1 

MCR – reprezintă poziția mijlocului curbei de racordare 

MCC – poziția mijlocului curbei circulare 

 
3 Nicolae DIȘLI – Retrasarea și Rectificarea Curbelor de Cale Feartă, Studiu de sinteză, 1967 Ministerul Căilor Ferate, 

Centrul de Documentare și Publicații Tehnice 
4 DR. ING. POȘTOACĂ STELIAN – ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA CĂILOR FERATE, RECTIFICAREA ȘI 

RETRASAREA CURBELOR CF, UTCB, 2002 BUCUREȘTI 
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V1 – vârf, aflat la intersecția axei os cu verticala MCR a primei curbe de 

racordare 

V2 -   vârf, aflat la intersecția paralelei, cu axa os, dusă prin punctul de ordonată   

          r(E,P1)n și verticala MCR a celei de a doua curbe de racordare 

Între punctele A și B (vârf V1), B și C (vârf M) și C și D (vârf V2) se 

construiesc parabole cu ax vertical. Cele trei parabole constituie lina de 

referință aferentă translatării și rotirii liniei inițiale a proiectului. 
 

2.2 Calculul valorii ripărilor  
 

Pentru determinarea valorii ripărilor se poate scrie:   

∆𝑟𝑖 = ∆l ∙ (𝜑𝑃𝑖,𝑖+1 − 𝜑𝐸𝑖,𝑖+1)                                                                                   (2.1)   

𝑟1 = 0, 𝑟2 = 𝑟1 + ∆𝑟1, 𝑟3 = 𝑟2 + ∆𝑟2, … … 𝑟𝑖+1 = 𝑟𝑖 + ∆𝑟𝑖 = ∑ ∆𝑟𝑖

𝑖

1
         (2.2) 

După adunarea relațiilor prezentate și dacă se presupune că pe 

aliniamentul inițial ripările sunt egale cu zero, se obțin relațiile: 

∆𝑙 =  
𝐶

2
 → 𝑟𝑖+1 = 2 · ∑ ·𝑖

0 ∑ (𝑓𝑃𝑖 − 𝑓𝐸𝑖)𝑖
0                                                                 (2.3)        

La revenirea pe aliniamentul final riparea trebuie să fie nulă, deci: 

∆𝑟𝑛 = 0                                                                                                                          (2.4) 
 

2.3 Prezentarea etapelor pentru retrasarea curbelor  
 

Pentru retrasarea curbelor sunt necesare a se parcurge următoarele etape: 

▪ Culegerea datelor din teren necesare pentru cunoașterea elementelor de 

identificare a curbei, prin intermediul sistemelor pentru măsurarea 

geometriei căii: căruciorul de măsurat calea PT-12-01, Automotorul de 

diagnoză a căii Plasser & Theurer TMC 130, etc.  

▪ Procesarea datelor prelevate și măsurate de Automotorul TMC, date 

constând în valori pentru geometria căii: poziția km și poziția hectometrică, 

ecartament, supraînălțarea, aliniamentul sau direcția, săgeata, curbura căii, 

etc., valori pentru șină: supraînălțare relativă, uzura șinelor, torsiunea căii, 

etc. și valori pentru linia de contact cu ajutorul Programului OFFBOARD 

▪ Generarea rapoartelor de defecte și interpretarea curbelor cu Programul 

OFFBOARD 

▪ Configurarea și utilizarea Programului AGGS SOLVE pentru calculul 

deplasărilor laterale, a ripărilor și retrasarea curbelor 
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3. APLICAREA PROGRAMULUI DE CALCUL AGGS SOLVE 

PENTRU RETRASAREA CURBELOR DE CALE FERATĂ, DE PE 

LINIA BRAȘOV - SIBIU, ÎN VEDEREA CREȘTERII VITEZEI ȘI A 

CAPACITĂȚII DE CIRCULAȚIE 

 

Pentru creșterea vitezei proiectate pentru trenurile de călători și marfă și a 

capacității de circulație pe linia de cale ferată Brașov – Sibiu, s-a realizat un 

studiu de caz care utilizează Programul de calcul AGGS SOLVE, pentru 

retrasarea curbelor de cale ferată de pe linia Brașov - Sibiu, a căror parametrii 

geometrici au fost măsurați cu Automotorul de diagnoză a căii TCM. 

 

3.1 Retrasarea curbelor cu ajutorul Programului de calcul AGGS SOLVE 
 

Programul de retrasare a curbelor de cale ferată AGGS SOLVE, este un 

program care aplică metoda unghiurilor pentru calculul deplasărilor laterale 

(ripărilor) în cazul retrasării curbelor. 

Programul Solve se utilizează pentru calcularea şi optimizarea datelor 

model de direcţie şi a deviaţiilor de direcţie din datele de direcţie existente.  

Pentru retrasarea curbelor cu programul SOLVE se parcurg etapele: 

▪ Rularea programul prin accesarea programului executabil Solve.exe 

▪ Configurarea programului SOLVE, se face cu ajutorul iconiței .Geom  

din Programul Offboard 

▪ Configurarea curbei în programul SOLVE, se face prin introducerea 

kilometrajului cu cca. 50m înaintea punctului caracteristic AR, iar sfârșitul 

de curbă se definește prin introducerea kilometrajului cu cca. 50m după 

punctul caracteristic RA 

▪ Selectarea unui mod de lucru din programul Solve: Curve File (utilizat 

pentru editarea unui fișier existent. OUT), Force File (utilizat pentru a crea 

și edita un fișier.OUT), No File (utilizat pentru a crea și edita un fișier.OUT) 

▪ Editarea manuală în meniul principal Solve: a datelor măsurate de 

Automotorul TMC, valori salvate în fișierul .cfrs ce se deschide cu 

programul Notepad, 

 
în căsuțele de dialog: Station Data (editarea valorilor măsurate pentru 

geometria căii), Curve Point Editor (editarea punctelor caracteristice ale 

205_L517_1_17102019_1523_01.cfrs
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curbei) și Enter Curve Point (editarea valorilor punctelor caracteristice: AR, 

RC, CR și RA) 

▪ Calcularea modelului de direcție al curbei cu ajutorul căsuțelor de dialog: 

Curve Point Editor, Force Model with Meas.Data (căsuță de dialog în care 

se introduce raza curbei), Calculate Model 

▪ Vizualizarea graficului de direcție cu ajutorul căsuțelor de dialog: Solve 

Main Menu, Graph Station, Meas. Align, Model Align (model direcție) 

▪ Verificarea datelor obținute: calculul ripările cu comanda Calc. Throws  

În cazul în care în ultima coloană totalul sumei ripărilor nu este zero, în 

acest caz, pentru curba analizată se vor studia două variante:  

➢ se modifică modelul de direcție prin schimbarea razei, sau 

➢ se vor reamplasa elementele curbei, prin modificarea lungimii curbelor 

de racordare, utilizând opțiunile Curve Points și Change Spiral Length 

▪ Calculul modelului pentru nivelul în lung, a modelului de supraînălțare din 

meniul principal Solve Main Menu, Xlv Points, ENTER ELEVATION 

VALUES și ENTER CROSSLEVEL, pentru introducerea valorii de 

supraînălţare 

Supraînălțarea normală (hn) – reprezintă cea mai mică supraînălțare ce se poate 

aplica în funcție de raza curbei și viteza maximă de circulație a trenurilor de 

călători (V) și insuficiența de supraînălțare (I).  

Supraînălțarea normală (hn) se determină cu formula: 

ℎ𝑛 = 11,8 ·
𝑉2

𝑅
 − I     [𝑚𝑚]                                                                                     (2.5) 

Unde: V = Viteza maximă de circulație a trenurilor de călători în [km/h] 

     R = Raza curbei în [m] 

     I = Insuficiența de supraînălțare în [mm],  

Notă: La CFR -SA, I = Insuficiența de supraînălțare care stă la baza determinării 

supraînălțării normale are valoarea I = 70 mm pentru S = 0,4 și γT = 0,65 m/s2. 

▪ Vizualizarea graficului de nivel în lung pentru supraînălțare din meniul 

principal Solve Main Menu, Graph Station, pentru a reprezenta graficul 

supraînălțării prin bifarea căsuţelor Meas. Xlv (graficul supraînălţării 

măsurate de TMC) şi Model Xlv (graficul pentru modelul supraînălţării) 

▪ Verificarea datelor calculate și reprezentarea grafică a valorilor măsurate 

și calculate pentru curbele analizate, în programul Solve, Excel, respectând 

condiția ca  suma ripărilor să fie egală cu  zero 

▪ Afișarea informațiilor de Programul AGGS Solve cu opțiunea Display Curve 

Information pentru curbele retrasate, valori proiectate 
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În cele ce urmează studiul de caz, prezintă rezultatele obținute cu 

programul de calcul AGGS SOLVE pentru retrasarea curbelor de cale ferată 

analizate de pe linia CF Brașov – Sibiu: 

 

3.2 Curba km 13+313 - km 12+520 
 

  
Figura 3. Valori calculate în                Figura 4. Reprezentare grafică a 

            programul Solve                      parametrilor geometriei căii în Solve 
 

    
Figura 5. Reprezentare grafică                Figura 6. Afișarea informațiilor 

a geometriei căii în Excel                         de programul SOLVE pentru 
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3.3 Curbe km 22+127 - km 23+014 
 

       
Figura 7. Valori calculate în                Figura 8. Reprezentare grafică a 

            programul Solve                      parametrilor geometriei căii în Solve 
 

   
Figura 9. Reprezentare grafică                Figura 10. Afișarea informațiilor 

a geometriei căii în Excel                         de programul SOLVE pentru 
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3.4 Curba km 36+556 - km 35+984 
 

   
Figura 11. Valori calculate în                Figura 12. Reprezentare grafică a 

            programul Solve                      parametrilor geometriei căii în Solve 
 

   
Figura 13. Reprezentare grafică                Figura 14. Afișarea informațiilor 

a geometriei căii în Excel                         de programul SOLVE pentru 
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3.5 Curba km 41+113 - km 40+805 
 

 
Figura 15. Valori calculate în                Figura 16. Reprezentare grafică a 

            programul Solve                      parametrilor geometriei căii în Solve 
 

   
Figura 17. Reprezentare grafică                Figura 18. Afișarea informațiilor 

a geometriei căii în Excel                         de programul SOLVE pentru 
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3.6 Curba km 46+351 – km 46+41 
 

  
Figura 19. Valori calculate în                Figura 20. Reprezentare grafică a 

            programul Solve                      parametrilor geometriei căii în Solve 
 

   
Figura 21. Reprezentare grafică                Figura 22. Afișarea informațiilor 

a geometriei căii în Excel                         de programul SOLVE pentru 
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3.7 Curba km 47+841 - km 47+645 
 

 
Figura 23. Valori calculate în                Figura 24. Reprezentare grafică a 

            programul Solve                      parametrilor geometriei căii în Solve 
 

   
Figura 25. Reprezentare grafică                Figura 26. Afișarea informațiilor 

a geometriei căii în Excel                         de programul SOLVE pentru 
 

Din analiza rezultatelor obținute asupra curbelor retrasate cu Programul de 

calcul AGGS SOLVE, pe linia de cale ferată Brașov – Sibiu, rezultate sintetizate 

în Tabelul 2 de mai jos, se poate observa că viteza de circulație proiectată a 

trenurilor de călători a crescut în principal ca urmare a creșterii lungimii totale a 

curbei, a razei curbei de racordare precum și a supraînălțării curbei. 
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Tabel 2 Sinteza rezultatelor obținute pentru curbele analizate și proiectate    

N
r. crt.  

L
in

ia 

Interstația 

Caracteristicile situației 

inițiale (actuale) ale liniei 

Program Solve - Retrasare Curbă 

Valori proiectate [retrasare curbă] 

Raza 

curbei 
Viteza 

Supra -

înălțare 

Raza 

curbei 
Viteza 

Supra- 

înălțare 

[m] [km/h] [mm] [m] [km/h] [mm] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2
0
5

 

Ghimbav - Codlea 900 95 80 913 120 85 

2.1 
Dumbrăvița Bârsei – 

Vlădeni Ardeal 

370 80 135 373 86 135 

2.2 700 85 80 866 121 100 

2.3 400 85 140 412 92 140 

3 Vlădeni Ardeal - Brădet 717 70 45 724 104 75 

4 Brădet – Perșani 1.000 70 35 1.012 124 80 

5 Perșani - Șercaia 1.100 85 55 1.138 130 75 

6 Perșani - Șercaia 1.100 85 55 1.326 132 55 

 

4. CONCLUZII 
 

Întrucât, creșterea vitezei proiectate de circulație pe distanța Brașov – 

Făgăraș 65 km, pentru trenurile de călători, este în medie de 32 km/h, în 

condițiile în care ripările calculate sunt cât mai mici, iar suma totală a ripărilor 

este egală cu zero, din calculele efectuate rezultă o scădere a duratei de parcurs – 

dus cu aproximativ 20 minute pentru trenurile de călători.  

Având în vedere rezultatele obținute, prezenta lucrare a demonstrat că 

Studiul privind retrasarea curbelor de cale ferată de pe linia Brașov – Sibiu, se 

încadrează în liniile directoare ale politicii europene din domeniul 

transporturilor, care vizează dezvoltarea prioritară a transportului feroviar din 

România, având ca obiectiv strategic, finalizarea până în anul 2050 a unei rețele 

feroviare care să respecte Acordurile AGC și AGTC cu viteze de până la 160 

km/h, respectiv 200 km/h pentru trenurile de călători și 120 km/h pentru 

trenurile de marfă, satisfacerea nevoii de mobilitate și de transport a călătorilor, 

contribuind la coeziunea socială prin îmbunătățirea accesibilității și a 

conectivității rețelei feroviar din România la ˮrețeaua primarăˮ feroviară 

funcțională a Uniunii Europene. 
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MODERNIZAREA CAII FERATE BRASOV – SIGHISOARA, 

PRIN INCORPORAREA APARATELOR IN CALEA SUDATA 
 

 

Gradin Ioana Nicol, Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Posuri, Ingineria Infrastructurii in 

Transporturi, anul II, e-mail: nicolgradin@yahoo.com 

 
Indrumator: Stelian Postoaca, Profesor Asociat Doctor Inginer, Universitatea Tehnica de Constructii 

Bucuresti, e-mail: stelian.postoaca@utcb.ro 

 

Rezumat: 

 

           Reabilitarea caii ferate in vederea sporirii vitezei de circulatie la 160 km/h pe tronsonul 

Brasov – Sighisoara. Aparatele de cale sunt prevazute a fi inglobate in calea fara joante 

conducand astfel la o intretinere mai usoara si obtinandu-se un confort sporit in circulatie. 

 

Cuvintele cheie: aparate de cale, suduri, sudura aluminotermica, sudura cap la cap cu 

presiune (electrica), cale fara joante. 

 

 

1. SITUATIA ACTUALA 

 

 Tronsonul Brasov – Sighisoara in lungime de 129.10775 km, incepe de la 

Brasov (cota 560m), traverseaza depresiunea Barsei, continua pe valea Oltului 

intre muntii Persani la vest si Baraolt la est, traverseaza interfluviul dintre Olt si 

Tarnava Mare, urca la tunelul Beia (cota 590m), coboara la Archita si Vanatori 

dupa care continua traseul pe valea Tarnavei Mari pana la Sighisoaora (cota 

316m),  strabatand un teren cu relief accidentat intre raurile Olt si Tarnava Mare. 

Este linie c.f. dubla, electrificata, cu instalatii de bloc de linie automat (BLA) pe 

toata lungimea. Este componenta a Coridorului IV Pan-European pe teritoriul 

Romaniei si anume a ramurii sale principale “Frontiera – Curtici – Arad – 

Sighisoara – Brasov – Bucuresti – Constanta”, face parte din Magistrala 

Feroviara 300.Prin reabilitarea liniei CF, confortul si siguranta circulatiei vor 

creste, iar serviciile se vor imbunatati semnificativ , cele de calatori acoperind 

un sector bine conturat al pietei de transport , in timp ce serviciile de transport 

de marfuri vor recastiga din piata pierduta in traficul intern, transportul feroviar 

pe coridorul IV Pan European va devein competitive cu cel auto pe distante mai 

mari de 200 km. Linia de cale ferata Brasov – Sighisoara, in lungime de 129 km, 

a fost data in exploatare la data de 1 aprilie 1873. Literatura de specialitate a 

mailto:nicolgradin@yahoo.com
mailto:stelian.postoaca@utcb.ro
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consemnat faptul ca proiectarea si executia liniei s-au realizat dupa normele 

tehnice germane si austriece 

HALTA STUPINUI 

Este amplasata in aliniament intre km 175+766 (semnal intrare cap “X”)- 

km 177+203 (semnal intrare cap”Y”) 

Statia are un dispozitiv de 5 linii, din care liniile II-III sunt linii directe in 

statie, liniile I, IV sunt linii de primiri- expedieri, linia V este linie de incarcare-

descarcare la magazii si rampe. 

Lungimea utila a liniilor III-IV este cuprinsa intre 637m – 690m. 

Peroanele existente sunt situate astfel: 

– Peron la linia I, in fata cladirii de calatori cu lungimea de 150m 

– Intre liniile I-II, platforma cu lungimea de 15m 

– Intre liniile III-IV, platforma cu lungimea de 15 m 

 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele 

statiei este alcatuit din: 

– Bretele tip 60-300-1:9 

 

2. LUCRARI PROIECTATE 
 

Tabelul 1. Viteza proiectata [ km/h] pentru linia CF Brasov - Sighisoara 

Nr. 

Crt. 

Interval 

(pozitie kilometrica) 

Viteza proiectata 

[km/h] 

1 Brasov – Stupini 

Km 172+103.01 – km 175+243.348 

160 km/h 

2 Stupini – Bod 

Km 177+562.641 – km182+118.979 

160 km/h 

3 Bod – Feldioara 

Km 184+504.682 – km 190+882.59 

160 km/h 

4 Feldioara – Apata 

Km 193+294.659 – km 205+812.127 

160 km/h 

5 Apata – Racos 

Km 208+088.954-km 220+600.688 

160 km/h 

6 Pacos – Cata 

Km 223+241.277 – km 236+157.940 

160 km/h 

7 Cata – Archita 

Km 238+639.296 – km 257+206.511 

160 km/h 

8 Archita – Vanatori 160 km/h 
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Km 259+368.215 – km 271+265.801 

9 Vanatori – Albesti Tarnava 

Km 273+545.853 – km275+927.604 

160 km/h 

10 Albesti Tarnava – Sighisoara 

Km 278+459.225 – km 280+843.694 

160 km/h 

 

Proiectul de reabilitare al liniei de cale ferata Brasov – Sighisoara se va 

intocmi pentru tronsonul cuprins intre km, 169+120 (kilometraj existent vechi)/ 

km 170+296.000 (kilometraj nou), (semnal intrare cap “X” Brasov) km 

299+392.750 (kilometraj existent vechi)/ km 282+842 (kilometraj nou) (semnal 

intrare cap “Y” Sighisoara fir 1) 

1. Lungimea traseului existent: 129.127 km 

2. Lungimea traseului proiectat: 112.546 km 

3. Lungimea totala a celor 15 variante de traseu: 62.413 km 

4. Lungimea totala a celor trei tuneluri noi proiectate: 14.27 km 

5. Viteza maxima de circulatie actuala a trenurilor de calatori inscrisa 

in livretele de mers 2009-2010 este de 120km/h. 

Pentru dimensionarea la capacitatea portanta s-a tinut seama de valorile 

modulului de deformatie la reincarcare (EV2) estimate la nivelul platformei de 

pamant. Pentru linii existente care se reabiliteaza sip e care circula material 

rulant, avand sarcina pe osie 22.5 KN, valoarea impusa pentru modulul de 

deformatie la reincarcare la nivelul platformei caii este de 50 MPa. Pentru liniile 

curente si liniile directe din statie, din calculul la dimensionare la capacitate 

portanta, a rezultat o grosime de 40 cm. 

  

3. TEHNOLOGIA DE SUDARE A APARATELOR DE CALE 

 

Portiunile de linie cu cale fara joante pot fi realizate prin sudarea sinelor 

de lungimi normale sau prin sudarea sinelor de lungime curenta si sudarea 

acestor tronsoane intre ele. Prin folosirea tronsoanelor lungi, numarul de suduri 

care raman a fi efectuate in cale este redus substantial. In cazul acestei metode 

procesul tehnologic consta in: 

a) Pe o linie special afectata din statie pe fiecarea a 5 a traversa se 

monteaza intre firele de sina doua placi support care ajuta la sudare, 

instalatia mobile de sudura se deplaseaza din rost in rost sudarea sinelor 

in tronsoane de aprox. 300m lungime  
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b) In timpul inchiderii de linie traversele lungi sudate sunt duse la locul de 

montarea cu boghiuri speciale, pe boghiuri sunt incadrate si macaralele 

capra  

c) In linia curenta tronsoanele lungi sunt descarcate intre firele existente. 

Dupa descarcarea de pe bogiu, macaralele si tronsoanele, iar boghiul 

este impins in sens opus fata de instalatia mobile de sudura. Urmeaza 

scoaterea sinelor existente si plasarea lor intre tronsoanele lungi sudate 

cu ajutorul macaraleleor capra, cu ajutorul macaralelor tronsoanele 

lungi sunt aduse deasupra pozitit de montare, capatul tronsonului sudat 

este prins in sina mobila a aparatului de sudura si in situatia cand 

tronsonul se afla in stare suspendata se executa sudarea intre tronsonul 

respectiv si capatul tronsonului sudat, fixat in inchiderea anterioara de 

linie. La fel de procedeaza si in cazul firului corespunzator firului vecin 

de sina. Dupa realizarea sudurilor urmeaza fixarea tronsoanelor de 

placi. 

Sinele scoase din cale se transporta la baza tot cu ajutorul boghiurilor 

special pentru a fi sudate. Daca temperature din sine in momentul fixarii lor este 

inafara intervalului prescris pentru montare trebuie sa se execute detensionarea. 

Aceasta operatiune se realizeaza atunci cand temperatura din sina este in 

interiorul intervalului de montare prescris si care are ca scop evitarea procedurii 

de serpuiri ale caii la temperature ridicate sau pentru evitarea solicitarii 

defavorabile a suruburilor de eclisare la temperaturi scazute 

 

4. ELIMINAREA JOANTELOR INTERIOARE LA 

SCHIMBATOARELE SIMPLE MONTATE IN CALE 

 

Realizarea vitezelor mari de circulatie presupune cu necesitate eliminarea 

joantelor mecanice de legatura dintre reperele de rulare, repere intalnite atat in 

cuprinsul cat si in afara aparatelor de cale.  In cele ce urmeaza sunt scoase in 

evidenta problemele legate de eliminarea joantelor mecanice interioare 

apartinand schimbatoarelor simple montate in cale. Sunt prezentate schemele de 

principiu care trebuies sa fie avute in vedere atat in cazul aplicarii metodei 

electrice de sudura prin topire intermediara si presiune in capete cat si in cazul 

folosirii sudurilor aluminotermice. Pentru cazul folosirii sudurilor 

aluminotermice, se vor prezenta succesiunea activitatilor intalnite la eliminarea 

joantelor mecanice interioare  la schimbatoarele simple montate in cale. In urma 

eliminarii joantelor mecanice se obtine schimbatorul simplu sudat. 
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5 SUDAREA ALUMINOTERMICA 

 

            Pregatirea joantei pentru a fi sudata 

Se demonteaza prinderile sinei de traverse de fiecare parte a joantei: pe 

cate 3 traverse, pe linie in aliniament; pe cate sase traverse pe linie in curba 

Se curate si se periaza capetele sinelor pentru a elimina orice urma de 

grasime sau oxizi. 

            Realizarea rostului pentru sudare 

Se realizeaza prin taiere cu discul abraziv capetele de sina cu deformatii; 

se interzice taierea cu flacara oxiacetilenica. 

            Montarea formelor 

Se pozitioneaza dispozitivul de prindere a formelor; 

Se asaza fiecare jumatate de forma, in suport; 

Levierele de strangere se asaza in interior in pozitie de strangere 

Se pozitioneaza jumatatea de forma la joanta de sudat 

Se mentine jumatatea de forma in aceasta pozitie si se strange surubul 

sistemului de prindere 

Se pozitioneaza a doua jumatate de forma; cele doua jumatati de forma nu 

trebuie sa fie deplasate una fata  de cealalta   

Se strange sistemul de prindere in asa fel ca formele sa fie in contact  

perfect si fara sa se deformeze formele 

Se verifica daca nu exista nisip sau alte impuritati in forme 

Se pozitioneaza placa de ceramica sub talpa sinei  si se verifica daca este 

corect asezata 

Se aplica un cordon de pasta de lipit in ambele  spatii ale placii de baza( 

grosimea stratului de pasta de lipit nu trebuie sa depaseasca grosimea placii de 

ceramica ), 

Se verifica fixarea placii de ceramica cu dispozitivul de strangere  

Se executa etansarea prin lipire a formelor cu o pasta speciala 

Se monteaza cutia pentru zgura. 

            Preincalzirea 

Preincalzirea se executa functie de tipul de sina si are rolul de a elimina 

umiditatea reziduala a formelor. Preincalzirea se face cu un amestec de propan 

gaz cu oxigen cu un arzator special amplasat la 40 mm deasupra sinei; presiunea 

oxigenului trebuie sa fie de 1,5 bari ia r a propanului de 0,4 bari; 

Se deschid robinetele pentru propan si se aprinde arzatorul, se deschide 

robinetul de oxigen si se regleaza flacara; 

Se lasa arzatorul sa functioneze 4 minute; 
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Dupa preincalzire imediat se executa turnarea termitului; 

Creuzetul se pregateste prin incalzire cca. 5 minute 

            Turnarea 

 

6 SUDAREA CAP LA CAP CU PRESIUNE 

 

            Sudarea prin procesul electric, topirea intermediara si presiunea cap la 

cap se realizeaza prin introducerea in rostul imbinarii a energiei termice si 

mecanice. Energia termica este dezvoltata in sinele de cale ferata prin efectul 

Joule, determinat de rezistenta electric ape care o opun acestea la trecerea prin 

ele a curentului de sudare. Astfel, curentul electric furnizat de un transformator 

electric de putere cu tensiune secundara mica provoaca, datorita parcurgerii 

rezistentelor electrice ale sinelor si a caii de contact dintre ele, incalzirea pana la 

topire a otelului din zona imbinarii. 

            Ansamblul sudarii trebuie realizat cu o instalatie de sudat prin topire 

intermediara care utilizeaza o secventa de sudare programata automata. 

Instalatia de sudat este prevazuta cu falci de imobilizare a sinei de cale ferata 

prin care exercita o forta de strangere fara sa provoace o deteriorare care 

conduce la fisurarea sinelor in exploatare. Preincalzirea trebuie sa progreseze 

uniform si perpendicular pe suprafata sinelor pe toata durata ciclului.  

            Topirea intermediara trebuie sa fie continua si in paralel se declanseaza 

etapa de forjare prin aplicarea unei presiuni de forjare pentru contactul celor 

doua capete de sina cu expulzarea oxizilor din linia de fuziune. Fluxul de sudare 

in timpul forjarii trebuie mentinut pana ce se termina forjarea rapida si incepe 

forjarea progresiva. 

             Principalul avantaj tehnic al acestui procedeu de sudare cu energie  

electrotermica este ca nu sunt implicate material de adaus, procedeul facandu-se 

cu consum de material (sina). Procedeul permite si realizarea de suduri cu 

parametrii dirijati (suduri de incheiere) prin tragere sau bucla.           Procedeul 

sudarii electrice prin topire intermediara si presiune cu instalatia de sudat sina de 

cale ferata consta in incalzirea capetelor sinelor prin scurtcircuitare, prepararea 

capetelor de cale ferata consta in aplicarea unei forte axiale pentru refulare 

(forjarea progresiva). 

            Tehnologie Schlatter – durata procesului de sudare circa 90 sec. viteza de 

topire 0.20 – 2 mm/s, viteza de refulare este de 40 – 50 mm/s. unitatea hidraulica 

TIP Bosch Rexroth AG pentru manevrarea ansamblului de falci (denumit 

generic cap de sudura) 
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            Tehnologia K355 – durata procesului de sudare circa 185 sec., viteza de 

topire 0.20 – 1mm/s, viteza de refulare este de 40 – 50mm/s. Capul de sudura 

K355 este proiectat pentru sudura cap la cap, prin incalzirea continua a sinei cu 

suprafata sectiunii cuprinsa intre 6400 mmp – 10000 mmp, cu system de 

debavurare automata pe intreb profilul sinei deplasat printr-un mechanism tip 

parghie. Procesul de sudare consuma 30 ÷ 45 mm din sina per sudura functie de 

modul de reglare al instalatiei de sudat. 

            Capul de sudat este alcatuit din doua mecanisme de strangere, 

mechanism de apropiere si presare, panou hiddraulic, pupitru de comanda 5 si 

doua transformatoare de sudura care sunt instalate in fiecare corp al 

mecanismului de strangere al falcii fixe. Cele doua sine sunt aliniate manual pe 

cele doua directii. Astfel alinierea se realizeaza prin prealinierea cu un linear a 

electrozilor de contact dispusi pe falci cat si prin blocurile de referinta de-a 

lungul axei centrale a capului de sudare. Totodata, falcile instalatiei de sudat 

sunt prevazute cu electrozi de contact cu o foarte buna conductibilitate electrica 

si duritate de 220 HB, prin care va trece un flux de current continuu de voltaj 

scazut. Partea mobile a instalatiei de sudare preseaza capatul de sina peste falca 

fixa printr-un process controlat. Arcul electric generat face ca suprafetele de 

contact al celor doua sine sa se topeasca. Cand cele doua capete de sina sunt 

sufficient incalzite, se vor presa una de alta, excesul de metal topit de pe 

sectiune este refulat in afara profilului sinelor (valoarea medie a refularii 12 – 17 

mm) 

            Maşina de sudat K-355, denumită în continuare “maşină de sudat”, 

realizează sudarea între ele a şinelor de tip greu prin procedeul topirii electrice 

şi a presiunii în capete. Pot fi sudate şine de cale ferată cu secţiunea până la 

100 cm2. 

            Maşina de sudat este alcătuită din două părţi: o parte fixă (notată cu 

“A” şi o parte mobilă  (notată cu “B”). În procesul tehnologic curent de 

introducere a tronsoanelor sudate în cale, utilizat la CN”CFR”SA, prin 

intermediul părţii “A” se prinde capătul de şină aparţinând tronsonului anterior 

introdus în cale, tronson având prinderile în funcţiune şi tronson care suportă 

instalaţia mobilă care deserveşte maşina de sudat; în felul acesta, în timpul 

realizării sudurii cale(între tronsonul nou şi cel anterior introdus în cale), parte 

fixă. Prin intermediul părţii “B”, se prinde capătul tronsonului nou, tronson 

care este desfăcut din prinderi, pe parcursul procesului de sudură, partea “B” 

împreună cu tronsonul nou suferă deplasări în lungul căii; deci, în timpul 

procesului de sudură, partea “B” suferă deplasări în raport cu partea “A”. 
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            Pe partea fixă “A”, din alcătuirea maşinii de sudat, este amplasat 

pupitrul de comandă al procesului de sudare. Observatorul, care priveşte 

maşina de sudat din lateral şi vede pupitrul de comandă, are partea fixă “A” în 

dreapta şi partea mobilă “B” în stânga. 

Fiecare dintre cele două părţi formează câte un sistem de tip cleşte. 

            Rotirea celor două fălci din alcătuirea cleştelui are loc în jurul unui ax 

central comun celor două părţi “A” şi “B” ale maşinii de sudat. Axul central în 

discuţie are secţiunea tubulară, fiind izolat electric în raport cu partea mobilă 

“B” a maşinii de sudat; rotirea fălcilor este necesară pentru realizarea prinderii 

(legătura intimă) maşinii de sudat de capetele şinelor care urmează a fii legate 

între ele prin sudură. 

            La partea inferioară a falcilor (pentru maşina de sudat aflată în poziţie 

de lucru sau similară aceleaşi poziţii) se gasesc eclisele pentru strângere şi 

contact electric; eclisele sunt din oţel şi placate cu cupru pe zonele de contact 

cu şina. 

Partea “B” a maşinii de sudat poate culisa în lungul axului central iar 

partea “A” nu poate culisa în jurul aceluiaş ax central, deplasarea părţii “B” 

(partea mobilă) în raport cu partea “A” (partea fixă) se realizează cu ajutorul 

celor doi cilindrii hidraulici (câte unul pentru ficare dintre fălci), cilindrii care 

fac corp comun cu partea fixă “A”. Tijele pistoanelor acestor cilindrii, care sunt 

legate fiecare cu falca respective aparţinând părţii “B”, asigură deplasarea 

comandată a părţii mobile “B” în raport cu partea fixă “A” (partea “B” este 

obligată să gliseze în lungul axului central de legătură dintre cele două părţi). 

Aceste tije sunt izolate electric în rapot cu partea “B” a maşinii. 

            Secţiunea tubulară a axului central fiind cu dimensiuni mari asigură, 

practic, ca cele două părţi ale maşinii de sudat (părţile “A” şi “B”) să rămână 

totdeauna paralele între ele. 

            Cilindrii hidraulici arătaţi, care sunt denumiţi şi cilindrii de refulare, 

sunt dispuşi simetric în rapot cu axa longitudinală a fiecăruia dintre capetele 

de şină prinse în maşina de sudat. 

            Rezultă că, la maşina de sudat avem, pentru fiecare parte, câte un 

cilindru hidraulic vertical folosit la prinderea dintre fălci a capătului de şină şi 

denumit cilindru de strângere, de asemenea rezultă că mai întâlnim doi 

cilindrii de refulare. 

În interirul fiecăreia dintre fălcile părţii “B” din alcătuirea maşinii de 

sudat se află câte un transformator de sudură, aceste transformatoare sunt 

conectate în paralel. Prin amplasamentul şi modul de conectare al acestor 
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transformatoare se asigură o repartizare uniformă a curentului pe secţiunea 

transversală a şinelor la sudarea lor.. 

 

 
Figura 1. Masina de sudat k-355 

 

7. CONCLUZII 

 

            Prin inglobarea aparatelor de cale in calea fara joante se obtin beneficii 

atat in expoatare cat si in confortul pasagerilor. 

In intretinere, eliminan-du-se joantele se elimina pericolul ruperii sinelor 

in zona ecliselor, efectul de deburare a traverselor, defectul aparut la ‚baterea 

capetelor de sina”, ruperea de buloane. 

Intrucat la sudarea electrica nu se aduce aport de material, este de preferat 

folosirea ei, cat si randamentul este mai crescut.  
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            Cu toate aceastea, datorita constructiei aparatului de cale nu este posibila 

folosirea acestui tip de sudura din cauza dimesniunii capului de sudat. 
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Rezumat 

 

 Lucrarea de disertație are în vedere analiza structurilor rutiere rigide aeroportuare în 

funcție de caracteristicile terenului de fundare, prin analiza indicelui de capacitate portantă, care 

este parametrul necesar a fi obținut pentru aplicarea metodelor de dimensionare la pistele 

aeroportuare. 

 Un alt aspect de luat în considerare în cadrul temei, îl reprezintă sporirea maselor 

maxime la decolare, corespunzătoare solicitărilor aeronavelor, mase de referință care au crescut 

foarte mult pe măsura creșterilor nevoilor de transport aerian, depășind sarcinile de calcul avute 

ăn vedere inițial, în momentul proiectării pistelor aeroportuare. 

 În situațiile menționate, existența unei proceduri rapide de identificare a portanței 

structurii rutiere aeroportuare prin identificarea portanței pământului de fundare, la analizarea 

periodică necesară avizării procesului de aterizare / decolare pentru avioanele care solicită 

operarea unei piste aflate în serviciul unui aeroport, devine importantă pentru administrație. 

 Tema disertației se referă la unele contribuții privind o metodă de determinare a 

capacității portante a unei osie aeroportuare în timpul exploatării, prin intermediul evaluării 

coeficientului de capacitate portantă determinat și corelat cu determinarea modulului de 

deformație obținut cu placa Lukas. În final se propune ca în funcție de valoarea determinată în 

teren să se anticipeze valoarea grosimii dalei de beton necesară asigurării capacității portante 

pentru structura rutieră aeroportuară aleasă. 

 

Cuvinte cheie: aeroporturi, piste, capacitate portantă, modul de reacție K 

 

 

1. CAPACITATEA PORTANTĂ A STRUCTURILOR RIGIDE 

RUTIERE AEROPORTUARE 

 

Capacitatea portantă a unei structuri aeroportuare rigide (dale din beton de 

ciment) este considerată ca fiind capacitatea de a suporta sarcinile date de 

mailto:ionuț.liviu.grigore@gmail.com
mailto:claudia.petcu@ymail.com
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aeronavele din traficul de referință, în condițiile menținerii integrității pe 

parcursul duratei de viață a obiectivului respectiv. 

La rândul său, durata de viață a unei structuri rutiere rigide (dale din beton) 

este considerată perioada la sfârșitul căreia aceasta nu mai este capabilă să preia 

în condiții de siguranță traficul aerian. 

Capacitatea portantă a pământului de fundare, care, în general, reprezintă 

presiunea maximă care produce extinderea zonelor de rupere și conduce la 

pierderea stabilității pământului. 

În cazul structurilor rigide aeroportuare, capacitatea portantă a pământului 

de fundare se exprimă prin modulul de reacție al pământului, care se poate 

determina prin „încercări cu placa” efectuate pe onele înierbate, adiacente 

acostamentelor pistelor, căilor de rulare și platformelor aeroportuare sau, mai nou, 

prin măsurători directe pe suprafața betonată a acestora, cu deflectometrul 

DYNATEST 8081 HFWD (Heavy Falling Weight Deflectometer) special pentru 

aeroporturi. 

Pentru studiul de caz, am luat în considerație următoarea alcătuire a 

fundației pistei aeroportuare: 

• Structura rutieră: 

- Nisip: 8 cm; 

- Balast: 12 cm; 

- Piatră spartă: 17 cm. 
 

1.2 Modulul de reacție K 

 

Modulul de reacție al pământului este o caracteristică de deformabilitate ce 

caracterizează capacitatea portantă a structurilor rutiere rigide, reprezentând 

raportul dintre presiunea care se dezvoltă într-un mediu elastic într-o anumită 

secțiune a unui element de construcție rezemat pe acest mediu și tasarea 

corespunzătoare a terenului în secțiunea respectivă. Coeficientul patului variază 

după caracteristicile terenului între 2 – 20 daN/cm2, ceea ce poate corespunde la 

structurile rutiere rigide cu o relație între K și modulul de elasticitate al terenului 

E0 după cum urmează: E0 = 57 ∙ K. 
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Figura 1. Determinarea modulului de reacție K. Încercarea cu placa 

 

2. ÎNCĂRCĂRI DATE DE AVIOANE 

 

 
Figura 2. Încărcări date de aeronave 

 

La aeronave, dispunerea roților se face diferit de la un tip de aparat la altul. 

La sol, avioanele reazemă în trei puncte. Aeronavele de mici dimensiuni au un 

tren de aterizoare cu două roți și o ruletă în fată. Aeronavele mai grele au un tren 

principal compus din două aterizoare cu roți gemene și o ruletă în fată sau în spate. 

Un aterizor reprezintă ansamblul de roți montate pe aceeași jambă. Proporțional 

cu greutatea, numărul roților pentru fiecare element al trenului de aterizare s-a 

multiplicat. La avioanele foarte grele, fiecare aterizor principal este format dintr-

un boghiu, cu roți gemene, în serie. Industria aeronautică a ajuns la performanța 

de a crea avioane cu 28 de roți și o sarcină la decolare de 400 tone. Creșterea 

numărului roților este întreprinsă cu scopul de a diminua eforturile pe care 

aeronavele le exercită asupra pistelor. 
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Figura 3. Schema și reprezentarea reală a unui tren de aterizare 

 

3. STUDIU DE CAZ: ANALIZA STRUCTURILOR RIGIDE RUTIERE 

AEROPORTUARE ÎN FUNCȚIE DE CARACTERISTICILE 

TERENULUI DE FUNDARE 

 

3.1.  Caracteristicile terenului de fundare 

 

 Pista aeroportuară se dezvoltă pe un teren argilo – prăfos și praf – argilos, 

măsurătorile efectuate la nivelul terenului suport relevând pentru modulul de 

reacție K0 valorile din tabelul de mai jos: 

 

Tabelul 1. Valorile modulului de reacție, K0 și K la nivelul straturilor de 

fundare 

 
 

 Pe baza măsurătorilor efectuare la nivelul terenului de fundare și a 

capacității portante obținute, folosind metoda generală de dimensionare, se 

determină capacitatea portantă la suprafața stratului de fundare, funcție de 

grosimea echivalentă a straturilor componente ale acesteia. 
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 Grosimea echivalentă a stratului de fundație reprezintă suma grosimii 

tuturor straturilor, afectate cu un coeficient de echivalare funcție de natura 

materialului din fundație. 

 

3.2.  Caracteristicile fundației pistei aeroportuare 

 

 Fundația structurii rutiere aeroportuare este constituită dintr-un strat de 

nisip de 8 cm, un strat de balast de 12 cm și un strat de piatră spartă de 17 cm, fapt 

care conduce la o grosime echivalentă a fundației Hech = 38,50 cm. 

 Cunoscând atât valorile capacității portante la nivelul terenului de fundare 

cât și grosimea echivalentă a fundației viitoarei structuri rutiere aeroportuare se 

poate determina capacitatea portantă la nivelul fundației. 

 Analiza efectuată pentru determinarea capacității portante la suprafața 

fundației structurii rutiere rigide aeroportuare în funcție de capacitatea portantă a 

terenului suport a generat valorile din Tabelul 1.  

 

3.3.  Caracteristicile fizico – mecanice ale dalei din beton de ciment 

 

 Pentru determinarea rezistenței la întindere din încovoiere la 28 de zile a 

betonului din care sunt realizate dalele, primul pas îl reprezintă adoptarea clasei 

betonului. Situașia propusă analizează cazul în care clasa betonului este BcR 5. 

Clasa de beton se caracterizează prin dimensiunea maximă a granulei, raportul 

maxim apă – ciment (AC) și densitatea aparentă în stare proaspătă. Rezistența la 

compresiune la 28 de zile este de minim 5 Mpa. 

 Tensiunea la întindere din încovoiere admisibilă este considerată ca fiind 

egală cu rezistența la rupere, la întindere din încovoiere a betonului, care se 

determină la 90 de zile, rezistență care se corectează cu un coeficient de sigurantă 

cs, coeficient care se adoptă în funcție de tipul dispozitivului de transfer prevăzut 

în rosturi și de condițiile climatice nefavorabile care pot intervenii. 

 Coeficientul de sigurantă pentru situașia analizată are valoarea de 1,8 și 

corespunde rosturilor de construcție și de dilatație cu gujoane. 

 Determinarea rezistenței la întindere din încovoiere se face prin admiterea 

unei creșteri de 10% a rezistenței la întindere din încovoiere la 28 de zile. Pentru 

situația analizată, rezisența admisibilă la întindere din încovoiere are valoarea de 

3,06 Mpa. 
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3.4.  Stabilirea încărcării de calcul 

 

 Structura rutieră aeroportuară avută în vedere în cadrul acestui studiu se va 

dimensiona având ca avion de referință, avionul Airbus A300 – 600, având o 

încărcare de 165 tone. Aterizorul este de tip boghiu iar încărcarea pe osie este de 

83 kN. 

 În funcție de tipul suprafeței aeroportuare este necesară determinarea 

încărcării ponderate P’, prin adoptarea unui coeficient cF care ține seama de 

condițiile de încărcare diferite și de fenomenul de oboseală care se instalează în 

dala din beton după un anumit ciclu de încărcare. 

 

Tabelul 2. Determinarea încărcării normale de calcul 

 
 

3.5.  Determinarea grosimii dalei din beton de ciment 

 

Tabelul 3. Zona celor 30m centrali ai pistei și zona exterioară celor 30m 

centrali ai pistei 

 
 

 În tabelul 3, pentru poziția încărcării pe dală, respectiv în zona centrală a 

pistei unde avionul se găsește în manevra de accelerare la decolare sau frânare la 
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aterizare, pe zona utilă de 30m, precum și pentru suprafețele de influență aflate în 

afara zonei active, care se încadrează la categoria suprafețelor de siguranță, s-a 

determinat variația grosimii dalei în funcție de variația modului de reacție, K. 

 Reprezentarea grafică a rezultatelor obținute pentru aeronavele de calcul 

utilizate la dimensionarea structurii rutiere aeroportuare (în studiul de caz s-au 

utilizat următoarele avioane): 

- Airbus A 300 – 600; 

- Douglas DC 8 – 55; 

- Boeing 737 – 300. 
 

Poate fi utilizată la stabilirea grosimii dalei în funcție de caracteristicile de 

capacitate portantă determinate pe teren (K), a posibilității aterizării – decolării 

unui alt tip de avion. Astfel, în funcție de tipul suprafeței căii aeroportuare, petru 

valoarea reală măsurată a capacității portante a terenului suport se determină 

grosimea necesară a dalei. Dacă valoarea obținută este mai mică decât valoarea 

rezultată prin calcul pentru avionl care solicită avizul de aterizare – decolare, se 

declară necesitatea ranforsării pistei ceea ce înseamnă că accesul pe pistă se poate 

face numai în condiții de avarie. 

 

 
Figura 7: Reprezentarea grafică a rezultatelor obținute pe zona celor 30m 

centrali ai pistei 
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Figura 8: Reprezentarea grafică a rezultatelor obținute pe zona exterioară celor 

30m centrali ai pistei 

 

3.6.  Determinarea numărului PCN 

 

- ACN (Aircraft Classificațion Number) – reprezintă numărul alocat 

fiecărui tip de aeronavă, care ține cont de greutatea acesuia, tipul de aterizor și 

presiunea din pneuri, dar și de modulul de reacție al pământului; 

- PCN (Pavement Classificațion Number) – reprezintă numărul alocat 

fiecărui aeroport funcție de tipul structurii rutiere, presiunea admisibilă din pneuri, 

tipul modulului de reacție al pământului. 

Condiția de admisibilitate fără restricții a unei aeronave este ca ACN < 

PCN. Totuși, există situații când aeronavele sunt admise cu restricții: 

- PCN < ACN < 1,05 PCN – se admite cu următoarea 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; 

- 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 

numărului PCN este tehnică (T) sau se interzice, cu excepția aterizărilor de 

urgență, dacă metoda de calcul a numărului PCN este empirică (U) 
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Calculul numărului ACN depinde de capacitatea portantă a pământului și 

este reglementat de NP 044 – 2000 „Normativ pentru evaluarea capacității 

portante a structurilor rutiere rugide aeroportuare”. Numărul ACN minim si 

maxim se regăsește în Anexa 1 a normativului. 
 

Calculul pentru cei 30m centrali ai pistei 

 

Tabelul 4. Numărul ACN pe zona celor 30m centrali ai pistei 

 
 

Calculul pentru zona exterioară celor 30 m centrali ai pistei 

 

Tabelul 5. Numărul ACN pe zona exterioară celor 30m centrali ai pistei 
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Formula de calcul pentru numărul ACN este: 

 

ACN = ACNmin + (ACN max – ACN min) ∙ ((Mt – Mmin) / (Mmax – Mmin)) 

Mt = (Mmin + Mmax) / 2 

 

 Astfel, rezultă următoarele valori ale ACN în funcție de natura terenului și 

tipul de avion: 

 

Tabelul 6. Valorile ACN 

 
 

Cunoscând modulul de reacție, grosimea dalei și tensiunea la întindere 

admisibilă în beton, se poate calcula numărul PCN conform NP 044 – 2000 

„Normativ pentru evaluare capacității portante a structurilor rutiere rigide 

aeroportuare”. Acesta se calculează ca fiind produsul dintre încărcarea pe roata 

simplă izolată (RSI), determinată conform Anexelor 2 și 3 ale normativului, și un 

coeficient G (K0) care ține seama de modulul de reacție și, implicit, de capacitatea 

portantă a pământului, determinată conform Anexei 4, coeficientul afectat cu cF – 

un alt coeficient ce ține seama de tipul suprafeței aeroportuare (pistă, cale de 

rulare, platformă, etc.). 

 

PCN = RSI ∙ (G(K0) / cF) 
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Tabelul 7. Valorile PCN 

 
 

Publicarea numărului PCN se face cu ajutorul unor litere de cod astfel: 

• Cod R sau F pentru tipul structurii rutiere: 

- R – rigid; 

- F – flexibil. 

• Cod A / B / C / D funcție de capacitatea portantă a pământului; 

• Cod W / X / Y / Z funcție de presiunea admisă în pneuri: 

- W – nelimitat;  

- X – mare; 

- Y – medie;  

- Z –mică. 

• Cot T / U funcție de modul de determinare al numărului PCN: 

- T – tehnic;  

- U – empiric. 

 

 
Figura 9. Exemplu de publicare a numărului PCN 
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Astfel, pentru situația prezentată în studiul de caz, există următoarele 

numere PCN: 

- PCN 41 R / A / W / T; 

- PCN 50 R / B / W / T; 

- PCN 60 R / C / W / T; 

- PCN 31 R / A / W / T; 

- PCN 45 R / B / W / T; 

- PCN 56 R / C / W / T. 

 

Verificarea admisibilității avioanelor prin compararea numărului ACN al 

aeronavelor cu numărul PCN al structurii rutiere: 

 

Tabelul 8 : Admisibilitate aeronavelor pentru decolare / aterizare pe 

aeroport cu sau fără restricții pe zona celor 30m centrali ai pistei 
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Tabelul 9: Admisibilitate aeronavelor pentru decolare / aterizare pe 

aeroport cu sau fără restricții pe zona exterioară celor 30m centrali ai pistei 

 
 

4. CONCLUZII 
 

În funcție de capacitatea portantă a terenului de fundare, grosimea dalei din 

beton de ciment se reduce cu până la 10% - 12%, analiza efectuându-se pentru 

diferite tipuri de suprafețe, respectiv, pistă (zona centrală) și pistă (în afara zonei 

centrale). 

Având în vedere eforturile de întindere sau de compresiune care sunt 

produse de rezistența terenului la contracția sau dilatația liberă a dalelor și 

eforturile de încovoiere la diferențe de temperatură sau umiditate între fețele dalei, 

este necesară proiectarea unor dale cu o grosime cât mai redusă. Pentru obținerea 

unor grosimi ale dalelor cât mai reduse sunt necesare lucrări de înbunătățire  

a terenului de fundare la execuția sau de ranforsare în timpul perioadei normate 

de funcționare. 

În fiecare etapă a procesului de dimensionare trebuie avută în vedere și 

analiza tehnico – economică a soluțiilor propuse deoarece pot exista situații în 

care din punct de vedere tehnic se obțin soluții neviabile economic. 

În studiul de caz analizat, s-au observat următoarele: 

În cazul metodei generale, grosimea dalei crește cu până la 27%, odată cu 

scăderea capacității portante în cazul zonei celor 30 m centrali ai pistei, și cu până 

la 26% în cazul zonei exterioară celor 30 m centrali ai pistei. 
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Variația grosimii dalelor în funcție de capacitatea portantă a pământului 

este de asemenea liniară și în cazul metodei optimizate în ipoteza minimă / 

maximă pentru zona celor 30 m centrali ai pistei. 

În ipoteza minimă, procentul de creștere al grosimii dalelor este de pînă la 

40%, observându-se o suprapunere în cazul pământurilor de tip A și B pentru 

aeronavele tip Airbus A 300- 600 și Douglas DC 8 – 55, adică efecte similare 

produse de încărcări care au condus la grosimi similare ale betonului, raportând 

valoarea obținută pentru pământul cu cea mai bună capacitate portantă la cel cu 

cea mai slabă. 

În ipoteza maximă, procentul de creștere al grosimii dalelor este de până la 

41%, observându-se o suprapunere în cazul pământurilor de tip A si B pentru 

aeronavele tip Airbus A 300- 600 și Douglas DC 8 – 55, adică efecte similare 

produse de încărcări care au condus la grosimi similare ale betonului, raportând 

valoarea obținută pentru pământul cu cea mai bună capacitate portantă la cel cu 

cea mai slabă. 

Pentru zona celor 30 m centrali ai pistei, se observă că influența pământului 

este mai mare, înregistrându-se creșteri cuprinse între 12% - 27%. 

Variația grosimii dalelor în funcție de capacitatea portantă a pământului 

este de asemenea liniară și în cazul metodei optimizate în ipoteza minimă / 

maximă pentru zona exterioară celor 30 m centrali ai pistei. 

În ipoteza minimă, procentul de creștere al grosimii dalelor este de până la 

43%, observându-se o suprapunere în cazul pământului de tip C pentru aeronavele 

tip Douglas DC 8 – 55 și Boeing B 737 - 300, adică efecte similare produse de 

încărcări care au condus la grosimi similare ale betonului, raportând valoarea 

obținută pentru pământul cu cea mai bună capacitate portantă la cel cu cea mai 

slabă. 

În ipoteza maximă, procentul de creștere al grosimii dalelor este de pînă la 

42%, observându-se o suprapunere în cazul pământului de tip C pentru aeronavele 

tip Douglas DC 8 – 55 și Boeing B 737 - 300, adică efecte similare produse de 

încărcări care au condus la grosimi similare ale betonului, raportând valoarea 

obținută pentru pământul cu cea mai bună capacitate portantă la cel cu cea mai 

slabă. 

 Pentru zona exterioară celor 30 m centrali ai pistei, se observă că influența 

pământului este mai redusă, înregistrându-se creșteri cuprinse între 16% - 26%. 

Pentru verificarea admisibilității aeronavelor pe pistă, am folosit metoda 

reglementată de NP 044 – 2000 „Normativ pentru evaluarea capacității portante 

a structurilor rutiere rigide aeroportuare”, și anume motoda ACN – PCN. 
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 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 

aeronavele pot fi admise fără restricții de circulație.  

În cazul aeronavei Boeing B 737 – 300, graficul este aoproximativ constant, 

în timp ce pentru Airbus A 300 – 600 si Douglas DC 8 – 55, se poate observa o 

diferență considerabilă între numerele PCN, numere care se calculează funcție de 

capacitatea prtantă a pământului. 
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Rezumat  

 

În cadrul acestui articol se doreşte prezentarea performanţelor atinse pe structurile 

rutiere flexibile pe care a fost aplicată tehnologia de reciclare la rece “in-situ” prin tratarea cu 

Doroport pentru un strat rutier de bază alcătuit din mixtură asfaltică reciclată, precum şi 

avatajele utilizării acestei tehnologii și a lianților hidraulici de tip Doroport. 

Lucrarea conţine date despre stabilirea rețetei de mixtură asfaltică reciclată, 

confecționarea probelor, încercări de laborator pe probele confecționate, interepretarea 

rezultatelor și concluzii. 

Studiul experimental prezentat în lucrare a fost realizat în Laboratorul SC OYL 

COMPANY HOLDING AG S.R.L. SLOBOZIA.  

 

Cuvinte cheie: reciclare, mixturi asfaltice, lianți hidraulici, reabilitare,  proprietăți 

fizico-mecanice 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

Sectorul experimental studiat face parte din proiectul de modernizare a 

drumului județean DJ 203K în vederea asigurării capacității portante ce include 

modernizarea DJ 203K km. 38+000 - km. 75+000. Pe sectorul analizat se 

prezintă o serie de degradări după cum urmează: suprafață vălurită, faianțări, 

fisuri și crăpături, desprinderi de material și făgașe. 

În urma investigațiilor stării tehnice necorespunzătoare, s-a decis 

aplicarea unei tehnologii de reciclare la rece “in-situ” prin tratarea cu Doroport.  

Reciclarea la rece constă prin utilizarea zestrei existente obținute în urma 

frezării straturilor rutiere degradate ce va fi stabilizată cu lianți hidraulici rutieri 

de tip Doroport rezultând un de strat de bază pentru un drum județean. Stratul 

reciclat la rece se va acoperi cu o noua îmbrăcăminte asfaltică cu rol de protecție 

la contactul pneu-carosabil, generat de traficul rutier. 

mailto:hojbota.bogdan93@gmail.com
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2. PROCESUL TEHNOLOGIC DE REICLARE AL STRATURILOR 

RUTIERE 

 

Tehnologia de reciclare a sistemelor rutiere cuprinde următoarele faze: 

- curățarea părții carosabile cu peria mecanică sau cu jet de aer  

- frezarea sistemului rutier 

- adăugarea materialului de aport 

- malaxarea materialului reciclat împreuna cu liantul (așternerea și 

precompactarea materialului reciclat 

- compactarea finală a stratului reciclat 

 

Setul de utilaje necesar pentru aplicarea procedeului de reciclare constă în: 

- cisternă cu apă; 

- cisternă cu bitum fierbinte sau cisternă cu  emulsie bituminoasă, în cazul 

în care se cere utilizarea lor prin proiectul de execuție; 

- răspânditor liant hidraulic; 

- răspânditor agregate, în cazul în care este necesar adaosul lor; 

- autogreder pentru nivelarea amestecului;  

- mașina de reciclare ( tip Wirtgen); 

- cilindrii compactori; 

 

3. STUDII PRELIMINARE 

Probele se vor preleva prin frezare, utilizând un echipament de frezat de 

mici dimensiuni în vederea simulării granulometriei care va fi atinsă în 

momentul reciclării. 

Stabilirea compoziției amestecului de reciclare se va efectua pe baza 

determinărilor de laborator prevăzute în anexele Normativului AND 532 și 

constau în: 

• uscarea materialului frezat în etuvă la temperatura de 50-60ºC  

• stabilirea vizuală a compoziției materialului frezat (tip agregat, tip 

bitum, etc)  

• determinarea granulometriei materialului frezat  

• determinarea conținutului de bitum  
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• determinarea punctului de înmuiere a bitumului recuperat  

• stabilirea miscibilității emulsiei bituminoase cu suspensia de apa  

• stabilirea granulozității și a proporției de agregate care trebuie 

adăugate  

• stabilirea compoziției amestecului de agregat și liant  

• stabilirea caracteristicilor de compactare prin încercarea Proctor 

modificat. 

 

Determinarea granulozității materialului rezultat din frezare 

Granulozitatea sau distribuția granulometrcă reprezintă repartiția 

procentuală după mărimi, a granulelor componente ale fazei solide a 

pământurilor. 

 

Tabel 1. Curba granulometrică a scheletului mineral pentru materialul frezat 
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Figura 1. Curbă granulometrică material frezat 

Se poate observa că această curbă granulometrică nu se încadrează în 

limitele impuse de caietele de sarcini. 

 

4. MATERIALE UTILIZATE ȘI REȚETA MIXTURII ASFALTICE 

 

 Materialele folosite la prepararea mixturii asfaltice reciclate în amestec cu 

lianți hidraulici, aport de agregate și emulsie bituminoasă cationică sunt 

prezentate mai jos. Stratul rutier reciclat este utilizat ca strat de bază. 

Dozajul de preparare rezultat al materialelor utilizate, aferent acestei 

rețete este: 

• material frezat (amestec de mixtură degradată) – 75%; 

• aport agregate – 25%; 

• liant hidraulic rutier (Doroport TB25) – 4.0%; 

• emulsie bituminoasă C60B5 (EBCL60) – 1.0%. 

 

Caracteriticile și proveniența materialelor folosite: 

    Tabel 2. Tabel centralizator – Dozajul compoziției optime 

Material Tip (sort) Sursa 

Mixtură asfaltică 

frezată 
0-22.4 șantier Mărăcineni 

agregate 0/4 șantier Mărăcineni 

agregate 16/31.5 șantier Mărăcineni 

Emulsie bituminoasă cu rupere lentă SAT 
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Liant hidraulic 

rutier 
Tip Sursa 

Doroport TB 25 HRB 22.5 E Holcim Pitești 

 

Agregatele naturale, de aport, sunt de regulă: 

• cribluri sort 4-8, 8-16 ; 16-25, conform SR EN 13242 

• nisip de concasaj, sort 0-4, conform SR EN 13242 

• agregate naturale, sort 0-4 ; 4-8 ; 8-16 ; 16-25, conform SR EN 13043 

 

Tabel 3. Distribuția granulometrică amestec total 0-31,5 mm  

conform buletin tehnic rutier    

Granulozitate 

Sort 

Dozaj treceri pe site % 

  0.06 0.125 1 2 4 8 16 22.4 31.5 

Doroport 97.5 98 99.5 100 100 100 100 100 100 

0 - 4 0.1 2.7 67.6 85.5 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 

4-8 0.2 0.3 0.6 1.8 12.0 86.3 100.0 100.0 100.0 

8-16 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 2.0 96.6 100.0 100.0 

16-31.5 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 33.9 99.7 100.0 

Mixtura asfaltica frezata 

(0-22.4) mm 
2.1 2.8 9.0 19.3 42.3 68.6 86.7 92.3 100.0 

Total 

4 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

15 0.0 0.4 10.1 12.8 14.9 15.0 15.0 15.0 15.0 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 10.0 10.0 

75 1.6 2.1 6.8 14.5 31.7 51.5 65.0 69.2 75.0 

104 5.5 6.4 20.9 31.3 50.7 70.5 87.4 98.2 104.0 

Limite 

amestec 

superioare 7 12 39 50 66 82 97 98 100 

inferioare 2 3 15 22 38 50 80 85 95 
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Figura 2. Curbă granulometrică conform caiet de sarcini 

 

5. ÎNCERCĂRI ȘI REZULTATE   

Pentru a pune în evidenţă performanțele mixturii asfaltice reciclate 

obținute prin reciclare la rece “in-situ” cu liant hidraulic, aport de agregate și 

emulsie bituminoasă cationică, mixtura a fost supusă la următoarele încercări de 

laborator: 

• Determinarea caracteristicilor de compactare prin încercarea Proctor 

modificat conform STAS/13-1983; 

• Determinarea rezistenței la compresiune a epruvetelor din agregate 

stabilizate cu lianți hidraulici conform STAS 10473-2:1986; 

• Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

prin metoda cu centrifuga de extracție conform SR EN 12697; 

• Determinarea caracteristicilor emulsiei bituminoase cationice C60B5 

(EBCL60); 

 

5.1 Încercarea Proctor modificat 

Pentru determinarea umidităţii optime de compactare a materialului frezat 

a fost folosită metoda Proctor modificat, rezultând pentru densitatea maximă de 

2.05 g/cm3 o umiditate optimă de 6.9 %. 

În tabelul 4 sunt prezentate centralizate rezultatele încercării Proctor 

modificat pe probe extrase din teren, cu materialele utilizate aferent rețetei: 75% 

mixtură asfaltică frezată + 25% sorturi agregate + 4% Doroport TB25 + 1% 

EBCL. Determinarea s-a făcut conform STAS 1913/13-1983. 
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Tabel 4. Tabel centralizator – Încercarea Procotor modificat 

Parametrii 

compactării cu 

soneta Proctor 

Cilindru Mai Compactare 

D 

(mm) 

H 

(mm) 

V 

(cmc) 

D 

(mm) 

H 

cadere 

(mm) 

m 

(kg) 

Nr. de 

straturi 

Nr. 

lovit./ 

strat 

150 120 2119.5 50 457 4.5 5 56 

         

Caracteristici   
Unit. de 

masură 

Nr. Încercării 

1 2 3 4 5   

Masa material + 

tipar 
m1 g 14207 14421 14635 14537 14397   

Masa totală a 

tiparului gc 
m2 g 10297 10297 10297 10297 10297   

Masa netă material mm=m1-m2 g 3910 4124 4338 4240 4100   

Vol. tipar = Vol. 

mat. compact. 
V cm3 2119.5 2119.5 2119.5 2119.5 2119.5   

Densitatea r=mm/V g/cm3 1.845 1.946 2.047 2.000 1.934   

Masa casoletă mc g 1115.1 1115.1 1114.3 1183 1118.2   

Masa probei umede 

+ masă casoletă 
mu g 1646 1653 1674 1670 1635   

Masa probei uscate 

+ masă casoletă 
ms g 1626 1626 1638 1633 1590.8   

Umiditate 
w=(mu-ms) / 

(ms-mc) 
% 3.9 5.3 6.9 8.2 9.4   

Densitatea în stare 

uscată corectată 
rd=r/(1+w/100) g/cm3 1.775 1.848 1.915 1.848 1.769   

Umiditatea 

corectată 
W'opt g 3.1 5.29 6.87 8.22 9.35   

Densitatea în stare 

uscată corectată 

r'dmax g/cm3 1.775 1.848 1.915 1.848 1.769   

        

Densitatea scheletului (g/cm3) (ρs) = 2.7 

Cant. totală material (g) (mt) = 32000 

Tabel 5. Tabel caracateristici de compactare 

Caracteristici de compactare Simbol Valoare 

Umiditatea optimă în domeniul 

umed 

wopt 

% 
6.9 

Densitatea în stare uscată 

maximă, în domeniul umed 

ρd max  

g/cmc 
1.915 
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Figura 3. Diagrama Proctor modificat 

 

5.2. Stabilirea compoziției optime a amestecului de agregate naturale, liant și 

apă 

Pentru stabilirea compoziției amestecului de agregat și liant s-a facut un 

studiu comparativ de dozaje diferite de liant hidraulic (3% și 4%) cu agregate 

reciclate din patul drumului. Determinările s-au făcut conform STAS 

10473/2:1986. 

 
Tabel 6, Dozaje agregate reciclate din pat drum cu 3% ROADMIX 

Materiale 
Dozaje calculate la 1 mc Proveniența materialelor 

Dozaje în % Varianta kg/mc  

AGREGAT 100 2051 Reciclare pat de drum 

ROADMIX 3 63 CRH Medgidia 

Apa 5.4 114 potabilă 

Total rețetă 

de fabricație 
 2228  

 

Tabel 7. Rezultate încercări probe preliminare 

Varianta 

de amestec  

% 

Dozaj de 

liant la mc  

(kg) 

Densitatea 

max. uscată 

g/cmc 

Umiditatea 

optimă  

% 

Rezistența la 

compresiune  

N/mm2 

Rc7 Rc28 

3 63 2114 5.4 1.23 - 
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Tabel 8. Dozaje agregate reciclate din pat drum cu 4% ROADMIX 

Materiale 
Dozaje calculate la 1 mc 

Proveniența 

materialelor 

Dozaje în % Varianta kg/mc  

AGREGAT 100 2052 Reciclare pat de drum 

ROADMIX 4 85 CRH Medgidia 

Apa 4.4 94 potabilă 

Total rețetă de 

fabricație 
 2231  

 

Tabel 9. Rezultate încercări probe preliminare 

Varianta 

de amestec  

% 

Dozaj 

de liant 

la mc  

(kg) 

Densitatea 

max. 

uscată 

g/cmc 

Umiditatea 

optimă 

% 

Rezistența la 

compresiune  

N/mm2 

Rc7 Rc28 

4 85 2137 4.4 1.81 - 

 

Se observă că la dozajul de liant hidraulic cu varianta de amestec de 4% 

dă probele cu rezultatele cele mai bune, în ceea ce privește rezistență la 

compresiune la 7 zile. 

 

În continuare s-au realizat încercări pentru determinarea rezistenței la 

compresiune la vârste diferite de încercare de 3 zile și la 7 zile, a epruvetelor din 

agregate stabilizate cu dozajul de liant cu varianta de amestec de 4%. 

Materialele utilizate pentru cele 3 probe au fost: 75% mixtură asfaltică frezată + 

25% sorturi agregate + 4% Doroport TB25 + 1% EBCL. Determinarea s-a facut 

conform STAS 10473-2:1986. 
 

Tabel 10. Tabel caracateristici rezistența la compresiune la 3 zile 

qd g/cm3 w opt %

1 BS-36-1 3 4.0 856.3 420.2 1.915 6.9 1.499

2 BS-36-2 3 4.0 857.9 419.8 1.915 6.9 1.401

3 BS-36-3 3 4.0 856.4 420.2 1.915 6.9 1.432

Cond tehnica

-1.444

Caract. optime de 

compactareNr. Crt.
Indicativ 

proba

Varsta de 

incercare

Dozaj liant

%

Greutate 

cilindru
Volum

Rc 3 

N/mm2

Medie

N/mm2
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Tabel 11. Tabel caracateristici rezistența la compresiune la 7 zile 

qd g/cm3 w opt %

1 BS-37-1 7 4.0 856.7 420.6 1.915 6.9 1.731

2 BS-37-2 7 4.0 857.1 420.2 1.915 6.9 1.712

3 BS-37-3 7 4.0 856.3 420.6 1.915 6.9 1.722

Caract. optime de 

compactare
Rc 7 

N/mm2

Medie

N/mm2

1.722

Cond tehnica

1.5-3.2

Nr. Crt.
Indicativ 

proba

Varsta de 

incercare

Dozaj liant

%

Greutate 

cilindru
Volum

 
 

Se poate observa că la 7 zile probele au căpătat rezistențe la compresiune 

mai mari și s-a îndeplinit condiția tehnică conform STAS 10473/1.  
 

5.3. Determinarea caracteristicilor emulsiei bituminoase cationice C60B5 

(EBCL60); 

În tabelul 12 și 13 sunt centralizate valorile obținute în urma determinării 

caracteristicilor emulsiei bituminoase cationice C60B5 (EBCL60). 

Tabel 12. Valori ale caracteristicilor emulsiei 

Nr. Crt. Determinarea UM Metoda de lucru 
Rezultatul 

încercării 

Condiții SR EN 

13808/2013 

1 Conținut de liant % SR EN 1428/2012 61.2 Min 58 

2 Rest pe sita de 0.5 mm %(mm) SR EN 1429/2013 0.17 ≤0.5 

3 
Rest pe sita de 0.5 mm 

după 7 zile de depozitare %(mm) 
SR EN 1429/2014 

0.15 ≤0.5 

4 
Pseudo-viscozitate 

Engler la 20 grade Grade E 
SR 8877-2/2007 

5.5 Min 3 

5 
PH-emulsie 

Unitate pH SR EN 

12850/2009 
2.5 2.0…3.0 

6 
Adezivitate față de 

agregat etalon % SR EN 12697-

11/2012 
90.0 ≥75 
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Tabel 13. Valori ale caracteristicilor emulsiei 

Nr. Crt. Determinarea UM Metoda de lucru 
Rezultatul 

încercării 

Condiții SR EN 

13808/2013 

1 Conținut de liant % SR EN 1428/2012 60.0 Min 58 

2 Rest pe sita de 0.5 mm %(mm) SR EN 1429/2013 0.11 ≤0.5 

3 
Rest pe sita de 0.5 mm 

după 7 zile de depozitare %(mm) 
SR EN 1429/2014 

0.13 ≤0.5 

4 
Pseudo-viscozitate 

Engler la 20 grade Grade E 
SR 8877-2/2007 

5.7 Min 3 

5 PH-emulsie Unitate pH SR EN 12850/2009 2.4 2.0…3.0 

6 
Adezivitate față de 

agregat etalon % SR EN 12697-

11/2012 
90.0 ≥75 

 

5.4. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

prin metoda cu centrifuga de extracție 

 

În tabelul 14 sunt prezentate rezultatele încercării Marshall pe probe 

extrase din materialul reciclat pe teren aplicând tehnologia reciclării la rece prin 

tratarea cu Doroport. 

 Tabel 14. Valori ale caracteristicilor fizico - mecanice ale mixturilor 

asfaltice 

Nr. 

Crt 
Determinarea UM Metoda de lucru 

Rezultatul 

încercării 

0 1 2 3 4 

1 Conținut bitum % SR EN 12697 - 1 4.7 

2 Granulozitatea treceri prin site de 

(mm): 
 

SR EN 12697 - 2 

 

0.063 % 5.5 

0.125 % 10.0 

1 % 55.9 

2 % 69.5 

4 % 84.3 

8 % 95.5 

16 % 100 

22.4 % 100 

31.5 % 100 

3 Stabilitatea (S) la 60 0C kN SR EN 12697 - 34 - 

4 Indice de curgere mm SR EN 12697 - 34 - 
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5 Masa volumică aparentă Kg/m3 SR EN 12697 - 6 2022 

6 Absoriția de apă %vol. 
AND 605-rev 

1/2014 
3.8 

7 Raport S/I Kn/mm SR EN 12697 - 34 - 

 

6. CONCLUZII 

 

Testele caracteristicilor mecanice efectuate în acest studiu au arătat că, 

chiar și cu procente foarte mari de materiale reciclate, este posibilă realizarea 

unei conformităţi cu cerintele din standardele în vigoare  pentru amestecuri 

bituminoase. 

După cum se poate observa si în tabelul 15 în urma încercărilor efectuate 

pe mixtura asfaltică reciclată alcătuită din 75% mixtură asfaltică frezată + 25% 

sorturi agregate + 4% Doroport TB25 + 1% EBCL, s-a constat ca toate 

rezultatele obținute respectă condițiile impuse de normativul în vigoare.  

 

Tabel 15. Sinteza rapoartelor de încercare 

Nr. 

Crt. 
Caracteristici determinate 

Norme de 

încercare 

Limite impuse 

STAS 10473/1 

Rezultate 

obținute 

1 
Rezistența la compresiune 

(după 7 zile), N/mm2 

STAS 

10473/2 

1,2 ... 1,8 1,81 

2 
Rezistența la compresiune 

(după 28 zile), N/mm3 
1,8 ... 3,0 2,220 

3 
Densitate în stare uscată 

g/cmc 
- 1,91 

4 Umiditate optimă % - 6,5 

5 
Pierdere de masă  

(îngheț-dezgheț) 
Max. 10 3,42 

 

Procedeul de reciclare la rece, in situ, cu adaos de liant hidraulic Doroport 

TB 25 4% prezintă o serie de avantaje: 

• Protecția mediului – Se utilizează la maxim materialul din structura 

rutieră existentă, materialele de aport fiind minime (este redusă producția 

de agregate); 

• Nu este nevoie de utilizarea de gropi de împrumut și gropi de gunoi; 
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• Față de soluțiile clasice stabilizarea in situ permite folosirea unei energii 

de compactare mai mică pentru obținerea acelorași caracteristici tehnice, 

deci un consum mai mic de carburant; 

• Timp de priză optim care permite realizarea fluxului de operații 

(omogenizarea materialelor, transportul amestecului, împrăștierea și 

nivelarea acestuia, compactarea) în condiții optime; 

• Dezvoltarea rezistențelor se realizează  controlat datorită caldurii de 

hidratare redusă, evitându-se astfel riscul apariției fisurilor în stratul de 

fundație sau de bază gata executat;  

• Are o foarte bună comportare în medii cu agresivitate sulfatică; 

• Are rezultate foarte bune la acțiuni mecanice, la stabilitate la apa și la 

îngheț-dezgheț; 
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Rezumat 

 

 În această lucrare am încercat să prezint succint conceptul de dezvoltare durabilă cu 

aplicabilitatea sa la infrastructura de transport. Apoi analizând modul în care infrastructura de 

transport poate susține dezvoltarea durabilă prin protecția naturii, am descoperit soluția de 

ecoduct, utilizată cu succes pe plan internațional. 

 Am prezentat o sinteză a situației de pe tronsonul de autostradă Lugoj – Deva, 

deoarece acesta este primul tronson de autostradă din România care a inclus ecoductele ca 

soluție constructivă pentru conservarea rutelor de deplasare pentru animale. 

 Acordul de mediu este un document extrem de important, pentru că acesta stă la baza 

emiterii autorizației de construire, iar de cele mai multe ori în procedura de mediu se 

identifică  aspecte semnificative ce pot pune în pericol realizarea proiectului. 

 

Cuvinte cheie: infrastructura de transport, ecoduct, beton, măsuri impotriva speciilor. 

 

mailto:lunguti.rares@yahoo.com
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1.INTRODUCERE- CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

 Principiul dezvoltării durabile purcede de la premisa că civilizația umană 

este un subsistem al ecosferei, subordonat de fluxurile de energie și materie din 

cadrul acesteia, respectiv de capacitatea ecosferei prin mecanismele sale de 

autoreglare și păstrare a stabilității. Principiul de dezvoltare durabilă cunoaște că 

și civilizația umană la rândul ei, cu siguranță va avea un impact expresiv asupra 

ecosferei. 

 Dezvoltarea durabilă ca concept, constituie totalitatea formelor și 

metodelor de dezvoltare socio-economică, al cărui raționament îl simbolizează 

în primul rând, siguranta unui echilibru între elementele capitalului natural și 

sistemele socio-economice.  

 Conceptul dezvoltării durabile examinează și încearcă să găsească un 

cadru teoretic consecvent pentru luarea deciziilor în orice conjunctură în care se 

regăsește o relație de tipul om-mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător, 

social sau economic. 

 

 
Figura 1.Principiile dezvoltarii durabile  [1] 

 

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cea dată de 

Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare,in raportul ,,Viitorul nostru 

comun”,cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland:,,dezvoltarea durabiliă 
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este procesul de dezvoltare ce acoperă necesitaţile actuale fără a periclita 

capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”.[2]  

 

2.INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ÎN CONTEXTUL 

DEZVOLTĂRII DURABILE – CONCEPTUL DE AUTOSTRADĂ 

VERDE 

 

 Infrastructura de transport face legătura cu economia mondială și este un 

factor determinant important al creșterii pentru oportunitățile de afaceri, 

ocuparea forței de muncă, industrializare și legăturile rural-urbane. Rețelele 

rutiere, căile ferate, aeroporturile, porturile interioare și maritime, facilitățile 

transfrontaliere și alte elemente sunt elemente critice pentru competitivitatea 

comerțului și integrarea în economia mondială. Ele permit accesul pe piață prin 

reunirea consumatorilor și producătorilor, conectarea lanțurilor de aprovizionare 

globale, creșterea dimensiunii pieței, promovarea integrării regionale precum și 

atragerea de investiții. 

 Transportul este un factor important în contextul dezvoltării durabile, 

datorită presiunii pe care o exercită asupra mediului, a impactului său, economic 

și social și a legăturilor sale cu alte sectoare. Sectorul a crescut continuu în 

ultimii ani și se preconizează că această tendință va continua, făcând o strategie 

pentru transportul durabil să fie o prioritate la nivel local, național, european dar 

și global. 

 O autostradă verde este un sistem de drumuri care își limitează la 

minimum impactul asupra mediului prin diferite practici durabile. Scopul este de 

a maximiza durata de viață a unei autostrăzi, restrângând emisiile acesteia. 

Printre diferitele tehnici de construcție, găsim utilizarea materialelor reciclate, 

crearea unui management ecosistemic, implementarea acțiunilor de reducere a 

energiei sau a sistemelor de recuperare a apelor pluviale [3]. 
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Figura 2. Cinci domenii cheie pentru autostrăzile verzi [4] 

 

3.ECODUCTELE – DEFINIȚIE ȘI EVOLUȚIE 

 

 Pătrunderea în habitatul faunei sălbatice apare de obicei din cauza 

îngrădirilor ilegale și, de asemenea, când infrastructura, liniile electrice și 

conductele pătrund și secționează habitatul faunei sălbatice. Animalele care 

încearcă să traverseze drumurile se găsesc adesea în fața vehiculelor cu viteză. 

Potrivit unui studiu realizat în 2005, aproape 1,5 milioane de accidente de 

circulație care implică căprioare apar în fiecare an în Statele Unite care provoacă 

aproximativ 1,1 miliarde de dolari în deteriorarea autovehiculelor [5]. 

 În America, una dintre cele mai vechi amenajări americane de acest tip s-a 

aflat în Davis, California. În 1995, orașul a construit ecoduct lat de 15 centimetri 

pentru a permite broaștelor să treacă pe Pole Line Road către o zonă umedă din 

cealaltă parte. Populația locală însă avea să nu accepte inițial aceste instalații. 

  A mai existat un sistem de coridoare din Parcul Național Banff din 

Alberta, Canada acolo unde, între anii 1996 și 2016, au fost construite 44 de 
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structuri - șase poduri și 38 de pasagere - pentru ca animalele sălbatice să 

traverseze Autostrada Trans-Canada. Acestea au contribuit la reducerea cu 80% 

a accidentelor cu motor care implică animale sălbatice. Ecoductele se dovedesc 

a fi foarte eficiente mai ales pe termen lung [6].  

 În Olanda există peste 600 de traversări de animale sălbatice, atât 

ecoducte, cât și pasagere, iar unele sunt deschise drumeților și bicicliștilor. În 

India, medicii ecologiști au lucrat de asemenea la răspândirea conștientizării și 

inițierea de soluții practice, precum crearea de traversări de animale sălbatice 

pentru atenuarea uciderilor rutiere. 

 Aceste poduri și tuneluri, care sunt populare în Europa încă din anii '50, 

când a fost construit primul în Franța - sunt extrem de eficiente în asigurarea 

conectivității la nivel mondial. De obicei, seamănă mai degrabă cu un pasaj 

obișnuit pentru mașini, dar acoperite cu flora autohtonă, acestea nu se văd în 

mod special. Toate acestea, care trec pe autostrăzi pentru a ajuta animalele, pot 

fi invizibile pentru șoferi, însă ajută nenumărate specii. [7] 

 

 
Figura 5. Tunel pentru țestoase în Japonia [8] 
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Figura 6. Un pod cu funii peste autostrada Hume din Victoria, pod construit mai ales 

pentru specia de veverițe Squirrel gliders, una pe cale de dispariție în Australia [9] 

 

 
 Figura 7. Aqua-ecoduct în Germania, pentru protejarea peștilor [10] 
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  Figura 8. Pod pentru trecerea crabilor în Australia [10] 

 

Există diferite transversale pentru diferite specii de animale. Fiecare 

ecoduct are propriul său context, propria lui formă și răspunde unui anumit tip 

de cerință. În Europa, poate cel mai întâlnit tip de ecoduct este cel pe care îl 

întâlnim deasupra autostrăzilor, acolo unde animalele sălbatice pot să treacă de 

câte ori doresc. Mai ales în Olanda, poate cea mai dezvoltată țară a Uniunii 

Europene cel puțin din punctul de vedere al infrastructurii, există foarte multe 

ecoducte, majoritatea dintre ele arătând așa cum am prezentat în figurile de mai 

jos:  

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020  

ediţia a X-a 
 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

 109 

 
Figura 9. Fotografie cu un ecoduct peste autostrada A50 în Olanda [11] 

 

 
Figura 10. Concept de ecoduct [12] 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020 

ediţia a X -a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

 110 

 

4.STUDIU DE CAZ – ECODUCTELE DE PE TRONSONUL DE 

AUTOSTRADĂ LUGOJ – DEVA 

 

A. ECODUCTUL 1 - km 52+820 – km 54+205 

În această zonă traseul autostrăzii este proiectat în debleu, cu adâncimea de 

12.00-20.00 m, traversează o zonă împădurită. La km 54+322, traseul autostrăzii 

se intersectează cu un drum forestier, în proiect s-a prevăzut construirea unui 

pasaj peste autostradă pentru asigurarea continuității drumului forestier. 
 

     SOLUȚIA RECOMANDATĂ PENTRU ECODUCTUL 1 

 

A fost recomandată adoptarea Solutiei A.2 (Tunel - execuția ecoductului 

fară a afecta vegetația de la suprafață),întrucât aceasta prezintă 

următoarele avantaje: 

• asigură traversarea nestingherită a animalelor inclusiv în timpul execuției; 

• se elimină defrișările păstrându-se vegetația existentă - în acest caz nu mai 

este necesară împădurirea suprafețelor afectate de lucrare și se elimină 

timpul de refacere a pădurii; 

• se reduce suprafața defrișată pentru proiect cu 10.82 ha, ajungându-se la o 

suprafată totală defrișată pentru întregul proiect de 38.74 ha. 

• se evită lucrările de consolidare și susținere a debleului în timpul execuției 

lucrărilor. 

• soluția a fost agreată de toți factorii prezenți la discuții cu ocazia vizitelor 

efectuate în teren și anume: Beneficiar, Autorități, ONG-uri și experții 

străini; 

• soluția de tunel forat este în conformitate cu prioritizarea zonei iar 

costurile soluției sunt diminuate de importanța aplicării unei măsuri 

optime. 
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Figura 11. Modelare 3D Ecoduct 1 

 

 
Figura 12. Modelare 3D Ecoduc 1 
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A. ECODUCTUL 2 - km 51+420 – km 51+760 

 

În această zonă traseul autostrăzii este proiectat în rambleu, cu înălțimea de 

5.00-8.00 m, se desfașoară paralel cu calea ferată, pârâul Icuiu (partea dreaptă) 

și drumul comunal DC100 (partea stangă). Axul căii ferate se află la o distanță 

de 50m de axul autostrăzii, pârâul Icuiu traversează traseul  autostrăzii, axul 

drumului DC100 se află la distanța de 20-30 m de axul autostrăzii. La km 

50+350 autostrada este intersectată de un pârâu, în proiect este prevăzut un 

podeț casetat de 3.00/6.00m. Zona prin care trece autostrada se află în lunca 

pârâului Icuiu fiind o zonă umedă, cu vegetație specifică, terenul fiind folosit ca 

pășune în prezent.  

 

SOLUȚIA RECOMANDATĂ PENTRU ECODUCTUL 2 

 

A fost recomandată adoptarea Soluției B.3 (prelungire viaduct), întrucât 

aceasta prezintă următoarele avantaje: 

• asigură traversarea a speciilor în timpul execuției lucrărilor; 

• costuri de construcție reduse; 

• se evită lucrările de consolidare ale rambleului; 

• soluția a fost agreată de toți factorii prezenți la discuții cu ocazia vizitelor 

efectuate în teren și anume: Beneficiar, Autorități, ONG-uri și experții 

străini; 
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   Figura 13. Modelare 3D Ecoduct 2 

 

A. ECODUCTUL 3 - km 48+170 – km 48+510 

 

În această zonă traseul autostrăzii este proiectat în rambleu, cu înălțimea de 

5.00-6.00 m, se desfașoară paralel cu calea ferată, pârâul Icuiu (partea dreaptă) 

și drumul comunal DC100 (partea stangă). Axul căii ferate se află la o distanță 

de 50m de axul autostrăzii, pârâul Icuiu curge paralel cu axul autostrăzii la o 

distanță  de 200 -250m, axul drumului DC100 se află la distanța de 30-90 m de 

axul autostrăzii. La km 48+406 autostrada este intersectată de un pârâu, în 

proiect este prevăzut un podeț casetat de 3.00/6.00m pentru a asigura trecerea 

pârâului pe sub autostradă. Zona prin care trece autostrada se află în lunca 

pârâului Icuiu fiind o zonă umeda, cu vegetație specifică, terenul fiind folosit ca 

păsune în prezent.  
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SOLUȚIA RECOMANDATĂ PENTRU ECODUCTUL 3 

A fost recomandată adoptarea Soluției C.2 (Viaduct), întrucât aceasta 

prezintă urmatoarele avantaje: 

 

• asigură traversarea speciilor în timpul execuției; 

• se evită despăduririle; 

• se evită relocarea DC 100 pe o distanță de 400m; 

• nu mai este necesară captarea, relocarea și dirijarea apei, pârâului de la 

km 48+406, către podețul de la 48+842; 

• costuri de construcție mai mici;  

• se evită lucrările de consolidare pentru rambleu în zona umedă. 

• soluția a fost agreată de toți factorii prezenți la discuții cu ocazia vizitelor 

efectuate în teren și anume: Beneficiar, Autorități, ONG-uri și experții 

străini; 

 

 
   Figura 14. Modelare 3D Ecoduct 3 
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5.COMPARAȚIE ECODUCTE MICI 

 

 Avantaje 

 Unul dintre avantaje este posibilitatea împrejmuirii cu plasă de sârmă, 

pentru că aceasta nu permite trecerea animalelor de pe o parte pe cealălaltă a 

drumului, ceea ce duce la evitarea coliziunilor cu vehiculele. De asemenea, 

împrejmuirea are și rol de ghidare a animalelor către zona de trecere amenajată 

prin construcția ecoductului.  

 Alt avantaj pentru biodiversitate este  includerea măsurilor de protecție a 

speciilor de animale, adaptate fiecărui tip de specie și anume: 

• măsuri pentru speciile de păsări; 

• măsuri pentru menținerea permeabilității pentru speciile de 

carnivore mariș 

• măsuri pentru speciilor de chiroptere; 

• măsuri pentru speciilor de heptofauna(amfibieni și reptile); 

• măsuri pentru speciile de pești. 

 

 Din punct de vedere al transportului, soluția de ecoduct oferă o variantă 

mai rapidă și mai puțin costisitoare de trafic în zonă. 

 Din punct de vedere socio-economic proiectul oferă avantaje pentru 

populația locală, beneficii economice atât de mediu cât și social în ceea ce 

privește reducerea poluării, îmbunătățirea sănătății și a mediului de viață. 

 

Dezavantaje 

 Dezavantajele sunt legate de procedeele și metodele tehnice de execuție, 

care dacă nu sunt respectate și realizate de personal calificat, pot genera riscuri 

de stabilitate a structurii. Acest risc este gestionat de obicei prin implicarea 

personalului calificat și specializat, precum și prin interpretarea corectă a 

studiilor geotehnice. 

 Eventualele accidente din timpul execuției reprezintă și ele un dezavantaj, 

dar pentru proiectele de infrastructură se elaborează un plan de intervenții pentru 

acest tip de accidente. 

 Un aspect extrem de important este și utilizarea ecoductului de către 

speciile de faună pentru care a fost realizat, astfel după realizarea ecoductului 

este extrem de importantă monitorizarea pentru a identifica eventualele elemente 

neconforme care pot genera neutilizarea ecoductului. 
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6.CONCLUZII 

 

 Studierea soluțiilor de traversare pentru speciile de faună sunt extrem de 

importante din perspectiva dezvoltării durabile. 

 De asemenea, legislația pentru obținerea acordului de mediu a fost pusă în 

acord cu prevederile legislative europene și este extrem de complexă, punând un 

accent deosebit pe protejarea habitatelor naturale și pe conservarea rutelor de 

deplasare utilizate de fauna sălbatică. 

 Cele mai multe trasee de autostradă afectează zone protejate și rute de 

deplasare, iar în lipsa ecoductelor, efectul de fragmentare pentru habitatele 

traversate ar fi unul extrem de negativ. De aceea studierea și includerea 

ecoductelor din primele etape de proiectare poate fi un avantaj în derularea 

procedurilor pentru acordul de mediu. 

 Acordul de mediu este un document extrem de important, pentru că acesta 

stă la baza emiterii autorizației de construire, iar de cele mai multe ori în 

procedura de mediu se identifică  aspecte semnificative ce pot pune în pericol 

realizarea proiectului. 

 

 În această lucrare am încercat să prezint succint conceptul de dezvoltare 

durabilă cu aplicabilitatea sa la infrastructura de transport. Apoi analizând 

modul în care infrastructura de transport poate susține dezvoltarea durabilă prin 

protecția naturii, am descoperit soluția de ecoduct, utilizată cu succes pe plan 

internațional. 

 Am prezentat o sinteză a situației de pe tronsonul de autostradă Lugoj – 

Deva, deoarece acesta este primul tronson de autostradă din România care a 

inclus ecoductele ca soluție constructivă pentru conservarea rutelor de deplasare 

pentru animale. 

 Consider că inginerii trebuie să cunoască utilitatea acestor soluții și să se 

asigure că susțin realizarea proiectelor prin includerea soluțiilor pentru 

protejarea habitatelor naturale. 
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INTERSECŢII ŞI TRAFIC ÎN MEDIUL URBAN 
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Rezumat  

 

 Această lucrare reprezintă o prezentare a conceptului de inginerie de trafic în mediul 

urban. Aceasta acoperă atât elemente de urbanism cât şi de mobilitate urbană. De asemenea, se 

prezintă caracteristici de trafic urban, intersecţii şi influenţa pietonilor asupra traficului. 

 Prezentul studiu abordeaza o serie de analize asupra modului în care se desfășoară 

circulația în intersecția dintre Strada Drumul Osiei şi Bulevardul Iuliu Maniu din Municipiul 

București. 

 În vederea efectuării studiului de trafic au fost evaluate condiţiile specifice ale deplasării 

vehiculelor şi ale pietonilor în intersecţie. În acest scop, în cadrul lucrării, au fost dezvoltate 

modele de trafic care au la bază investigaţii de tip “sondaj de trafic” realizate în intersecţia 

analizată.  

 Traficul din aceste zone este caracterizat de următoarele elemente: cozi de aşteptare 

foarte lungi (delays), întârzieri mari, nivel de serviciu şi viteze de circulaţie scăzute, precum şi 

capacitatea de circulaţie a intersecţiei diminuată.  

 

Cuvinte cheie: trafic, urbanism, capacitate de circulaţie, nivel de serviciu 

 

 

1. SCOPUL INGINERIEI DE TRAFIC;  

 

 Ingineria de trafic este disciplina inginerească care se ocupă cu planificarea, 

determinarea elementelor geometrice ale străzilor şi drumurilor şi cu desfăşurarea 

traficului în condiţii de siguranţă, confort şi economicitate în transportul 

persoanelor şi bunurilor.  

 Ingineria de trafic este o disciplină înrudită specialităţii de drumuri şi a 

devenit totodată o disciplină de sine stătătoare, de strictă specialitate, odată cu 

creşterea impetuoasă a traficului rutier în a doua jumătate a secolului nostru. 

 Prin trafic se înţelege totalitatea mijloacelor de transport, împreună cu 

încărcătura lor, considerate fie ca unitate fie în totalitatea lor, când utilizează orice 

drum pentru a efectua un transport sau o călătorie, inclusiv pietonii. 

mailto:lazar.alina94@yahoo.com
mailto:carmen.racanel@utcb.ro
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 Ingineria de trafic este studiată în cadrul următoarelor secţiuni: studii şi 

analize de trafic, organizarea desfăşurării traficului, proiectarea elementelor 

geometrice ale drumurilor şi străzilor, planificarea transporturilor şi parcarea şi 

staţionarea. 
 

2. ELEMENTE DE URBANISM 

 

 Urbanismul modern /1/, după cum este definit în literatura de specialitate, 

oferă imaginea unei arte și a unei științe puse în slujba locuitorilor așezărilor, fie 

că este vorba de comune, de orașe sau de metropole. 

 Amenajarea teritoriului /1/ – noțiune mai vastă și mai complexî, 

integratoare a conceptului de urbanism, constituie unul dintre principalele 

intstrumente de investigare și cunoaștere, de previziune și de planificare, de 

edificare și permanentă readaptare a mediului uman, a cadrului material creat de 

societate și indispensabil existenței sale. 

 

3. ARTERE DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ ÎN MEDIUL URBAN 

 

 Conform ordinului numărul 49 emis de Ministerul transporturilor în 27 

ianuarie 1998 şi publicat în numărul 138 din Monitorul Oficial în data de 6 aprilie 

1998, străzile din localităţile urbane se clasifică în raport de intensitatea traficului 

şi de funcţiile pe care le îndeplinesc /3/, astfel: 

• Străzi de categoria I – magistrale; 

• Străzi de categoria a II-a – de legătură; 

• Străzi de categoria a III-a – colectoare; 

• Străzi de categoria a IV-a – de folosinţă locală; 

 Magistralele asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia 

drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principală de legătură cu 

acest drum, avand minimum 6 benzi de circulaţie, inclusiv liniile de tramvai. 

 Străzile de legătură asigură circulaţia majoră între zonele funcţionale şi 

de locuit, avand 4 benzi de circulaţie, inclusiv liniile de tramvai. 

 Străzile colectoare preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le 

dirijează spre străzile de legătură sau magistrale, având 2 benzi de circulaţie. 

 Străzile de folosinţă locală asigură accesul la locuinţe şi servicii curente 

sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus. 

 Zona străzilor din localităţile urbane include partea carosabilă, 

acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi, suprafeţele adiacente 

pentru parcaje, suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. 
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4. INTERSECŢII 

 

 Intersecţiile /13/ reprezintă spaţiile deschise, amenajate, în care se întâlnesc 

diferite străzi şi artere de circulaţie ale unui oraş sau ale unei aşezări şi prin care 

este realizată continuitatea funcţionării străzilor sau a drumurilor şi anume 

asigurarea circulaţiei fluente a vehiculelor dintr-o direcţie în alta.  

 Intersecţiile cuprind accesele carosabile precum şi facilităţi ca : indicatoare 

rutiere, marcaje, panouri avertizoare, pentru dirijarea şi controlul circulaţiei.  

 Intersecţiile sunt părţi importante ale drumurilor, deoarece eficienţa, 

siguranţa circulaţiei, viteza de circulaţie, costul în exploatare şi capacitatea de 

circulaţie depind foarte mult de modul de amenajare.  

 Din punct de vedere al poziţionării pe verticală, intersecţiile pot fi:  

- la acelaşi nivel – fluxurile de trafic se întretaie;  

- denivelate – fluxurile de circulaţie vor fi denivelate; 

 

5. FLUXURI DE CIRCULAŢIE 

 

 Fluxurile de circulaţie /13/ se împart în două categorii: fluxuri de circulaţie 

cu trafic neîntrerupt şi fluxuri de circulaţie cu trafic întrerupt. 

 

 Traficul neîntrerupt – circulaţia vehiculelor şi a pietonilor în şir, fără 

opriri cauzate de condiţii de circulaţie. 

 Conceptele de bază pentru caracterizarea traficului (fluxului) neîntrerpt 

sunt: 

• Intensitatea şi rata traficului; 

• Viteza; 

• Densitatea; 

 Rata traficului determină posibilitatea folosirii unor parametrii 

suplimentari, precum: 

• Spaţiul între vehicule (spacing); 

• Intervalul de timp între vehicule (headway); 

 Traficul întrerupt – circulaţia vehiculelor şi a pietonilor este influenţată 

de opriri şi întârzieri cauzate de condiţii de circulaţie 

 Conceptele de bază pentru caracterizarea traficului (fluxului) întrerupt sunt: 

• Dirijarea circulaţiei în intersecţii; 

• Timpul pierdut; 

• Rata de saturaţie a traficului; 
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• Şirurile de aşteptare (cozile); 

 

6. CARACTERISTICI ALE TRAFICULUI 

 

 Caracteristicile traficului rutier sunt /13/: 

• Intensitatea; 

• Viteza; 

• Densitatea; 

 Intensitatea (debitul) – reprezintă numărul de vehicule care trec într-o 

unitate de timp (cel puţin o oră) printr-o secţiune de drum. 

 Intensitatea se notează cu litera „Q”, şi este variabilă în timp şi spaţiu. Se 

exprimă în vehicule fizice sau etalon / 24h sau /h. 

 
𝑄 =

𝑁

𝑇
=

𝑁

∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

=
1

1
𝑁

∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

=
1

𝑡̅
 

 

 

(1) 

Unde 𝑡̅ este valoarea mediei intervalelor determinate în timpul T. 

 

 Viteza – reprezintă spaţiul parcurs într-un interval de timp considerat. 

Viteza poate fi de mai multe tipuri: 

 
𝑣 =

𝑉

3.6
 

 

 

(2) 

• Viteza de proiectare – viteza maximă pe care o realizează 

autoturismul în punctele cele mai dificile ale unui traseu în 

condiţii de suprafaţare bună a căii şi condiţii atmosferice bune; 

• Viteza de mers – reprezintă raportul între distanţa parcursă (un 

sector de drum) şi timpul efectiv în care vehiculul a rulat, fiind 

excluse duratele eventualelor opriri impuse de utilizator; 

 
𝑉𝐶 =

𝑁

∑
1
𝑉𝑖

𝑁
𝑖=1

 

 

 

(3) 

• Viteza (medie) de parcurs – reprezintă raportul între distanţa 

parcursă (un sector de drum) şi durata totală, inclusiv întârzierile 

datorate condiţiilor de circulaţie (şantier în lucru, circulaţie 

aglomerată, etc.); 
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• Viteza instantanee – viteza pe care o are un vehicul la trecerea 

printr-un profil transversal oarecare al drumului; 

 

𝑉𝑠 =
1

𝑁
∑ 𝑉𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

 

(4) 

• Viteza posibilă – viteza cea mai mare ce poate fi realizată pe un 

sector de drum, în condiţii de circulaţie şi climatice favorabile, 

fără a fi depăşită vreun moment viteza de proiectare; 

 
𝑉 = √13 ∗ 𝑝 ∗ 𝑅𝑓(𝑘 + 𝑔) 

 

 

(5) 

Unde:  p = panta transversală a părții carosabile de aliniament 

sau curbă 

  𝑅𝑓 = raza folosită a curbei traseului în plan 

  k = coeficient de confort 

  g = accelerația gravitațională 

   

 Densitatea – reprezintă numărul de vehicule existente la un moment dat 

pe lungimea de drum.  

 
𝑑 = 𝑣 ∗ 𝑡 (𝑚)      =>     𝑡 =

𝑑

𝑣
 

 

(6) 

 Densitatea traficului se foloseşte pentru studiul circulaţiei în intersecţii de 

drumuri şi pentru studiul capacităţii de circulaţie. Aceasta se exprimă şi în funcţie 

de gradul de ocupare a drumului (sau intersecţiei). Gradul de ocupare este definit 

prin raportul între durata totală de trecere a vehiculelor şi durata măsurătorilor. 

 

7. ORGANIZAREA CIRULAŢIEI ÎN MEDIUL URBAN 

 

 Una dintre cele mai importante funcţiuni ale ingineriei de trafic este 

organizarea desfăşurării traficului. 

 Organizarea desfăşurării traficului reprezintă activitatea care, folosind 

legile şi dispoziţiile oficiale, dispozitivele de reglementare a circulaţiei şi legile 

mişcării vehiculelor, asigură controlul asupra desfăşurării fluxurilor de circulaşie 

pentru a obţine cel mai bun grad de folosire în deplină siguranţă a reţele existente 

de drumuri şi străzi. 
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 Beneficiul maxim al organizării desfaşurării traficului se obţine atunci când 

tehnicile folosite sunt cât mai multilaterale şi cuprind suprafeţe mari, funcţional 

legate. 

 Tehnicile cele mai importante, curent folosite, pentru organizarea 

desfăşurării traficului sunt: 

• Controlul şi organizarea staţionărilor şi parcajelor; 

• Introducerea şi folosirea sensului unic; 

• Interzicerea mişcărilor la stânga în intersecţii; 

• Asigurarea şi ajustarea funcţionării semafoarelor; 

• Controlul zonelor de trafic; 

• Folosirea benzilor reversibile; 

 

8. INDICELE DE UTILIZARE A CAPACITĂŢII INTERSECŢIEI 

 

 Intersection Capacity Utilization (ICU) este o metodă simplă dar puternică 

pentru a permite măsurarea capacităţii unei intersecţii. ICU poate fi calculat 

folosind o singură pagină de lucru care este simplă precum şi uşor de interpretat. 

ICU este o unealtă perfectă pentru aplicaţii de genul proiectare de drumuri şi studii 

de impact. 

 ICU oferă informaţii referitoare la rezerva de capacitate disponibilă precum 

şi cu cât este depăşită capacitatea intersecţiei. ICU nu oferă date asupra 

întârzierilor produse în intersecţii, dar poate prezice cât de des într-o intersecţie 

se vor produce blocaje. Principala informaţie oferită de ICU este similară cu 

raportul dintre Volum şi Capacitate. Unele din avantajele folosirii ICU faţă de 

metodele bazate  pe întârieri, este faptul că prezintă o acurateţe mai mare şi oferă 

o imagine foarte clară asupra raportului dintre Volum şi Capacitare. 

 Nivelul de Serviciu ICU oferă date faţă de cum funcţioneză o intersecţie şi 

câtă capacitate mai este disponibilă în intersecţie pentru a prelua fluctuaţiile din 

trafic şi incidente. ICU nu este o valoare care poate fi măsurată, dar acordă o bună 

imagine a situaţiilor care pot fi aşteptate să se întâmple într-o intersecţie. 

 Nivelul de serviciu este o caracteristică a desfăşurării traficului care 

exprimă condiţiile de circulaţie pentru un sector de drum, la un moment dat. 

 ICU este suma timpilor necesari pentru a acomoda toate relaţiile de mişcare 

la saturaţie pentru o anumită lungime a ciclului, împărţită la ciclul de referinţă. 

 

𝐼𝐶𝑈 =
max (𝑡𝑀𝑖𝑛,

𝑣
𝑠𝑖) × 𝐶𝐿 + 𝑡𝐿𝑖

𝐶𝐿
 

 

 
(7) 
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 unde:  CL = Lungimea ciclului de referinţă; 

  tLi = Timpul pierdut pentru relaţia cea mai defavorabilă „i”; 

  v/si = Raportul critic volum/capacitate, pentru relaţia cea mai     

defavorabilă „i”; 

  tMin= Timpul minim de verde, pentru relaţia cea mai defavorabilă „i”. 

 

9. PROGRAMUL SYNCHRO 7 

 

 Synchro /12/ este un pachet complet de software pentru modelarea şi 

optimizarea timpilor de semnal de trafic cu posibilitatea de calcul pentru a anticipa 

formarea cozilor ce blochează intersecţia şi crează întârzieri. 

 Optimizează lungimile ciclurilor de semaforizare, eliminând multiple 

încercări în procesul de semaforizare. 

 

10. STUDIU DE CAZ : INTERSECŢIE BULEVARDUL IULIU      

MANIU – STRADA DRUMUL OSIEI, MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

 

 Prezenta lucrare reprezintă o prezentare a conceptului de inginerie de trafic 

în mediul urban. Aceasta acoperă atât elemente de urbanism cât şi de mobilitate 

urbană. De asemenea, se prezintă caracteristici de trafic urban, intersecţii şi 

influenţa pietonilor asupra traficului. 

 Prezentul studiu abordeaza o serie de analize asupra modului în care se 

desfășoară circulația în intersecția dintre Strada Drumul Osiei şi Bulevardul Iuliu 

Maniu din Municipiul București. 

 În vederea efectuării studiului de trafic au fost evaluate condiţiile specifice 

ale deplasării vehiculelor şi ale pietonilor în intersecţie. În acest scop, în cadrul 

lucrării, au fost dezvoltate modele de trafic care au la bază investigaţii de tip 

“sondaj de trafic” realizate în intersecţia analizată.  

 

10.1. Date de trafic 

 

 Pentru identificarea volumelor de trafic aferente imobilului, au fost 

realizate măsurători de trafic în timpul saptamanii în zile lucrătoare pe un interval 

de 12 ore. 

 Recensămintele de trafic au fost realizate în secţiunea străzii Drumul, Osiei, 

dar şi în intersecţia dintre această stradă si Bulevardul Iuliu Maniu (Fig. 1). 

 Acestea au presupus numărători de trafic pe categorii de vehicule şi relaţii 

de trafic, pe parcursul a 15 minute (tabelul 1). 
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Tabelul 1. Măsurători de trafic 

Interval orar 
Masuratoare de trafic aferenta 

Intervalului orar 

7:00-8:00 
7:15 7:30 

7:45 8:00 

8:00-9:00 
8:15 8:30 

8:45 9:00 

9:00-10:00 
9:15 9:30 

9:45 10:00 

12:00-13:00 
12:00 12:15 

12:30 12:45 

13:00-14:00 
13:15 13:30 

13:45 14:00 

16:00-17:00 
16:15 16:30 

16:45 17:00 

17:00-18:00 
17:15 17:30 

17:45 18:00 

18:00-19:00 
18:15 18:30 

18:45 19:00 

 

Avănd în vedere categoria strazilor si caracteristicile traficului aferent au fost 

recenzate urmatoarele categorii de vehicule: 

✓ Biciclete/Motociclete 

✓ Autoturisme 

✓ Furgonete 

✓ Microbuze 

✓ Autocamioane şi derivate cu 2 osii 

✓ Autocamioane şi derivate cu 3- 4 osii 

✓ Autovehicule articulate (cu 5 sau mai multe osii) 

✓ Autobuze 

✓ Autocamioane cu 2, 3 sau 4 osii cu remorcă (trenuri rutiere). 
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Figura 1. Locaţii ale măsurătorilor de trafic 

 

10.2. Etape de studiu 

 Etapa 1 – analizarea circulaţiei rutiere existente în teren 

 Pentru realizarea modelului au fost introduse în programul de calcul 

Synchro 7  particularităţile tramei stradale existente pe teren şi anume:  

- numărul de benzi identificate pe teren şi direcţiile de deplasare pentru fiecare 

acces;  

- caracteristicile geometrice ale acceselor; 

 - organizarea ciclului de semaforizare;  

- prezenţa traficului pietonal.  

 Pe baza datelor introduse a fost analizată calitatea deplasării în intersecţii. 

Calitatea desfăşurării traficului a fost definită prin mai mulţi parametri:  

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

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

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

- lungimea şirurilor de aşteptare pe accese (Queues).  

 După examinarea datelor rezultate în urma simulării iniţiale s-a constatat 

că există probleme în desfăşurarea traficului în această intersecţie, având loc 

blocaje dese, întârzieri şi formându-se cozi de lungimi mari. 
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 Etapa 2 – analizarea variantei de îmbuntăţire a condiţiilor de circulaţie 

în intersecţie 

  

 Soluţia recomandată este lărgirea la 4 benzi a străzii Drumul Osiei, 

construirea de trotuare şi interzicerea parcării autovehiculelor pe stradă. 

 Pentru a păstra întârzierea de control şi implicit nivelul de serviciu în 

intersecţie, se propune modificarea timpilor de verde pentru faza 3 de la 22 la 25 

de secunde, în timp ce faza 1 se va reduce de la 97 la 94 de secunde (Fig. 2, Fig. 

3, Fig. 4). 

 

 
Figura 2. Varianta iniţială 

 

 
Figura 3. Variantă recomandată 
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Figura 4. Timpii de semaforizare – Variantă recomandată 

 

11. CONCLUZII 

 

 Intersectia are un nivel de serviciu D, corespunzator unei circulatii 

acceptabile, cozi de asteptare reduse, viteza redusa, cu întarzieri de control de 54 

secunde/veh. Intarzierea de control cea mai mare corespunde relatiei stanga din 

directia autostrazii A1 spre strada Drumul Osiei. 

 

 O schimbare a timpilor de verde de la fazele 1 si 3 (cu doar 3 secunde in 

minus pentru faza 1 si 3 in plus pentru faza 3), conform solutiei recomandate ar 

face ca nivelul de serviciu sa se pastreze acelasi si in varianta optimizata. 

 

 În urma acestor procese calitatea traficului se îmbunătățește vizibil deci se 

consideră că studiul executat este viabil, iar soluția propusă ar trenui realizată în 

teren. 
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SOLUȚII PRIETENOASE CU MEDIUL ÎN ZONELE 

PROTEJATE 
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Îndrumător: Lazăr Ștefan Marian, Șef lucrări dr.ing., UTCB, e-mail: stefan.lazar@utcb.ro 

 

Rezumat 

 

Lucrarea de față ,intitulată ”Soluții prietenoase cu mediul în zonele protejate”, își propune 

să prezinte impactul proiectelor rutiere asupra zonelor protejate și modalitățile  prin care 

mediul înconjurător poate fi protejat in timpul execuției lucrărilor de infrastructură. 

Progresele inginerești dar si  cele tehnologice au fost cruciale pentru a rezolva probleme 

sociale importante, incluzând si cele ce rezultă din impactul asupra mediului a activităților 

antropice.  Această evoluție va continua, însă este important să fie analizat modul de aplicare 

al unor soluții tehnice și integrarea acestora, pentru a evita apariția situațiilor sensibile. 

Cerințele de mediu pentru lucrările de infrastructură au crescut pe măsură ce impactul 

activității antropice a determinat efecte semnificative asupra factorilor de mediu. 

Această lucrare își propune să vină în continuarea idei de elaborare a importantei 

construcțiilor care să protejeze biodiversitatea în condiții de dezvoltare a infrastructurii. 

 
Cuvinte cheie: Biodiversitate, Ecoduct, Protecție, Faună, Pasaj 

 

 

1. INTRODUCERE- PREZENTAREA STADIULUI ACTUAL AL 

PROBLEMEI ANALIZATE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN  

 

Identificarea impactului asupra mediului înconjurător  reprezintă o 

preocupare continuă pentru domeniul ingineriei civile, însă doar de o perioada 

relativ scurtă a fost acordată o atenție deosebită și au fost prevăzute valori 

importante pentru a putea asigura că impactul acestor lucrări va fi unul redus. 

Ingineria presupune planificarea, proiectarea si construcția propriu zisă a unor 

facilitați majore, precum : 

• Autostrăzi 

• Cai ferate de interes național si internațional 

• Poduri 

• Sisteme de tranzit 

• Aeroporturi 

mailto:catalin-constantin.neagu@student.utcb.ro


Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020  

ediţia a X-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

 131 

Inginerii constructori au prin natura muncii lor o responsabilitate pentru 

public, deoarece lucrările lor vor fi evaluate de cei care le vor utiliza , așadar 

este foarte important să se comunice eficient și obiectiv cu toți factorii implicați 

în execuție și utilizarea lucrărilor de infrastructură[1] 

 

SCOPUL CONCEPTULUI DE INGINERIE PRIETENOASA CU MEDIUL INCONJURATOR  

 

Prin intermediul mijloacelor de proiectare, construcție si folosință a 

materialelor, sectoarele de inginerie rutieră pot să contribuie la ținta de 

infrastructură verde/ prietenoasă cu mediul. 

A minimiza impacturile de  mediu înconjurător asupra comunităților si 

habitatelor naturale reprezintă principalele probleme ale acestui concept. 

infrastructura ecologică face  parte din peisaj si contribuie  prin mijloacele de 

proiectare si compoziție la a minimiza impactul traficului (zgomot, poluarea 

aerului, si vibrații) si consum de energie ale sistemului de transport. 

Infrastructura ecologică are telul de a reduce impactul traficului si al 

infrastructurii asupra mediului într-o societate sustenabilă. 

 

2. INFLUENȚA REGLEMENTĂRILOR EUROPENE ASUPRA 

EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI DIN ROMÂNIA 

PENTRU PROIECTELE DE INFRASTRUCTURĂ 

 

Legislația UE în domeniul mediului a fost elaborată începând cu anii 

1970. În prezent, există câteva sute de directive , regulamente și decizii în 

vigoare în acest domeniu. Totuși, eficacitatea politicii europene de mediu este 

determinată, în mare parte, de punerea în aplicare a acesteia la nivel național, 

regional și local, iar punerea în aplicare și executarea defectuoasă rămân o 

problemă majoră. Monitorizarea - atât a stării mediului, cât și a nivelului de 

aplicare a legislației UE în domeniul mediului - este fundamentală. 

În 1990, a fost înființată Agenția Europeană de Mediu (AEM), cu sediul 

în Copenhaga, pentru sprijinirea dezvoltării, punerii în aplicare și evaluării 

politicii de mediu și pentru informarea publicului larg cu privire la această 

chestiune. Această agenție a UE (deschisă statelor care nu sunt membre ale UE) 

este responsabilă pentru furnizarea de informații fiabile și independente cu 

privire la starea și la perspectivele mediului. Prin urmare, aceasta colectează, 

gestionează și analizează date și coordonează Rețeaua europeană de informare și 

observare pentru mediu (Eionet). 
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Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, legislația națională a 

fost revizuită și a integrat toate principiile și reglementările din directivele 

europene. 

Ultima modificare a legislației române, ca urmare a revizuirii Directivei 

Europene privind evaluarea impactului asupra mediului a avut loc în anul 

2018.[2] 

 

3. PREZENTAREA ZONELOR PROTEJATE CE POT FI AFECTATE 

DE PROIECTELE DE INFRASTRUCTURĂ 

 

Natura liniară a sistemelor de transporturi de suprafață crează o suita de 

îngrijorări  pentru  agențiile de transporturi și de management al resurselor 

naturale, în încercarea lor de a ameliora impactul proiectelor lor  asupra 

resurselor de mediu, în timp ce drumurile divizează habitatele si trăsăturile 

hidrologice. 

Pentru a ajuta ca să se ajungă la o înțelegere mai bună a interacțiunilor 

dintre drumuri si mediu au fost pregătite  zonele protejate. 

 

 
Figură 1 Foto-Accidentele cu fauna salbatica in zonele rurale si suburbane 

devin o majora îngrijorare pentru  agentiile de transport si motoriste (credit: 

John Nordgren)[3] 
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Ca urmare a integrării în Uniunea Europeană, pe teritoriul României au fost 

declarate arii protejate Natura 2000.  

Natura 2000 este o rețea ecologică de arii protejate ce are scopul să mențină 

într-o stare de conservare favorabilă o selecție a celor mai importante tipuri 

de habitate și specii ale Europei și este instrumentul principal pentru conservarea 

patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene4. 

Rețeaua Natura 2000 a fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și 

pentru menținerea bogățiilor naturale pe termen lung și pentru a asigura 

resursele necesare dezvoltării socio-economice durabile. 

Având în vedere că declararea acestor arii Natura 2000 a deteminat cele mai 

multe situații sensibile, în cadrul studiului de caz prezentat în capitolul de mai 

jos am evidențiat aceste tipuri de situri. 

 

4. IMPACTUL DRUMURILOR ASUPRA POPULATIILOR DE FAUNĂ 

SĂLBATICĂ 
 

Prezint în continuare o sinteză a acestora:  

a) SCHIMBARI IN HABITAT 

Pierderea habitatului 

Construcția drumurilor si expansiunea lor rezultă in pierderi pentru  

mărimea habitatului .Unele din animale sunt mai vulnerabile la aceste modificări 

decât altele. Fauna sălbatică ce are nevoie de suprafețe mai mari are de obicei o 

densitate mai mică, și au rate de reproducere mai mici, și  au tendința să fie mai 

sensibile la aceste pierderi de habitat.  

Construcția drumurilor poate determina fragmentarea habitatului intr-un 

peisaj, așa cum se poate vedea in figurile ce urmează. 

 
Figură 2. Schematic.Mărind densitatea de drumuri duce la fragmentarea 

habitatelor in fragmente mai mici si produce o marime disproportionata de 

habitat de margine.(din Iuell 2005) [5] 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Specie_(biologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare_durabil%C4%83
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Teoria meta-populației sugerează că, cu cât sunt mai mobile speciile, cu 

atât sunt mai capabile ca sa facă față într-o manieră pozitivă la pierderile de 

habitat. Cu toate acestea, mortalitatea indivizilor in zonele dintre centrele 

importante de habitat de obicei nu figurează in această teorie așa cum ilustrează 

figura urmatoare: 

 
Figură 3 Schematic, efectele barierelor asupra populatiilor A-meta popularea 

constă într-o rețea de subpopulații locale ce pot varia in dimensiune si dinamică 

locală dar sunt legate ele  prin dispersie B-Construcția drumului  cauzează  un 

deranj puternic-Iuell  2005 [5] 

 

Diminuarea calității habitatului 

Acestă tulburare  poate afecta  fauna și din punct de vedere al 

comportamentului dar si din punct de vedere al numărului efectiv. Răspunsul  

comportamental de obicei se referă la : 

1. Un răspuns de evitare a zonei drumului asociată cu o tulburare 

regulată, constantă a traficului 

2. Un răspuns de evitare datorat unor disturbări mai puțin predictibile, 

regulate. 

Aspectul numeric este datorat datorită lipsei de acces pe noi teritorii, 

utilizate de generațiile anterioare. Dacă aceste tulburări ar fi suficient de 

puternice pentru a limita mișcarea de-a lungul drumurilor, populațiile pot deveni 

izolate genetic si abilitatea lor de a rezista pe termen lung devine mai precară, 

așa cum se poate vedea in figura următoare: 
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Figură 4 Grafic.rezultatele studiilor de impact al zgomotului datorat traficului 

asupra populatiilor de pasari in Olanda.Cand valoarea trece de 50dB, densitatea 

scade semnificativ.(Reijen,Veenbaas si Foppen 1995)[6] 
 

MORTALITATE LEGATA DE DRUMURI SI EFECTELE DE BARIERĂ 

 

Mortalitatea legată de drumuri si  reducerile mișcărilor faunei sălbatice  au 

cel mai mare efect în a ține  populațiile faunei sălbatice viabile pe termen lung.  

 

 
Figură 5 Grafic Model conceptual cu efectele volumelor de trafic asupra 

reusitelor animalelor de a traversa un drum[7] 
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5. STUDIU DE CAZ – AUTOSTRADA LUGOJ – DEVA PREZENTAREA 

CONȚINUTULUI ANALIZELOR/STUDIILOR EFECTUATE IN 

LUCRARE SI REZULTATELE OBȚINUTE 

 

Autostrada A1 este o autostrada din România, parte a Coridorului IV pan-

european de transport, aflată în construcție. 

Autostrada A1 are contact cu aceasta zona ce  risca sa devina una sterila 

din punct de vedere al prezentei speciilor periclitate, in conditiile in care nu se 

asigura masuri specifice, necesare atat pentru scurgerea apei cat si pentru 

mentinerea capacitatii biologice a zonei. 

In acest context, experții implicați au recomandat includerea soluțiilor 

complexe prezentate mai jos in vederea asigurarii conditiilor optime de viata si 

tranzit pentru speciile protejate zona proiectului autostrazii Lugoj – Deva. 

In urma rezultatelor modelarii au fost identificate 3 zone optime pentru 

amplasarea de lucrari pentru protecţia permeabilitaţii şi pastrarea conectivitaţii 

intre Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, denumite convenţional ecoducte. 

Cele trei zone optime au fost analizate atat din punct de vedere al 

asigurarii permeabilitatii zonei dar si din perspectiva prioritizarii solutiilor, 

rezultand prioritatile astfel: 

Zona ecoductului 1 – zona deosebit de prioritara, indicata inca din etapa 

preliminara a proiectului ca foarte sensibila; in urma deplasarilor si a modelarii 

realizate cu toate informatiile culese sau obtinute in perioada de monitorizare a 

fost obtinut acelasi rezultat. 

Zona ecoductului 2 – zona sensibila; in urma deplasarilor si a modelarii 

realizate cu toate informatiile culese sau obtinute in perioada de monitorizare, 

zona este importanta in contextul in care nu se vor realiza transformari majore 

ale zonei si va avea fi adusa cat mai aproape de caracteristicile initiale, la 

finalizarea constructiei. 

Zona ecoductului 3 – zona sensibila; in urma deplasarilor si a modelarii 

realizate cu toate informatiile culese sau obtinute in perioada de monitorizare, 

zona este importanta in contextul in care nu se vor realiza transformari majore 

ale zonei si va avea fi adusa cat mai aproape de caracteristicile initiale, la 

finalizarea constructiei, aceasta zona functionand ca zona buffer in cadrul 

coridorului. 

Astfel au fost propuse două categorii de lucrări: soluții principale și soluții 

secundare pentru menținerea conectivității. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Autostrad%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia


Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020  

ediţia a X-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

 137 

Solutii principale pentru mentinerea conectivitatii 

• Ecoductul nr 1-Tunel-Viaduct existent la SF -Tunel”)-între 52+820 si 

53+200 

• Ecoduct nr 2.Prelungire Viaduct existent la SF)-între 53+365 si 53+540 

• Ecoduct nr 3-Viaduct -între 48+170 si 48+510 

Solutii secundare pentru mentinerea conectivitatii 

• km 57+550 – km 58+300 realizarea unui ecoduct tip „green bridge” / „cut 

and cover”, cu latime de minim 80 m; 

• Intre km 58+700 – km 58+850 realizarea unui ecoduct tip „green bridge” 

/ „cut and cover”, cu latime de minim 80 m; 

• Intre km 85+750 – km 86+000 realizarea unui ecoduct tip „green bridge” 

/ „cut and cover”, cu latime de minim 40 m. 

Solutiile secundare de asigurare a permeabilitatii sunt legate in special de 

eliminarea posibilitatii de creare a fenomenului de gatuire sau chiar de 

incurajare a braconajului, astfel incat sa se asigure suficiente posibilitati de 

traversare a zonei. 

 

STUDIEREA UNUI ECODUCT CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR TEHNICE 

(REALIZAREA UNUI PLAN DE SITUATIE,PROFIL TRANSVERSAL SI LONGITUDINAL 

AL UNUI ECODUCT,LUAND IN CONSIDERARE ELEMENTELE COMPONENTE) 

 

Ecoductul numarul 1  este localizat la pozitia kilometrică 54+120 m și are 

o lungime de 206 m . În secțiune transversală se poate observa că exista 2 

tuneluri paralele , fiecare având  o latime de 20 de metrii. În cadrul fiecărui tunel 

sunt proiectate 2 benzi de circulație, fiecare cu o lățime de 3.75 m. Alături se 

poate observa avem o banda de staționare de 3 metrii  și un acostament de 0,5 m. 

Legat de înălțimea disponibilă pentru trecerea vehiculelor , putem vedea 

că a fost prevăzută o gabarit de 5,5 m. 

Avem și o zonă mediană de 3 metrii, la extremitățile căreia vedem 

reprezentate si 2 benzi de încadrare de 0,5 m. 
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Figură 6 Elevație si dispoziție Ecoduct 1[8] 

 

După multe situații critice în execuție și aspecte administrative sensibile, 

soluția a fost realizată pe teren, prezint mai jos o imagine cu soluția realizată în 

teren. 
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Figură 7 Vedere Ecoduct.Credit ConstruimRomânia.ro[9] 

 

În analiza mea am luat în considerare elementele cerute de autoritatile de 

mediu dar si ce s-a executat efectiv in materie de protectie a diversitatii si am 

analizat din punct de vedere ingineresc fiabilitatea si calitatea indeplinirii 

cerintelor impuse.  

 

6. CONCLUZII 
 

Romania este pe drumul cel bun din punct de vedere al direcției de 

dezvoltare a infrastructurii rutiere ,cu toate că mărimea pașilor lasă  de dorit.  

Această lucrare si-a dorit ca să atragă atenția asupra elementelor legate de 

mediu ,începând cu Uniunea Europeană si ajungând in final la un exemplu 

direct, specific, implementat la noi dar si cu un exemplu din afara tarii noastre. 

Acest lucru arata ca în ciuda faptului că modul de dezvoltare nu ar părea 

inițial că consideră natura ca un factor important pentru biodiversitatea locală, 

acest aspect este obligatoriu considerat prin organele de mediu si este dovedit si 

prin cazul prezentat de mine mai sus.  
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Direcțiile de cercetare următoare sunt legate de acest aspect ,si anume 

ecologic, pe care dezvoltarea infrastructurii il implică, si consider că este 

important că am început într-o manieră potrivită de la prima autostrada intre 

munți si implicit alte zone importante. 

În analiza mea comparativă cu soluțiile din studiul de evaluare adecvată 

revizuit in 2013 am luat în considerare elemntele de infrastructură în raport cu 

condițiile tehnice si geologice prezente,versus cele executate si am concluzionat 

că,deși minimale,sunt conforme atat cu ce s-a cerut,dar si cu normele europene 

impuse prin autoritățile de mediu. 

În concluzie, consider că aceste lucrări de protecție a faunei sălbatice si de 

minimizare a efectelor asupra speciilor de acolo a traficului rutier, sunt extrem 

de importante, si că este foarte bine că au fost implementate din primele etape la 

prima autostradă românească dintre munți ,ca un precedent sănătos. 
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Rezumat  

 

Lucrarea urmareste aspectele privind siguranta traficului pe drumuri si autostrazi.In 

capitolul de elemente ale sigurantei rutiere la deplasarea pe drumuri si autostrazi sunt prezentate 

clasificarea parapetelor d eprotectie, amplasarea lor, precum si regule de montare a parapetului 

metalic. In studiul de caz am urmarit amenajarea zonelor laterale ale drumului din punct de 

vedere al utilizarii parapetelor de protectie si siguranta circulatiei rutiere prin utilizarea 

parapetelor de protectie si incercarea acestora prin crash-test. 

Parapetele de protecţie a avut şi va avea un rol vital în siguranţa şi buna desfăşurare a 

circulaţiei rutiere. Parapetele de protecţie, fie el construit din materiale precum: metal, beton, 

zidărie;  amplasamentul său pe drum: protecţie mediană, laterală, pe poduri, etc.,  a jucat un rol 

important în diminuarea efectelor ale accidentelor produse pe drumurile naţionale şi europene, 

atât din România cât şi din ţările din Europa, evitand în unele cazuri posibila agravare a 

evenimentulor rutiere produse. 

 

Cuvinte cheie: parapet, siguranta circulatiei, crash-test, nivel de protectie, aliniamente, 

separatoare de sens 

 

 

1. ASPECTE PRIVIND SIGURANTA TRAFICULUI PE DRUMURI SI 

AUTOSTRAZI 

 

Siguranţa circulaţiei, de o importanţă extraordinară pentru participanţii la 

trafic, a suferit o schimbare foarte rapidă şi progresivă dat fiind faptul că 

tehnologia a evoluat intr-un ritm alert, automobilele au fost îmbunătăţite, iar 

infrastructura rutieră nu a putut ţine pasul acestui ritm ameţitor al evoluţiei 

tehnologice. Însă elementele de siguranţă a infrastructurii rutiere au putut fi 

adaptate in funcţie de necesităţi.  

Indicatoarele rutiere, marcajele rutiere, elementele de semnalizare au 

suferit transformări masive pentru a satisface normele de siguranţă in vigoare.  

mailto:adrian_burlacu@yahoo.com
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Parapetele de protecţie a avut şi va avea un rol vital în siguranţa şi buna 

desfăşurare a circulaţiei rutiere. Parapetele de protecţie, fie el construit din 

materiale precum: metal, beton, zidărie;  amplasamentul său pe drum: protecţie 

mediană, laterală, pe poduri, etc.,  a jucat un rol important în diminuarea efectelor 

ale accidentelor produse pe drumurile naţionale şi europene, atât din România cât 

şi din ţările din Europa, evitand în unele cazuri posibila agravare a evenimentulor 

rutiere produse. 

 

 
Figura 1. Parapete de protecţie normală tip N2 DN 7 km 222 – 224 

 

La nivel naţional problema parapetelor de protecţie este una destul de 

delicată, având în vedere starea tehnică defectuoasă în care se află aceştia şi 

numeroasele accidente rutiere ce se produc pe reţeaua de drumuri naţionale şi 

europene avariindu-i în mod constant. 

 
Figura 2. Parapete de protecţie tip foarte greu degratat în urma unui 

accident DN7 km 163+300 stg. 
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Având în vedere aceste aspecte se pune problema modificării tipurilor de 

parapete montate pe sectoarele de drum cu risc accidentogen ridicat. Spre 

exemplu în curbe deosebit de periculoase unde diferenţa de nivel este mare faţă 

de partea carosabilă (> 5m) se recomandă montarea unui parapete de tip foarte 

greu (metalic sau din beton) pentru a reduce pe cât posibil părăsirea vehiculelor 

din zona părţii carosabile. Pe drumurile naţionale (europene) şi autostrăzi unde 

viteza de proiectare este mai mare se recomandă montarea parapetelor metalici de 

tip semigreu pentru a nu facilita ranirea participanţilor la trafic.  

Reglementarea normelor de protecţie a participanţilor la trafic cu ajutorul 

parapetelor de protecţie se regăseşte în Normativ AND 593 revizuit în mod 

constant pentru a fi în concordanţă cu necesităţile actuale ale siguranţei circulaţiei.      

 Sistemele de protecţie a autovehiculelor au rolul de a diminua cât se poate 

de mult urmările accidentelor. Acestea se aplică: 

- la protecţia persoanelor implicate şi/sau a zonelor de la marginea 

drumului care necesită protecţie sau a circulaţiei de pe contrasens în cazul 

drumurilor cu două sau mai multe benzi pe sens;  

- la protecţia pasagerilor autovehiculelor în urma părăsirii părţii carosabile, 

de exemplu în caz de răsturnare sau în caz de coliziune cu obstacolele situate pe 

marginea părţii carosabile.  

În scopul de a menţine şi de a îmbunătăţi siguranţa circulaţiei, proiectarea 

unui drum necesită pe anumite sectoare şi pe anumite locuri instalarea unor 

dispozitive care să împiedice vehiculele şi pietonii să pătrundă în zone 

periculoase. 

 Parapetele de siguranţă sunt definite pe niveluri de performanţă şi au drept 

scop de a opri vehiculele, de a readuce vehiculele pe partea carosabilă în anumite 

limite de viteză, masă şi unghi de lovire  şi de a asigura dirijarea pietonilor şi a 

altor utilizatori ai drumului. 

 Parapetele de siguranţă sunt proiectate pentru a reţine şi redirecţiona 

vehiculele în condiţii bune de siguranţă pentru ceilalţi utilizatori ai drumului. 

Atenuatorii de şoc sunt proiectaţi pentru a reduce impactul vehiculului cu 

un obiect mai rezistent. 

Nivelurile de performanţă pentru parapetele de protecţie şi atenuatorii de 

şoc sunt stabilite pe baza celor trei criterii principale legate de protecţia 

vehiculelor: nivelul de protecţie (N1, N2, H1...H4b), nivelul de severitate (ASI), a 

şocului şi deformarea exprimată prin lăţimea de lucru W şi deflexiunea dinamică 

D. 

Diferitele niveluri de performanţă a parapetelor de siguranţă permit 

beneficiarilor să specifice clasa de performanţă a unui parapet de siguranţă, ce 
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urmează a fi amplasat. 

Factorii de luat în calcul sunt: categoria drumului, amplasamentul acestuia, 

configuraţia terenului, prezenţa unor structuri vulnerabile, zone adiacente 

periculoase, - condiţii meteorologice locale nefavorabile (ceaţă frecventă, fum, 

etc.). 

Calitatea fabricaţiei, instalarea şi durabilitatea sunt criterii de siguranţă 

importante care se iau în considerare la utilizarea acestor dispozitive. 

Sistemele de protecţie a autovehiculelor sunt clasificate pe diferite nivele 

de performanţă: clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la şoc şi 

metode de încercare a parapetelor de siguranţă. 

Diversele tipuri de dispozitive se clasifică astfel: 

- dispozitive de protecţie a vehiculelor:  

- extremităţi/racordări;  

- parapete de siguranţă, parapete de siguranţă pentru lucrări de artă, 

atenuatori de şoc,  

- paturi de oprire,  

- dispozitive de protecţie pentru pietoni:  

- parapete pietonale.  

 

1.2 DISPOZITIVE SUPLIMENTARE 

 

Dispozitivele suplimentare ale sistemelor de protecţie a autovehiculelor 

sunt: 

- balustrade, dispozitive de protecţie împotriva orbirii,  

- stâlpii indicatoarelor, dispozitive rutiere, etc.  

Dispozitivele suplimentare nu vor influenţa funcţionalitatea sistemelor de 

protecţie a autovehiculelor. În plus, dispozitivele suplimentare nu vor reprezenta 

un pericol pentru pasageri sau alţi participanţi la trafic. 

Funcţionarea sistemelor de protecţie a autovehiculelor nu va influenţa în 

nici un fel mediul înconjurător. Prin mediu înconjurător se va înţelege zona dintre 

partea carosabilă şi sistemul de protecţie, cât şi zona de acţiune a sistemului. 
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2. ELEMENTE PENTRU ASIGURAREA SIGURANTEI RUTIERE LA  

DEPLASAREA PE DRUMURI SI AUTOSTRAZI 

 

2.1 CLASIFICAREA PARAPETELOR DE PROTECTIE  

 

După felul construcţiei parapetele pot fi din metal sau beton. Aceste tipuri 

de parapet au certificate de încercări „crash test”. Parapetele realizate din alte 

materiale trebuie să aibă „crash test”. 

Materialele din care sunt realizate parapetele trebuie să respecte cerinţele 

proiectelor şi prevederile din standardele în vigoare (SR EN 1317/1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

Tabelul 1 Nivele de protectie 

Nivel de protecţie Încercări de 

acceptare 

Masa totală a vehicului de 

încercare  (kg) 

Protecţie la un unghi 

mic de impact 

T1 TB 21 1.300 

T2 TB 22 1.300 

T3 TB 41 si TB 21 1.300 şi 10.000 

Protecţie normală N1 TB 31 1.500 

N2 TB 32 1.500 

TB 11 900 

Protecţie ridicată H1 TB 42 şi TB 11 900 şi 10.000 

H2 TB 51 şi TB 11 900 şi 13.000 

H3 TB 61 şi TB 11 900 şi 16.000 

Protecţie foarte 

ridicată 

H4a TB 71 şi TB 11 900 şi 30.000 

H4b TB 81 şi TB 11 900 şi 38.000 

 

Nivelurile de protecţie la un unghi de impact mic (T1, T2, T3) se folosesc 

numai pentru parapete provizorii. 

Evaluarea unui dispozitiv de protecţie la nivelurile T3, N2, H1, H2, H3, H4a 

şi H4b necesită două încercări diferite: 

- o încercare corespunzătoare nivelului maxim de protecţie (1.500-38.000 

kg) ; 

- o încercare efectuată cu un vehicul uşor (900 kg) în scopul asigurării ca 

atingerea unui nivel maxim de protecţie este în acelaşi timp compatibil cu 

siguranţa pentru un vehicul uşor.  

 Parapetele pietonale au stâlpii şi lisele alcătuite în două variante : 

- din ţeavă rotundă şi zăbreluţe din ţeavă rotundă sau platbandă,  
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- din ţeavă dreptunghiulară şi zăbreluţe din ţeavă pătrată sau platbandă.  

Parapetele de siguranţă combinate sunt parapete deformabile montate pe 

poduri fără trotuare. 

 Diversitatea şocurilor posibile ale vehiculelor asupra unui parapet de 

siguranţă este extrem de mare în funcţie de viteză, unghi, tipul vehiculului, 

comportamentul vehiculului şi de alţi parametri legaţi de vehicul şi de drum. 

În consecinţă, şocurile reale constatate pe teren pot diferi în mod 

considerabil de condiţiile de încercare standardizate. 

Parapetele de siguranţă se clasifică după trei criterii fundamentale: 

- nivel (grad) de protecţie (T1, T2, ... H4b) (tabel 1) ; 

- nivel de severitate a şocului (A, B) (tabel 4); 

-  deformaţia exprimată prin lăţimea de lucru (W1, W2, ... W8; tabel 3) 

şi deflexiunea dinamică (D1, ...).  

Nivelurile de protecţie a parapetelor de siguranţă trebuie să fie conforme cu 

prevederile din tabelul 1, atunci când parapetele sunt încercate conform criteriilor 

de încercare la impact a unui vehicul (tabelul 2). 

 

Tabelul 2 Criterii de incercare la impact a unui vehicul 

Încercare Viteza de 

impact 

(km/h) 

Unghi de 

impact 

(grade) 

Masa totală a 

autovehiculului 

(kg) 

Tip vehicul 

 

TB11 100 20 900 Autoturism 

TB21 80 8 1.300 Autoturism 

TB22 80 15 1.300 Autoturism 

TB31 80 20 1.500 Autoturism 

TB32 110 20 1.500 Autoturism 

TB41 70 8 10.000 

Vehicul greu 

nearticulat 

TB42 70 15 10.000 

Vehicul greu 

nearticulat 

TB51 70 20 13.000 Autobuz 

TB61 80 20 16.000 

Vehicul greu 

nearticulat 

TB71 65 20 30.000 

Vehicul greu 

nearticulat 

TB81 65 20 38.000 

Vehicul greu 

articulat 
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3. STUDIU DE CAZ - AMENAJAREA ZONELOR LATERALE ALE 

DRUMULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL UTILIZĂRII 

PARAPETELOR DE PROTECȚIE 

 

Analiza  elementelor geometrice caracteristici drumurilor 

Componentele principale ale sistemului elementar de siguranță rutieră, 

sunt reprezentate de:      

- conducătorul auto; 

-  vehicul; 

-  mediul rutier; 

 

  Traseul rutier - Mediul rutier 

 

Traseul rutier reprezintă o succesiune de aliniamente racordate între ele prin 

curbe (arc de cerc, arce de curbă progresivă sau combinații ale acestora). 

Mediul rutier reprezintă ansamblul format din traseul rutier împreuna cu 

toate construcțiile realizate in vederea inscrierii acestuia la terenul natural. 

Studii efectuate in timp asupra accidentelor de circultie au pus in evidenta 

o serie de conexiuni intre elementele geometrice ale traseelor si riscul producerii 

de accidente. 

- Proporția accidentelor este de 1,5 până la de 4 ori mai mare în curbe decât 

în aliniament (Zegeer și alții, 1992). 

- Pe drumurile secundare din mediul extraurban, care sunt proiectate după 

norme relativ puțin exigente, se produc o proporție semnificativă din accidente se 

produce în curbe (60-70%). 

Montarea parapetelor de protecţie variază în funcţie de tehnologie, tip de 

parapete, destinaţia sa (parapete de protecţie montat în zona mediană sau pe 

marginea drumului) cât şi din materialul din care este construit acesta.  

Montarea parapetelor cu ciocanul hidraulic presupune folosirea unui 

dispozitiv hidraulic cu ajutorul căruia stâlpii de susţinere să pătrundă cu uşurinţă 

în pământ dar în acelaş timp sa prezinte o rezistenţă conform standardelor în 

vigoare. 

Execuţia acestei tehnologii de montare presupune următoarele cerinţe: 

- personal format din: deservent utilaj (ciocan hidraulic), muncitori ( un 

număr cât mai adecvat pentru montarea în timp util a liselor şi a celorlalte 

accesorii) şi şofer profesionist; 
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- utilaje : camion cu masa proprie > 7,5 tone pentru transportul materialelor, 

autoutilitară cu remorcă pentru transportul muncitorilor, a uneltelor şi a 

personalului muncitor; 

- ciocan hidraulic “sonetă”; 

- scule şi accesorii; 

 Pentru execuţia lucrărilor pe drumurile naţionale sunt necesare 

documentaţii pentru instituirea restricţiei de circulaţie.Documentaţia necesară 

lucrărilor pe drumurile naţionale sunt obţinute de către constructor de la Poliţie şi 

de la Administratorul drumului în cauză. 

După obţinerea acestor avize şi documentaţii constructorul poate începe 

lucrările, respectiv montarea parapetelor de protecţie.  

 

 
Figura 3. Devierea circulaţiei pe ½ cale pentru desfăşurarea lucrărilor 

 

Devierea circulaţiei se face conform “Normelor metodologice privind 

condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în 

vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea 

drumului” şi conform schemei de restricţie a circulaţiei impusă de Responsabilul 

de Siguranţă şi Întreţinerea Circulaţiei. 

Circulaţia este deviată pe una din cale şi se desfăşoară alternativ cu ajutorul 

piloţilor de circulaţie. 

Ciocanul hidraulic bate stîlpii în pământ, iar muncitorii montează lisele pe 

stâlpi, urmând să aplice şi celelalte acesorii aferente parapetelui. 

Ciocanul hidraulic este acţionat de către un motor termic alimentat cu 

combustibil “Diesel”, având în componenţa sa un transformator hidraulic cu 

ajutorul căruia se acţionează ciocanul pentru baterea stîlpilor de parapete. 
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Deserventul calificat al utilajului are sarcina şi responsabilitatea de a monta 

parapetele la cotele impuse în SR EN 1317 2 pentru fiecare tip de clasă de 

protecţie. Conform normelor SSM (Siguranţă şi sănătate în muncă) acesta este 

dotat cu căşti speciale de protecţie fonică din pricina faptului că utilajul este foarte 

gălăgios, iar acest lucru fiind periculos pentru auz şi mănuşi de protecţie.  

În aceeaşi măsură ceilalţi muncitori beneficiază de protecţie şi siguranţă în 

muncă conform SSM. 

Lucrările se execută sub stricta supraveghere a Inginerului Responsabil de 

Siguranţa Circulaţiei din cadrul Secţiei de Drumuri Naţionale şi a Inginerului 

firmei prestatoare pentru buna funcţionare şi eficientizarea timpului de lucru. 

Avantajul montării parapetelor cu ciocanul hidraulic este rapiditatea, 

personalul şi deserventul executând o medie de 500 ml/zi pe drumurile naţionale 

şi europene şi 1500 ml pe autostrăzi. 

Un dezavantaj îl constituie impunerea restricţiei de circulaţie şi riscul unui 

sol neuniform care poate prezenta reziduuri de piatră sau montarea stâlpilor pe 

ziduri de sprijin.  

Tehnologia montării parapetelor de siguranţă cu ciocan hidraulic se aplică 

oricărui tip de parapete de protecţie şi oricărei clase de protecţie. Ca exemplu 

pentru parapetele de nivel de siguranţă normală tip N2 stîlpii sunt monaţi la o 

distanţă minimă de 0,56 m distanţă faţă de marcajul lateral al drumului, aceasta 

distanţă putând creşte pană la 1,1 m, în funcţie de acostament şi de sol perminţând 

staţionarea în caz de urgenţă a vehiculului avariat aflat în trafic. 

Parapetele  de tip greu H4W4 cu talpă se montează în zonele cu declivități 

mari, pe grinzile podurilor, în zonele din vecinătatea imediată a drumului a 

râurilor, a rețelelor de cale ferată etc. 

Procedeul de montare al acestui tip de parapete este diferit față de cel de 

montare prin batere, având în vedere lipsa sonetei. 

Montarea parapetelui se execută  prin poziționarea stîlpilor și distanțarea 

conform SR EN 1317 2, cu ajutorul ciocanului rotopercutor se fac găuri pentru a 

insera tijele filetate ce vor ține în poziție parapetele, înaintea monării tijelor se 

umplu găurile cu o ancoră chimică pentru a ranforsa structura de rezistență a 

parapetelui, în final ajungăndu-se la asamblarea elementelor rămase (amortizori, 

lise metalice cu 3 ondulări, elemente de capăt și elemente reflectorizante) și 

strângerea șuruburilor. 

Un avantaj al acestui procedeu de montare îl reprezintă lipsa piloților de 

circulație, lucrarea fiind semnalizată corespunzător numai prin semnalizarea 

specifică lucrărilor executate in acostament (marginea drumului). 
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Figura 4. Poziționare stîlpi și lise pe zona unde urmează a fi montat parapetele 

 

 
Figura 5. Execuția găurilor pentru montarea parapetelui de protecție 

 

4. CONCLUZII 

 

În urma acestui crash-test s-a demonstrat eficienţa şi rezistenţa parapetelor 

de protecţie de nivel foarte ridicat, vehiculul nefiind distrus, iar manechinul 

suferind daune majore. 

Autovehiculul de probă a suferit daune relativ minore raportat la viteza de 

deplasare în momentul impactului. Manechinul aflat la volanul vehiculului a 

înregistrat prin senzorii instalaţi sistematic forţe care nu pun în pericol viaţa 

participanţilor din autovehicul. 

Condiţiile din centrul de testare al parapetelor de siguranţă au fost similare 

cu cele din exterior, incercându-se un mediu aproape identic cu cel din mediul 

rutier normal.  

În concluzie parapetele de siguranţă au drept scop oprirea vehiculelor şi 

readucerea acestora pe partea carosabilă în anumite limite de viteză, masă şi unghi 

de şi de a asigura dirijarea pietonilor şi a altor utilizatori ai drumului. Clasele de 
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performanţă la şoc sunt stabilite pe baza celor trei caracteristici esenţiale legate de 

protecţia vehiculelor, a pasagerilor şi a zonelor protejate. Parapetele de siguranţă 

sunt proiectate pentru a reţine şi redirecţiona vehiculele în condiţii bune de 

siguranţă pentru ceilalţi utilizatori ai drumului.  

Calitatea fabricaţiei, instalarea şi durabilitatea sunt criterii de siguranţă 

importante care se iau în considerare la utilizarea acestor dispozitive de protecţie. 

Dispozitivele suplimentare nu vor influenţa funcţionalitatea sistemelor de 

protecţie a autovehiculelor. În plus, dispozitivele suplimentare nu vor reprezenta 

un pericol pentru pasageri sau alţi participanţi la trafic. 

Diversitatea şocurilor posibile ale vehiculelor asupra unui parapet de 

siguranţă este extrem de mare în funcţie de viteză, unghi, tipul vehiculului, 

comportarea vehiculului şi de alţi parametri legaţi de vehicul şi de drum. În 

consecinţă, şocurile reale constatate pe teren pot diferi în mod considerabil de 

condiţiile de încercare standardizate. Valorile stabilite în încercările standardizate 

semnifică valorile maxime la care sistemul de protecţie asigură clasa de 

performanţă pentru care este certificat. 

Indiferent de amplasarea parepetelui de protecție (median sau marginal) 

utilitatea sa este vitală, acest fapt demonstrându-se de-alungul timpului prin 

accidentele rutiere si crash test. Tehnologia este în continua evoluare iar în viitorul 

apropiat vom asista la apariția unor noi structuri componente în domeniul 

siguranței circulației și în dezvoltarea creșterii gradului de siguranță. 
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AEROPORTUARE FLEXIBILE 
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Îndrumător: Răcănel Carmen, Prof.dr.ing., Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri 

e-mail: carmen.racanel@yahoo.com 

 

Rezumat 
In cadrul lucrarii am prezentat evolutia metodelor de dimensionare a structurilor 

aeroportuare flexibile precum si o comparatie intre acestea. Metodele analizate sunt: metoda 

canadiana, metoda engleză programul informatic FAARFIELD (aplică normativul 

AC150/5320-6E), foaia de calcul F806FAA.xls (aplică normativul AC 150 / 5320-6D)  

 

Cuvinte cheie: structura rutiera aeroportuară flexibila, dimensionare, CDF  

 

 

1. INTRODUCERE 

 

Evoluția metodei de proiectare dezvoltata de FAA: 

 

Tabel 1 Evoluția Metodelor de dimensionare dezvoltate de FAA 

Metoda Indicare Abordare An 

FAA 

AC 150/5320-6 

AC 150/5320-6A 

AC 150/5320-6B 

AC 150/5320-6D 

AC 150/5320-6D 

• Avion critic 

• proiectare prin nomograme 

1964 

1967 

1974 

1978 

 

AC 150/5320-6D 

AC 150/5320-16 

• proiectare prin nomograme   

• program de proiectare 

1995 

1995 

AC 150/5320-6E 

AC 150/5320-6F 

 

• factorul de degradare cumulat, 

CDF (Cumulative Damage Factor) 

aplicat unui trafic de calcul 

• program de proiectare 

2009 

2016 

  

mailto:alexandru.negucioiu@gmail.com
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2. Diferențele între normativele  AC150/5320-6D si AC 150 / 5320-6E. 

 

Tabel 2 Prezentare normativeAC150/5320-6D si AC 150 / 5320-6E. 

 AC 150/5320-6D AC 150/5320-6E 

Modelarea traficului Traficul se echivalează 

în decolări ale 

avionului critic 

CDF (factorul de degradare 

cumulat) 

Modelarea răspunsului 

structural 

modelul Boussinesq  

 

Layered Elastic analysis, 

LEAF 

Metoda de determinare 

a grosimii structurii 

rutiere 

ecuația CBR cu 

factorul alfa 

Prin compararea efectului 

acoperirilor cu răspunsul 

structurii rutiere (tensiuni la 

nivelul terenului de fundare) 

Aplicare Nomograme de 

proiectare 

Soft 

 

Trecerea la AC 150/5320-6E a presupus o schimbare a metodologiei 

utilizate până în prezent de FAA, care a fost bazată pe un set de diagrame și 

curbe de proiectare în proiectarea structurilor rutiere aeropoartuare, acest lucru a 

făcut posibilă adoptarea conceptul de factor de degradare cumulat (CDF) 

folosind o metodologie a factorului de eșec a oboselii.  

FAARFIELD determină factorul de degradare cumulat, CDF pentru 

fiecare bandă de 254 mm (10 inch) lațime, pe o lațime totală de 20.8 m (820 

inch)  

𝐶𝐷𝐹 =
𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡ă𝑟𝑖 𝑎𝑙𝑒 î𝑛𝑐ă𝑟𝑐ă𝑟𝑖𝑖

𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙 𝑑𝑒 î𝑛𝑐ă𝑟𝑐ă𝑟𝑖 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒
 

 

Conform ipotezei lui Miner, CDF este suma factorilor de daune din toate 

încărcările din trafic, astfel încât CDF pentru o flotă de aeronave “i” poate fi 

determinat din ecuația: 

𝐶𝐷𝐹𝑖 = ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖
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Figura 1 Factorul de degradare cumulat, CDF 

 

La dimensionarea structurii flexibile aeroportuare cu ajutorul programului 

FARFIELD se parcurg urmatoarele etape: 

• Etapa 1: Din meniul principal se adaugă o lucrare nouă și secțiunile în care 

se face analiza. 

• Etapa 2: Din meniul Structură se modifică structura aeroportuară. 

• Etapa 3: Din meniul Avion se selecteaza încărcările și traficul estimat. 

• Etapa 4: Se revine la meniurile Structură si Dimensionare Structură  

• Etapa 5: Modificarea grosimii, respectiv modul de alcătuire a structurii. 

• Se repetă etapa 4. 

• Etapa 6: Selectarea duratei de viață, printarea rapoartelor 

• Etapa 7: Revenirea la meniul principal și listarea rapoartelelor structurii 

aeroportuare flexibile 
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Figura 2 Meniul principal al soft-ului FAARFIELD 

 

 
Figura 3 Meniul pentru stabilirea alcătuirii structurii aeroportuare 

 

Pasul 2.1: Selectarea 

tipului de structură  

Pasul 1: 

Crearea unei 

lucrări noi 

Pasul 2.2: Modelarea 

structurii implicite 

furnizată de program  

Pasul 2.3: Modificarea 

structurii   

Durata de viață este de 

20 ani. Poate fi 

modficată în intervalul 

10-50 ani 

Pasul 3: Adăugarea 

avioanelor care  vor 

solicita structura alăturată 
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Figura 4 Meniul de creare / modificare a avioanelor din traffic 

 

 
Figura 5 Meniul pentru stabilirea alcătuirii structurii aeroportuare 

  

Ajustarea caracteristicilor 

avioanelor din traficul de 

perspectivă  (greutatea brută, 

nr de decolari anuale  și  

procentul creșterii anuale) 

Bibliotecă internă 

cu avioane 

Pasul 4: 

Dimensionarea 

structurii aeroportuare   
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3. METODA CANADIANĂ 

 

Proiectarea prin metoda canadiană stabilește grosimile straturilor 

componente structurii aeroportuare, pe baza ipotezei că materialele utilizate la 

construcție au aceleași propietăți mecanice pe baza cărora s-a efectuat 

dimensionarea. Proiectarea analizează încărcarea aeronavei de calcul, rezistența 

terenului de fundare, dar și cerinte referitoare la protecția impotriva înghețului 

La alegerea structurii aeroportuare se recomandă: 

• Toate tipurile de structuri care indeplinesc cerințele operaționale 

trebuie luate în considerare. Cerințele operaționale trebuie stabilite de 

autoritatea aeroportului,sau aprobate de aceasta; 

• Minimizarea costurilor ciclului de viață reprezintă un obiectiv major 

la alegerea între alternative de proiectare. Pentru reparații, perturbarea 

traficului este, de asemenea, un factor major. 

• Pentru suprafețele de staționare corespunzatoare aeronavelor grele 

ale caror presiuni din pneuri depăsesc valoare de 1MPa se recomandă 

îmbracaminți din beton de ciment Portland, deci structuri aeroportuare 

rigide. 

 

4. METODA ENGLEZĂ  
 

În continuare se prezintă metoda de dimensionare a pistei unui aeroport 

international prin metoda engleza. 

a. Stabilirea duratei de exploatare 

b. Determinarea tipurilor de avioane care vor utiliza pista. 

c. Determinarea valorii numărului ACN corespunzător fiecărui avion, corelat cu 

valorea CBR a terenului de fundare și greutatea avionului 

d. Folosirea Anexei B din “Ghid Proiectare & Întreținere 27 – Ghid pentru 

proiectarea și evaluarea structurilor aeroportuare“ pentru a identifica tipul 

aterizorului principal al fiecărui avion și a  

e. Determinarea indicelui P/C(treceri/acoperiri) .  

f. Calcularea numărului de decolari ale fiecărui avion pe durata de perspectivă. 

g. Determinarea avionului de calcul din mixul de trafic. 

h. Calcularea numărului de acoperiri ale fiecarui avion pe perioada de exploatare 

i. Calcularea numărului de treceri ale fiecărui avion pe perioada duratei de 

exploatare. 
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j. Calcularea raportului ACN avion  si ACN avion de calcul. Se consideră 

avionul de calcul, aeronava cu cea mai mare valoarea a numarului ACN.  

k. Identificarea factorul traficului mixt, FMTF (flexible mixed traffic factor) pe 

baza unei nomograme, în care, se introduce valoarea acoperirilor pe absicisă, 

iar la intersectarea curbei, rezultă, pe ordoantă, valoare FMTF. Acest factor se 

va corecta, pentru fiecare avion, prin multiplicarea cu valorea raportului ACN. 

În continuare se calculează acoperirile echivalente ale avionului de calcul  

parcurgand in sens invers aceeași nomograma. 

l. Însumarea acoperirilor totale echivalate. 

m. În funcție de frecvența traficului echivalat, configuratia aterizorului principal 

respectiv ACN-ul avionului de calcul și CBR teren de fundare, se determină 

grosimea stratului de fundatie, la care se adaugă îmbrăcămintea cu grosimea 

minimă de 100 mm. 

 

5. STUDIU DE CAZ  
 

a. Studiu de caz A 

Se propune dimensionarea pistei de aterizare a unui aeroport pentru 

perioadele de perspectivă de 10, 20, 30 respectiv 50 de ani, la diferite valori ale 

capacității portante a terenului de fundare și considerând traficul anual din tabelul 

de mai jos . Se analizează urmatoarele structuri aeroportuare:  
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Tabel 3 Traficul de calcul 
Nr. 

Crt. 
Tipul aeronavei Greutate bruta (t) Decolări anuale 

1. A321-100 std 83.400 30000 

2. A321-200 std 89.400 60000 

3. A310-300 142.900 18600 

4. A320-100 68.400 4500 

5. B737-300 63.500 1500 

6. B737-500 63.781 1200 

7. B777-700  70.307 2000 

 

La rularea structurilor în programul FAARFIELD valoarea CDF este 

diferită de 1. Pentru utilizarea raționala a materialelor, programul modifică 

grosimea straturilor astfel încât valoarea factorului de degradare cumulat este 

unitară, dupa cum urmeaza: pentru CDF>1  grosimile de material granular se 

reduc, iar pentru CDF<1 se majoreaza. 

 

Tabel 4 Centralizare grosimii structuri rutiere aeroportuare, pentru perioadele de 

perspectiva de 10, 20, 30 si 50 ani 
Nr. 

 crt. 

Perioada de 

perspectivă 

 Strucura 

aeroportuară 

CDF teren 

de fundare 

Hsr 

Pt  CDF=1 

1 

10 ani 

SR1 1 660.2 

2 SR2 1 657 

3 SR3 1 657.7 

4 SR4 1 1065.2 

5 

20 ani 

SR1 1 671 

6 SR2 1 669 

7 SR3 1 669 

8 SR4 1 1083.1 

9 

30 ani 

SR1 1 677.6 

10 SR2 1 675.2 

11 SR3 1 675.2 

12 SR4 1 1091.1 
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13 

50 ani  

SR1 1 1100.7 

14 SR2 1 1100.8 

15 SR3 1 1100.8 

16 SR4 1 1100.8 

 

Terenul de fundare cu CBR de 5% necesită o structura aeroportuara mai 

solidă în comparație cu terenul de fundare al carui CBR are valoarea de 10%. 

Cu toate acestea, pentru perioada de perspectiva de 50 de ani, grosimea 

structurii aeroportuare nu este influențată semnificativ de valoarea CBR a 

terenului de fundare, încărcarea dată de trafic este reprezentativă. 

 

b. Studiu de caz B  
 

Pentru dimensionarea pistei de aterizare prin metoda Canadiană, conform 

standardului AC302-011 se consideră urmatoarele informații pentru avionul de 

calcul și terenul de fundare: 

- Valoarea CBR a terenului de fundare de 10%  5% 

- Aeronava de calcul considerată, Airbus A310 – 300 are următoarele 

caracteristici: 

• Greutate brută maximă de 142.900 tone 

• Presiunea in pneuri 1.290 MPa 

• % din greutatea pe aterizorul principal = 47,5% 

• Distanța între roți = 927.1 mm 

• Distanța dintre roți în tandem = 1397.1 mm  

• Lațimea  suprafeței de contact a pneului = 320.4 mm 

• Lungimea suprafeței de contact a pneului = 512.6 mm 

• Aria suprafeței de contact a pneului = 115 442.6 mm2 

În urma dimensionării la traficul de calcul utilizat anterior, s-au obținut 

următoarele structuri” 
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Tabel 5 Alcătuirea structurilor rutiere dimensionate prin metoda canadină 

pentru teren cu CBR 10% pentru teren cu CBR 5% 

105 mm strat de uzură din BAA16 105 mm strat de uzură din BAA16 

125 mm strat de legătură din 

BAAD22.4 

125 mm strat de legătură din 

BAAD22.4 

250 mm fundație din piatra sparta 150 mm fundație din piatra sparta 

300 mm fundație din balast 300 mm fundație din balast 

 

6. Studiu de caz C : Dimensionarea structurii rutiere utilizând foaia de 

calcul F806FAA.xls 
 

Se propune dimensionarea pistei unui aeroport pentru traficul prezentat. Se 

analizează două categorii de rezistență a terenului de fundare ( rezistența redusă 

CBR=5% și medie, CBR=10%) dar și durate de viață diferite ( 10, 20, 30 respectiv 

50 ani); 

 

Rezultatele au fost centralizate în tabelul urmator: 

 

Tabel 6 Dimensionare cu foaia de calcul F806FAA.xls 

perioada 

de 

perspectivă 

CBR 

teren 

de 

fundare 

Structura rutiera aeroportuară proiectată  

(cm) 

Hsr Uzură legatură fundație 

10 ani  
5% 1625 125 200 163 1138 

10% 950 125 175 175 475 

20 ani  
5% 1668 125 200 175 1168 

10% 985 125 175 188 496 

30 ani  
5% 1708 125 212 175 1195 

10% 1024 125 175 200 524 

50 ani  
5% 1763 125 213 188 1238 

10% 1076 125 175 225 555 
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7. Studiu de caz D: Dimensionarea structurii rutiere prin metoda engleza 

 

Se propune dimensionarea pistei unui aeroport pentru traficul enumerat in 

Tabel IV 11. Se analizează doua categorii de rezistență a terenului de fundare 

(rezistența redusă CBR=5% și medie, CBR=10%) și o perioadă de viață de 20 

ani. 

 

Tabel 7 Dimensionarea structurii aeroportuare flexibile prin metoda engleză 

pentru teren cu CBR 5% pentru teren cu CBR 10% 

100 mm îmbrăcăminte 100 mm îmbrăcăminte 

325 mm HSBBM (Hight Strength 

Bound Base Material) 

400 mm HSBBM (Hight Strength 

Bound Base Material) 

 

8. Concluzii 

 

Pentru studiul de caz A, se constată urmatoarele: 

• Grosimea structurii rutiere necesară preluării traficului analizat crește 

considerabil, daca valoarea CBR scade de la 10% la 5%, și  o dată cu 

extinderea perioadei de perspectivă. 

• Pentru o perioada de perspectiva de 50 de ani, grosimea structurii 

aeroportuare  nu este influențată semnificativ de valoarea CBR a 

terenului de fundare, încărcarea dată de trafic este reprezentativă 

 

Tabel 8 Grosimile structurilor rutiere pentru CBR 

.  

SR1 

CBR=10% 

SR4 

CBR=5% 

Htotal, 10 ani 660 1065 

Htotal, 20 ani 671 1083 

Htotal, 30 ani 678 1091 

Htotal, 50 ani 1100 1100 

 

Structurile nr. 2 si 3 propuse, suferă modificări în urma dimensionării cu 

FAARFIELD, astfel încat rezultă o grosime de material granular egală pe fiecare 

durată de viață. 
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Tabel 9 Grosimile structurilor rutiere dimensionate pentru diferite durate de 

viață 

 SR2 SR3 

Htotal, 10 ani 657 657` 

Htotal, 20 ani 669 669 

Htotal, 30 ani 675 675 

Htotal, 50 ani 1100 1100 

 

Spre deosebire de metoda dezvoltată de FAA și implementată în programul 

FAARFIELD, în studiul de caz B, metoda canadiană folosește doar 

caracteristicile terenului de fundare și ale trenului de aterizare. Cu toate acestea, 

rezultatele obținute în urma dimensionării cu cele două metode, nu au diferențe 

notabile pentru valori ridicate și normale ale CBR. Pentru valori reduse ale CBR, 

grosimea necesară structurii rutiere crește semnificativ în cazul metodei FAA. 

 

Tabel 10 Grosimile structurilor rutiere dimensionate pentru perioada de 

perspectivă de 20ani 

 Htotal structura rutieră 

 FAARFIELD 
metoda 

canadiană 

metoda 

engleză 

CBR=10% 671 (SR1) 680 425 

CBR=5% 1083 (SR1) 780 500 
 

Tabel 11 Grosimea structurii aeroportuare în urma dimensionării cu 

F806FAA.xls respectiv FAARFIELD 

perioada de 

perspectivă 

CBR teren de 

fundare 

Foaia de calcul 

F806FAA.xls 

soft-ul 

FAARFIELD 

10 ani  
5% 1138 1065 

10% 475 660 

20 ani  
5% 1168 1083 

10% 496 671 

30 ani  
5% 1195 1091 

10% 524 677.6 

50 ani  
5% 1238 1100 

10% 555 1100.7 
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Dimensionarea prin metoda engleza stabilește grosimea totală, H cea mai 

redusă din metodele analizare, deoarece în alcătuirea structurii intră materiale cu 

caracteristici superioare (HSBBM - Hight Strength Bound Base Material) 

Principalele diferențe între metodele de proiectare tratate în prezenta 

lucrare se regăsesc in Tabel 12 

 

Tabel 12 Comparația metodelor de dimensionare 

Metoda  

de 

dimensioare 

perioada 

 de perspectivă Modelarea traficului  

terenul  

de 

fundare Permisa recomandata 

FAARFIELD 
10-50 

ani 
20 ani CDF CBR 

foaia de 

calcul 

F806FAA.xls 

10-50 

ani 
20 ani aeronava critica CBR 

metoda 

canadiană 
- 20 ani 

ESWL  

(roata simpla echivalenta) 
S 

metoda 

engleză 
- 20-30  ani 

Echivalarea in avion de 

calcul 
CBR 

 

9.  Recomandări 
 

10. Materialele utilizate la construcția structurilor aeroportuare flexibile 

dimensionate prin metoda canadiană, trebuie să dețină aceleași 

proprietăți mecanice ca materialelor utilizate la proiectare. 

 

Dacă există informații suficiente legate de trafic se recomandă 

dimensionarea cu metoda engleză sau programul informatic FAARFIELD. Dacă 

informatiile cu privire la trafic sunt insuficiente, se recomandă utlizarea metodei 

canadiene, metodă care evaluează efectul roții echivalente (ESWL) a avionului 

cel mai defavorabil pentru terenului de fundare. 
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STUDIUL PERFORMANŢEI MAI MULTOR TIPURI DE 

STRUCTURI RUTIERE FLEXIBILE   
 

 

Niţă Bogdan Gabriel, Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri, Ingineria Infrastructurii 

Transporturilor, anul II, e-mail: plogea@yahoo.ro. 
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Bucureşti, e-mail: stefan.lazar@utcb.ro 

 

Rezumat 
 

Drumurile publice din România, se află încă într-o stare mediocră, iar lipsa 

infrastructurii rutiere ne afectează în plan economic din ce în ce mai mult. Deşi, în ultimele 

două decade s-au întreprins eforturi semnificative pentru modernizare și reabilitare, încă este 

esenţială importanța adoptării unor noi strategii care să asigure niveluri calitative și tehnice 

ridicate, astfel încât reteaua de drumuri din România să se alinieze, din punct de vedere 

calitativ la infrastructura de transport Europeană. Motiv pentru care este nevoie de adoptarea 

și implementarea unor structuri rutiere performante, astfel încât rețeaua rutieră să devină mai 

durabilă, mai eficientă şi care sa implice costuri de execuţie mai reduse. Astfel, putem vorbi 

despre o structură rutieră ca fiind performantă dacă, pe lângă realizarea scopurilor tehnice 

inginerești aferente drumului, este capabilă să utilizeze cât mai eficient resursele naturale, 

financiare și umane și, în același timp, să satisfacă nevoile umane esențiale cum ar fi: 

sănătatea, siguranța, asigurarea locurilor de muncă, satisfacția și confortul. 

  Lucrarea de față are ca obiectiv principal studierea și evidențierea principalelor 

caracteristici pentru diferite tipuri de structuri rutiere, conform cerinţelor tehnice ce privesc 

conceperea, proiectarea, execuția şi prin conformarea la normativele în vigoare. În acest scop, 

au fost urmărite o serie de obiective specifice care constau în stabilirea performanţei mai 

multor tipuri de structuri rutiere flexibile prin utilizarea metodelor pentru dimensionarea 

structurilor rutiere; selectarea și propunerea metodelor de evaluare a performanţei structurilor 

rutiere adaptate la condițiile climatice și de trafic specifice rețelei de drumuri de interes public 

din România. Acest studiu are un caracter comparativ din punct de vedere calitativ. 

 

Cuvinte cheie: structuri rutiere flexibile, trafic de calcul, îngheț-dezgheț, 

performanță 

mailto:plogea@yahoo.ro
mailto:lazar@cfdp.utcb.ro
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1. INTRODUCERE 

Din cauza creşterii masive a numărului de autovehicule achiziţionate la 

nivel fizic şi juridic, creşterii indicelui de mobilitate a parcului auto existent, 

creşterii numărului de autovehicule ce tranzitează teritoriul României, creşterii 

nivelului de poluare prin aglomerări în nodurile de trafic, lipsei semnalizării 

specifice zonelor protejate, lipsei semnalizării zonelor turistice şi a patrimoniului 

cultural, natural şi istoric, studiul prezent propune o analiză a mai multor tipuri 

de structuri ruiere flexibile. În elaborarea studiului abordăm conceptul 

dezvoltării durabile şi economice. 

 

2. TIPURI DE STRUCTURI ANALIZATE 

 

Tabelul 1. Structura rutieră flexibilă tradiţională (CFP) 

Alcătuire conform Yang H. Huang [1] Alcătuire echivalentă propusă 

Material în strat 

structură rutieră 

Grosime strat Material în strat 

structură rutieră 

Grosime strat, 

cm inch cm 

Asfalt 4 10,16 
Beton asfaltic, BA 16 4 

Binder, BAD 22,4 6 

Piatră spartă 8 20,32 

Material granular, 

Piatră spartă amestec 

optimal 

20 

Balast 8 20,32 
Material granular, 

Balast 
20 

Pământ ∞ ∞ Pământ, P2 ∞ 

 

Tabelul 2. Structura rutieră cu asfalt pe toată adâncimea (FDAP) 

Alcătuire conform Yang H. Huang [1] Alcătuire echivalentă propusă 

Material în strat 

structură rutieră 

Grosime strat Material în strat 

structură rutieră 

Grosime strat, 

cm inch cm 

Asfalt 4 10,16 
Beton asfaltic, BA 16 4 

Binder, BAD 22,4 6 

Asfalt 16 40,64 
Anrobat bituminos, 

AB 31,5 
40 

Pământ ∞ ∞ Pământ, P2 ∞ 
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Structurile rutiere flexibile sunt calculate conform normelor existente PD 

177/2001, astfel, folosind aplicaţia CALDEROM 2000 vom afla: 

- deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor 

bituminoase; 

- deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului 

drumului; 

Cele trei structuri rutiere flexibile vor fi calculate la îngheţ – dezgheţ 

conform STAS 1709-1-90-Adâncimea de înghet în Complexul Rutier. 

 

3.PREZENTAREA CENTRALIZATĂ A REZULTATELOR OBȚINUTE 

 

3.1 Analiză comparativă folosind Calderom 2000 
 

Tabelul 4. Rezultatele analizei structurilor rutiere flexibile 

Tip 

structură 

rutieră 

Deformaţia specifică 

orizontală de întindere 

la baza straturilor 

bituminoase,  

εr, microdef. 

Deformaţia specifică 

orizontală de 

întindere la baza 

patului bituminos,  

εr, microdef. 

Deformaţia specifică 

verticală de 

compresiune la nivelul 

patului drumului, 

εz, microdef. 

CFP 181 - 498 

CRAM 169 75.6 335 

FDAP 37.6 - 131 

 

3.2. Condiţii de trafic 
 

 Rata degradării prin oboseală 

 

Tabelul 5. Rata degradării prin oboseală  (Autostrăzi și drumuri expres) 

 

- 

Structură rutieră 

flexibilă 

tradiţională (CFP) 

Structură rutieră cu 

asfalt pe toată 

adâncimea (FDAP) 

Structură rutieră cu 

pat asfaltic 

(CRAM) 

Nc = 0.1 (m.o.s.) 

Uşor 

RDO = 0.037 RDO = 0.00007 RDO = 0.028 

Nc =1.0 (m.o.s.)  

Greu 

RDO = 0.37 RDO = 0.0007 RDO = 0.28 

Nc =3.0 (m.o.s.)  

Foarte greu 

RDO = 1.12 – Nu 

se verifică 

RDO = 0.002 RDO = 0.85 

Nu se verifică 
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pentru autostrăzi și 

drumuri expres 

Nc =10 (m.o.s.)  

Excepțional 

RDO = 3.74 – Nu 

se verifică 

RDO = 0.007 RDO = 2,85 – Nu 

se verifică 

 

Tabelul 6. Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibile 

 

- 

Structură rutieră 

flexibilă tradiţională 

(CFP) 

Structură rutieră 

cu asfalt pe toată 

adâncimea 

(FDAP) 

Structură rutieră cu 

pat asfaltic (CRAM) 

Nc = 0.1 

(m.o.s.) Uşor 

εz = 350 < εz adm = 

841 

εz = 131 < εz adm 

= 1143 

εz = 335 < εz adm = 

841 

Nc =1.0 

(m.o.s.)  Greu 

εz = 350 < εz adm = 

600 

Se verifică εz = 335 < εz adm = 

600 

Nc =3.0 

(m.o.s.)  

Foarte greu 

Nu se verifică Se verifică Nu se verifică 

Nc =10 

(m.o.s.)  

Excepțional 

Nu se verifică εz = 131 < εz adm 

= 176.6 

Nu se verifică 

 

Tabelul 7. Performanţa structurilor rutiere flexibile studiate 

Tip structură rutieră 
Traficul de calcul, 

milioane osii standard 
Clasa de trafic 

CFP Nc = 1 m.o.s. T2 - Greu 

CRAM Nc = 1 m.o.s. T2 - Greu 

FDAP Nc = 10 m.o.s. T0 – Excepțional 

 

3.3. Verificarea la îngheț–dezgheț 
 

 Verificarea la îngheț–dezgheț a fost calculată pe toate cele 3 structuri 

rutiere conform datelor: 

Tip climateric: III 

Condiţii hidrogeologice: defavorabil, 2b 

Tip pământ: P2  Pietriş cu nisip 

Sensibilitate la îngheţ: Sensibil 
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În calcul se ia în considerare oraşul Petroşani, în care avem tip climateric 

III conform STAS 1709/1-90. 

 

 Pentru structuri rutiere flexibile, pentru clasele de trafic greu și foarte greu. 

Conform Imed3/30   

Imed3/30 = 422                Z = 102 cm     

            Curba 1 

 

 Media aritmetică a valorilor indicelui de îngheț din cele mai aspre trei 

ierni dintr-o perioada de 30 ani – Imed3/30 – la drumurile cu structuri rutiere 

flexibile, pentru clasele de trafic greu şi foarte greu. 

 

Tabelul 8. Dimensiuni strat balast nisipos. Dimensiuni structură 

Tip structură rutieră 
Grosime strat balast 

nisipos adăugat 

Grosime structură rutieră după 

verificarea la îngheț-dezghet 

 cm cm 

CFP 23 73 

CRAM 24 74 

FDAP 36 86 

 

Tabelul 9. Gradul de asigurare la pătrunderea înghețului K 

Tip structură rutieră 

Gradul de asigurare la 

pătrunderea înghețului 

K – Grosime 50 cm 

Gradul de asigurare la 

pătrunderea înghețului K – după 

verificarea la îngheț-dezgheț 

 K K 

CFP 
0,28 < 0,45    nu se 

verifică 
0,45 ≥ 0,45             se verifică 

FDAP 
0,2 < 0,45      nu se 

verifică 
0,47 ≥ 0,45             se verifică 

CRAM 
0,27 < 0,45    nu se 

verifică 
0,45 ≥ 0,45             se verifică 

 

 Din punct de vedere al performanței cele trei structuri analizate au o 

utilitate ridicată și se pot utiliza în construcția autostrăzilor și drumurilor expres. 

Performanța cea mai ridicată s-a obținut în cazul structurii rutiere cu asfalt pe 

toată adâncimea (FDAP) care s-a verificat în cazul conditiilor de trafic T0 – 

Excepțional, în comparație cu structura rutieră flexibilă tradiţională (CFP) și 
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structura rutieră cu pat asfaltic (CRAM) care se verifică doar în cazul condițiilor 

de trafic T2 – Foarte greu. 

 O performanță ușor ridicată am obținut în cazul structurii rutiere cu pat 

asfaltic (CRAM), care, din punct de vedere al ratei degradării prin oboseala, 

care, deși se verifică din punct de vedere al condițiilor de trafic T1 – Foarte greu 

, aceasta structură nu se poate utiliza în cazul autostrăzilor și drumurilor expres, 

iar punct de vedere al deformaţiei specifice verticale admisibile nu se verifică în 

condiții de trafic foarte greu.  

 Avantajele utilizării structurii rutiere cu asfalt pe toată adâncimea (FDAP) 

țin strict de performanța acesteia, dacă vorbim de timpul și de complexitatea 

execuției aceasta structură cade în dezavantaj deoarece punerea în operă a unei 

asemenea cantități de asfalt necesită utilaje suplimentare, forță de munca mai 

ridicată și un cost de construcție mai ridicat fața de celelalte tipuri de structuri. 

Astfel, în cazul unor condiții de drum mai ușoare nu este necesară utilizarea 

FDAP, și se poate apela la structura rutieră flexibilă tradiţională (CFP) și 

structura rutieră cu pat asfaltic (CRAM) care se pot executa mai ușor și mai 

ieftin. 

 Având în vedere rezultatul calculelor de verificare la îngheţ - dezgheţ a 

celor 3 structuri rutiere, structura rutieră flexibilă tradiţională (CFP), structura 

rutieră cu asfalt pe toată adâncimea (FDAP) şi structura rutieră cu pat asfaltic 

(CRAM), am conluzionat eficienţa lor în funcţie condiţiile climaterice din 

România şi comportarea celor 3 tipuri de drumuri în funcţie de structura pe care 

o are fiecare tip în parte. 

 În ţara noastră sunt foarte multe zone cu relief muntos ( 28% din suprafaţă 

este ocupată de munți cu altitudini de peste 800 m), de aceea acest studiu 

vizează zonele în care avem tip climateric III conform „STAS 1709/1-90 

Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul” 

 Într-o primă fază am calculat dacă structura se verifică la îngheţ-dezgheţ a 

celor 3 structuri în cazul în care grosimea rutieră totală este de 50 de cm la 

fiecare tip de drum în parte. Rezultatele au fost negative, niciuna din cele 3 

structuri rutiere flexibile nu au depaşit gradul de asigurare la pătrunderea 

înghețului. Rezultatele sunt afişate în Tabelul 4.5. 

 Deoarece valorile rezultatelor gradului de asigurare la pătrunderea 

înghețului nu au depăşit pragul de 0.45 astfel încât să se verifice la îngheţ - 

dezgheţ (conform Tabel 4.5) am decis calcularea structurii conform STAS 

1709/2-90 adăugând un strat de fundaţie din balast nisipos, astfel încat 

structurile să se verifice la îngheț-dezgheț. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Munte
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 Conform calculelor grosimea stratului de balast nisipos adăugat este 

următorul: 

 La structura rutieră flexibilă tradiţională (CFP)  grosimea stratului 

suplimentar este de 23 cm. 

            La structura rutieră cu asfalt pe toată adâncimea (FDAP) grosimea 

stratului suplimentar este de 36 cm. 

 La structura rutieră cu pat asfaltic (CRAM) grosimea stratului 

suplimentar este de 24 cm. 

 În cazul structurii rutiere flexibile tradiționale (CFP) și structurii rutiere cu 

pat asfaltic (CRAM) grosimea stratului suplimentar este foarte apropriată ca 

dimensiune, diferenţa dintre cele două fiind de 1 cm cu valoarea mai mare în 

cazul structurii rutiere cu pat asfaltic. Pe lângă această diferenţa de dimensiune 

intervine şi problema punerii în operă, structura rutieră cu pat asfaltic (CRAM), 

din cauza ordinii dispunerii straturilor şi din cauza utilizării mai multor tipuri de 

materiale, acest tip de structură este mai complex şi durata şi costul de execuţie 

vor fi mai mari. În cazul structurii rutiere cu asfalt pe toată adâncimea (FDAP), 

chiar daca dimensiunea stratului suplimentar este mai mare decât in cazul 

celorlalte două structuri, din cauza numărului mai mic de materiale din 

componenţa acesteia, complexitatea de execuţie scade, iar timpul şi costul de 

execuţie sunt mai mici.  

         La structura rutieră cu pat asfaltic (CRAM) se va ţine cont şi de un avantaj 

principal al structurilor rutiere CRAM este acela că stratul asfaltic de jos reduce 

semnificativ deformaţia specifică verticală de compresiune la nivelul terenului 

de fundare şi tensiunea orizontală de întindere în stratul granular de deasupra. 

Reducerea tensiunii de întindere în materialul granular îl face mai rezistent şi 

astfel reduce tensiunea şi deformaţia specifică de întindere în stratul asfaltic de 

la suprafaţă. Beneficiile structurii rutiere CRAM includ împiedicarea pătrunderii 

apei de suprafaţă spre stratul din agregate cu granulozitate deschisă (ca si la 

structurile clasice), prevenirea contaminării agregatelor de infiltrarea pământului 

din terenul de fundare, o rezistenţă sporită la oboseală a stratului asfaltic de la 

partea de jos, care conduce la o distribuţie mult mai favorabilă a tensiunilor şi 

deformaţiilor de întindere în stratul de uzură şi, implicit, la reducerea fisurării şi 

a propagării fisurilor.  

 La structura rutieră cu asfalt pe toată adâncimea (FDAP) grosimea 

stratului suplimentar este de 36 cm, iar comparativ cu celelalte două straturi, din 

cauza grosimii mai mari a stratului suplimentar de balast nisipos, această 

structură impune un timp mai mare de execuție și o cantitate mai mare de 

materiale necesare. 
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3. CONCLUZII 

 

 Studiul efectuat în cadrul acestei lucrări de disertație confirmă concluziile 

studiilor efectuate pe plan internaţional având în vedere că s-au luat în calcul 

caracteristici de deformabilitate ale materialelor ce se găsesc pe piața internă. 

 În cazul structurilor rutiere cu pat asfaltic (CRAM), stratul asfaltic de jos 

reduce deformaţia specifică verticală de compresiune la nivelul terenului de 

fundare şi deformaţia specifică orizontală de întindere în stratul granular de 

deasupra. 

 Structurile rutiere cu asfalt pe toată adâncimea (FDAP) au avut rezultate 

mai bune din care rezultă o durată de serviciu a construcţiei mai mare în 

comparație cu structurile rutiere flexibile tradiţionale (CFP) și structurile rutiere 

cu pat asfaltic (CRAM). 

 Având în vedere condiţiile atmosferice şi relieful muntos din România 

grosimea de 50 cm a structurii nu a fost suficientă pentru a se verifica la îngheţ–

dezgheţ, astfel, la toate cele trei tipuri de structură a fost necesară introducerea 

unui substrat cu rol drenant, anticapilar si antigeliv. Structura rutieră cu asfalt pe 

toată adâncimea (FDAP) a crescut în grosime cel mai mult faţă de celelalte două 

structuri, diferenţa fiind si de 13 cm între ele. În concluzie, deși structura rutieră 

cu asfalt pe toată adâncimea este mai performantă, în zonele muntoase aceasta 

are alte dezavantaje care implică utilizarea unei cantități mai mare de materiale 

față de alte structuri și implicit timp și complexitate mai mari de execuție.  
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Rezumat   

 

Scopul acestei lucrări de disertație este de a face o comparație din punct de vedere al 

asigurării nivelului de serviciu între două tipuri de amenajare a intersecțiilor la nivel, respectiv 

intersecție în „cruce” și intersecție de tip giratoriu, după perioada de perspectivă. 

Prezenta lucrare a fost structurată în 4 capitole – Considerații generale, Metodologie de 

proiectare a intersecțiilor, Studiu de caz și Concluzii. 

Tema lucrării pleacă de la importanța alegerii tipului cel mai potrivit de amenajare a 

intersecțiilor la nivel care sa asigure o circulație fluentă, fără cozi de asteptare, astfel asigurând 

o siguranță mai mare a traficului rutier. 

 

Cuvinte cheie: intersecție, sens giratoriu, nivel de serviciu 

 

 

1 CONSIDERAȚII GENERALE 
 

1.1 Definiție 
 

Intersecţia este locul în care se întâlnesc sau se încrucişează două sau mai 

multe artere de circulaţie; intersecția este un ansamblu alcătuit din brațele 

intersecției, cât și elementele ce asigura siguranța traficului, respectiv 

semnalizarea rutiera verticală (indicatoarele) si marcajele rutiere. 

Fiecare intersecţie de drumuri implică deplasări înainte, la dreapta sau la 

stânga ale curenţilor de trafic. Deplasările pot fi controlate, dirijate prin diverse 

mijloace, în funcţie de tipul de intersecţie. de volumele curenţilor de trafic şi de 

gradul de amenajare a intersecţiilor. 

Amenajarea intersecţiilor este deci obligatorie cu creşterea volumelor de 

trafic, pentru a se asigura o anumită intensitate de trafic şi o anumită repartiţie a 

curenţilor între arterele care se incrucişează. 

Brațul intersecției (artera de circulație) este o secțiune de drum adiacentă 

intersecției care permite accesul vehiculelor in intersecție. 
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1.2 Arterele de circulație1 
 

Tabel 1.1: Clase de artere. Funcționalitate 

Clasa 

functionala 

 

Denumire clasă 

 

Categorie drum 

Trafic 

tranzit 

(%) 

Trafic 

local  

(%) 

 

Clasa I Artere 

principale 

Autostrăzi 

Drumuri expres 

Drumuri naționale  

principale 

75-95 5-25 

 

Clasa II 
Artere 

colectoare 

Drumuri naționale  

secundare 

Drumuri judetene 

35-75 25-65 

Clasa III 
Artere locale 

Drumuri judetene 

Drumuri comunale 
5-15 85-95 

 

1.3 Clasificarea intersecțiilor 
 

1.3.1 Clasificarea intersecțiilor, după geometrie2: 

• Intersecții la nivel – în care fluxurile de trafic se intâlnesc în același punct 

o Intersecţii cu 3 accese (in T sau Y) 

o Intersecţii cu 4 accese 

o Intersecţii cu mai multe accese 

o Intersecţii giratorii 

1.3.2 Clasificarea intersecțiilor, după funcționalitate 

Ținând seama de clasa funcțională a arterelor care se intersectează, 

intersecțiile la rândul lor se pot clasifica în 4 clase funcționale: 

• Clasa I de intersecții include nodurile rutiere și intersecții denivelate de 

mare capacitate; 

• Clasa II de intersecții include intersecții denivelate, intersecții semaforizate 

cu geometrie completă, turbogiratii de mare capacitate; 

 

 

 

1 AND 600-2010, Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice  
2 Conf dr.ing. Valentin ANTON, note de curs „Planificarea Transporturilor și Inginerie de 

Trafic  
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• Clasa III de intersecții include intersecții semaforizate, turbogirații, sensuri 

giratorii de mare capacitate, intersecții nesemaforizate cu geometrie 

completă; 

• Clasa IV de intersecții include sensuri giratorii, minigirații, intersecții 

nesemaforizate, accese necontrolate; 

Alegerea tipului de intersecție se face cu respectarea condițiilor din tabelul 

de mai jos, tinând seama de criteriile de funcționalitate ale arterelor ce se 

intersectează menționate mai sus. 

 

Tabel 1.2: Clase de intersecții. Principii de alegere 

 Arteră 

principală 

Arteră 

colectoare 

Arteră 

locală 

Arteră principală Clasa I Clasa I, II - 

Arteră colectoare Clasa I, II Clasa II Clasa I, II 

Arteră locala - Clasa II, III Clasa IV 
 

2 METODOLOGIE DE PROIECTARE A INTERSECȚIILOR1 
 

2.1 Stabilirea nivelului de serviciu 

 

Se recomandă ca intersecțiile noi proiectate să funcționeze la nivelul de 

serviciu ,,A” ,,B” sau „C” pentru toate perioadele de analiză pentru a se 

,,conserva” o rezervă de capacitate pentru perspectivă, iar intersecțiile supuse 

oricaror amenajări de îmbunătățire  să funcționeze la nivelul de serviciu minim 

„D” pentru toate perioadele de analiză. 

Nivelul de serviciu este o caracteristică care exprimă condițiile de 

circulație oferite utilizatorilor de un sector de drum la un moment dat; prin nivelul 

de serviciu al unei intersecții se ințelege o încadrare în clase de marime (litere de 

la A la F) a condițiilor de circulație într-o intersecție. 

 

Tabel 2.1: Condiții de circulatie în funcție de nivelul de serviciu 

Nivelul de 

serviciu 

Descriere 

A Circulație fluentă, fără cozi de așteptare, viteză liberă de circulatie 

B Circulație fluentă, fără cozi de așteptare, viteză mai redusă 
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Nivelul de 

serviciu 

Descriere 

C Circulație acceptabilă, posibilități pentru formarea cozilor de 

așteptare, viteză mai redusă 

D Circulație acceptabilă, cozi de așteptare reduse, viteză redusă 

E Circulație dificila, cozi de așteptare permanente, viteză redusă 

F Circulație foarte dificilă, cozi de așteptare permenente, viteză 

redusă, opriri multiple 

 

2.2 Colectarea valorilor de trafic (sau numărul vehiculelor) pentru fiecare 

direcție de mers 

 

Este necesară colectarea datelor de trafic, respectiv numărul vehiculelor, 

pentru fiecare direcție de mers. 

În cazul în care intersecția are capacitatea depasită (se observă cozi de 

așteptare  remanente) se vor colecta suplimentar valorile de trafic care se apropie 

de intersecție intr-o sectiune cu trafic fluid învecinată, separat pentru fiecare braț, 

pe categorii de  vehicule. Se vor nota lungimile cozilor de așteptare (exprimate în 

număr de vehicule), inainte de a începe măsuratoarea, precum si la intervale 

prestabilite (ex. 5 minute, 15 minute) în funcție de necesitate, separat pentru 

fiecare braț. 

2.2.1 Metode de colectare a datelor de trafic in functie de clasa intersectiei 

• Contorizare automată: Pentru contorizari care sunt efectuate pe durata mai 

multor zile este recomandată instalarea unor contori automați; 

• Contorizare semi-automată: Pentru contorizări pe durata mai multor ore 

este recomandată utilizarea unor contori semiautomați manipulați manual; 

• Contorizare manuală: Pentru contorizari simple, de scurtă durată se 

recomandă utilizarea fie a contorilor semiautomați, fie a fișelor de 

recensamnat de trafic pe categorii de vehicule și direcții de mers. 

 

2.3 Alte elemente necesare necesare  

 

• Factorul orei de vârf (calculat ca fiind raportul între de patru ori traficul din 

sfertul de oră maxim și traficul orar ce include sfertul maxim); 

• Numărul pietonilor ce traversează fiecare acces/braț; 

• Numărul autobuzelor care opresc în zona funcționala a intersecției (număr 

de opriri/h); 
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• Numărul de manevre de parcare în zona de influența a intersecției (număr 

de manevre de parcare/h); 

• Viteza medie de circulație pe fiecare braț. 

2.3.1 Se vor culege elementele geometrice ale intersecției  

• Numărul si lațimea benzilor, pe fiecare braț al intersecției; 

• Numărul, lungimea si lațimea benzilor și a buzunarelor pentru viraje, daca 

exista; 

• Configurația si dedicația benzilor; 

• Declivitatea (înclinarea longitudinală) carosabilului pe fiecare braț; 

• Raza de racordare a bordurilor (aproximativă); 

• Lungimea maximă de stocaj și după caz prezența intersecțiilor adiacente; 

• Benzi (pene) de accelerare sau de deccelerare; 

• Poziția și lațimea trecerilor de pietoni; 

• Alte elemente particulare. 

2.3.2 Se vor identifica elementele caracteristice controlului circulatiei prin 

intersectie 

• Drumurile / străzile / accesele cu prioritate; 

• Drumurile / străzile / accesele fără prioritate, precum și modul de control 

(cedează  trecerea, stop); 

• Zone de inserție in trafic. 

 

2.4 Stabilirea perioadei de perspectivă 
 

Intersecțiile noi, sau cele ce urmează a se reabilitata sau moderniza se vor 

proiecta luând în considerare traficul de perspectivă. În funcție de clasa 

intersecției, orizontul minim de perspectivă pentru care se estimează traficul este 

indicat in tabelul de mai jos. 

 

  Tabel 2.2: Orizontul de timp pentru proiectarea intersecțiilor 

Clasa intersecției Perioada de perspectivă 

Clasa I 20 ani 

Clasa II 15 ani 

Clasa III 10 ani 

Clasa IV 5-10 ani 

 

Valorile de trafic contorizare. respectiv vehiculelor  fizice se echivaleaza în 

vehicule etalon, se face conform coeficienților pentru echivalarea vehiculelor 
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fizice în vehicule etalon de tip autoturism pe drumurile publice, din Normativ 

pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct 

de vedere  al capacitații portante și al capacitații de circulație - AND 584-2002. 

 

Tabel 2.3: Coeficienți pentru echivalarea vehiculelor fizice în vehicule 

etalon de tip autoturism pe drumurile publice, exclusiv străzile3 

Nr. 

crt. 
Grupa de vehicule 

Coeficient 

de 

echivalare 

în vehicule 

etalon 

1 Biciclete, motociclete 0.5 

2 

Autoturisme, microbuze, autocamionete cu sau fără 

remorcă 1.0 

3 Autocamioane şi  derivate cu 2-4 osii 2.5 

4 Autovehicule articulate 3.5 

5 Autobuze 2.5 

6 Tractoare și vehicule speciale 2.0 

7 Remorci la autocamioane și tractoare 1.5 

8 Vehicule cu tracțiune animală 3.0 

 

În funcție de orizontul de perspectivă, se aplica ratele de creștere, asupra 

traficului, conform datelor furnizate de Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi 

Informatică – CESTRIN  

  

 

 

 

3 AND 584-2002, Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea 
drumurilor din punct de vedere  al capacitații portante și al capacitații de circulație 
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Tabel 2.4: Scenariul de creștere mediu, rețeaua de drumuri naționale 

principale (2015-2040)4 

Anul 
Biciclete, 

motociclete 

A
u

to
tu

ri
sm

e
 

M
ic

ro
b

u
ze

 

A
u

to
ca

m
io

n
et

e
 

Autocamioane 

şi  derivate 

A
u

to
v
eh

ic
u

le
 

 a
rt

ic
u

la
te

 

A
u

to
b

u
ze

 

T
ra

ct
o
a
re

 c
u

/f
ă
ră

 

re
m

o
r
că

 v
eh

.s
p

ec
ia

le
 

A
u

to
ca

m
io

a
n

e
 

cu
 r

em
o
r
ci

 

(t
re

n
 r

u
ti

e
r)

 

Total 

vehicule 

 

2 osii 
3-4 

osii 
 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

2020 0.64 0.97 0.83 0.81 0.73 0.59 0.95 1.42 0.57 0.67 0.95  

2025 0.8 1.2 1 1.01 0.88 0.7 1.24 1.74 0.71 0.78 1.16  

2030 1.01 1.49 1.24 1.26 1.08 0.84 1.63 2.16 0.9 0.91 1.44  

2035 1.27 1.84 1.52 1.57 1.32 1.01 2.14 2.69 1.14 1.08 1.78  

2040 1.56 2.25 1.84 1.93 1.6 1.21 2.72 3.29 1.41 1.26 2.17  

 

2.5 Tipuri de analize 

 

Tipurile de analize ce pot fi efectuate la intersecții sunt indicate în tabelul 2.5 

 

Tabel 2.5: Tipuri de analiza1 

Tip analiză  Date necesare Obiectiv Observații 

Verificare Volume trafic 

Semaforizare 

Geometrie 

Nivel de 

serviciu  

Pentru evidențierea situației existente și 

estimarea rezervei de capacitate 

Proiectare 

semaforizare 

Volume trafic 

Geometrie 

Nivel de serviciu 

Timpi de 

semaforizare 

Este necesară o estimare inițială a timpilor 

de semaforizare si apoi o verificare 

Proiectare 

geometrie 

Volume trafic 

Semaforizare 

Nivel de serviciu 

Elementele 

geometrice ale 

intersecției 

Este necesara o propunere inițiala a 

geometriei intersecției și apoi o verificare. 

Proiectare 

trafic 

Nivel de serviciu 

Semaforizare 

Geometrie 

Debitul maxim 

de 

trafic 

Include un proces iterativ de calcul al 

traficului pentru atingerea unui nivel de 

serviciu dorit. 

 

 

 

4 Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică - CESTRIN 
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3 STUDIU DE CAZ 

3.1 Prezentarea studiului de caz 

Prezenta lucrare de disertație reprezintă o comparație a nivelului de serviciu 

între două tipuri de amenajare a intersecțiilor la nivel, respectiv intersecție în 

„cruce” si intersecție de tip giratoriu, pentru perioada de perspectivă 

corespunzatoare clasei intersecției. 

3.2 Situatia existentă a intersecției 

Intersecția analizată se află pe drumul național DN 7 la km 23+350. 

Drumurile intersectate de drumul național DN 7, sunt: 

• drumul comunal DC 146 A, spre localitatea Gulia 

• drumul comunal DC 158, spre localitatea Samurcași 

Drumul național DN 7 este un drum național principal din Romania care 

leagă București cu granițele de vest ale României, străbătând orașele Pitești, 

Râmnicu  Vâlcea, Sibiu, Sebeș, Deva, Arad, și face parte din rețeaua de drumuri 

naționale și europene. 

 

 
Figura 3.1: Încadrarea în zonă a intersecției 
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Figura 3.2: Intersecția studiată 

 

Drumul național DN 7 în prezent, are o platformă alcatuită din 4 benzi de 

circulație cu lațimea de 3.50 m fiecare și două acostamente cu lațimea de 1.00 m 

fiecare. Pe zona mediană a drumului național este amplasat un separator de sensuri 

- parapet din beton de tip Ney Jersey. 

 

 
Figura 3.3: Drumul național DN 7 
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Drumurile comunale DC 158 si DC 146 A, au o parte carosabilă de 2 x 2.75 

m, încadrată de două acostamente cu lațimea de 0.75 m, fiecare. 

 

 
Figura 3.4: Drumul comunal DC 146 A 

 

 
Figura 3.5: Drumul comunal DC 158 
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3.3 Date de trafic 

 

Pentru contorizarea volumelor de trafic, au fost realizate măsurători de 

trafic. Masuratorile de trafic au constat în contorizarea vehiculelor pe fluxuri de 

circulație timp de o oră în intervalul orar de vârf 8.00 – 9.00. 

 

 
Figura 3.6: Trafic orar recenzat 

 

In tabelele ce urmează, sunt prezentate datele de trafic colectate. 

 

Tabel 3.1: Contorizare fluxuri de trafic (vehicule fizice/flux de circulatie) - 

Drum național DN 7 - Sens București - Pitești 

Intervalul 

orar 

Drum național DN 7 - Sens București - Pitești 

TOTAL 
Vehicule stânga 

Vehicule 

înainte 
Vehicule dreapta 

8.00 -  9.00 30 337 52 419 
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Figura 3.7: Volumul de trafic pe fluxuri – braț DN 7 Sens București – Pitești 

 

 

Tabel 3.2: Contorizare fluxuri de trafic (vehicule fizice/flux de circulatie) - 

Drum național DN 7 - Sens Pitești - București 

Intervalul 

orar 

Drum național DN 7 - Sens Pitești - București 

TOTAL 
Vehicule stânga 

Vehicule 

înainte 
Vehicule dreapta 

8.00 -  9.00 30 336 20 386 

 

 
Figura 3.8: Volumul de trafic pe fluxuri  – braț DN 7 Sens Pitești - București  
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Tabel 3.3: Contorizare fluxuri de trafic (vehicule fizice/flux de circulatie) - 

Drum comunal DC 158  

Intervalul 

orar 

Drum comunal DC 158 

TOTAL 
Vehicule stânga 

Vehicule 

înainte 
Vehicule dreapta 

8.00 -  9.00 40 20 35 95 

 

 
Figura 3.9: Volumul de trafic pe fluxuri  – braț DC 158 

 

Tabel 3.4: Contorizare fluxuri de trafic (vehicule fizice/flux de circulatie) - 

Drum comunal DC 146 A 

Intervalul 

orar 

Drum comunal DC 146 A 

TOTAL 
Vehicule stânga 

Vehicule 

înainte 
Vehicule dreapta 

8.00 -  9.00 25 20 51 96 
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Figura 3.10: Volumul de trafic pe fluxuri  – braț DC 146 A 

 

3.4 Echivalarea vehiculelor fizice în vehicule etalon 

 

Premergător calculului nivelului de serviciu, s-a realizat echivalarea 

vehiculelor fizice în vehicule etalon, utilizând coeficienții de echivalare. 

În tabelele următoare sunt prezentate echivalările în vehicule etalon pe 

fiecare braț al intersecției. 

 

Tabel 3.5: Vehicule etalon - Drum național DN 7 - Sens Pitești - București 

Drum național DN 7 - Sens București - Pitești  

Nr. 

crt. 
Grupa de vehicule 

Vehicule etalon 

Stânga  Înainte Dreapta 

1 Biciclete, motociclete 1 3 2 

2 
Autoturisme, microbuze, 

autocamionete cu sau fără remorcă 
21 231 56 

3 Autocamioane şi  derivate cu 2-4 osii 13 328 3 

4 Autovehicule articulate 0 42 0 

5 Autobuze 5 35 0 

6 Tractoare și vehicule speciale 0 2 0 

7 Remorci la autocamioane și tractoare 0 9 0 

8 Vehicule cu tracțiune animală 0 0 0 

 Total 40 650 61 
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Tabel 3.6: Vehicule etalon - Drum național DN 7 – București - Sens 

Pitești 

Drum național DN 7 - Sens Pitești - București  

Nr. 

crt. 
Grupa de vehicule 

Vehicule etalon 

Stânga  Înainte Dreapta 

1 Biciclete, motociclete 2 3 2 

2 
Autoturisme, microbuze, 

autocamionete cu sau fără remorcă 
24 267 16 

3 Autocamioane şi  derivate cu 2-4 osii 5 328 3 

4 Autovehicule articulate 0 53 0 

5 Autobuze 0 45 0 

6 Tractoare și vehicule speciale 0 4 0 

7 Remorci la autocamioane și tractoare 0 18 0 

8 Vehicule cu tracțiune animală 0 0 0 

 Total 31 718 21 

 

 

Tabel 3.7: Vehicule etalon - Drum comunal DC 158 

Drum comunal DC 158 

Nr. 

crt. 
Grupa de vehicule 

Vehicule etalon 

Stânga  Înainte Dreapta 

1 Biciclete, motociclete 1 0 0 

2 
Autoturisme, microbuze, 

autocamionete cu sau fără remorcă 
36 20 34 

3 Autocamioane şi  derivate cu 2-4 osii 5 0 3 

4 Autovehicule articulate 0 0 0 

5 Autobuze 0 0 0 

6 Tractoare și vehicule speciale 0 0 0 

7 Remorci la autocamioane și tractoare 0 0 0 

8 Vehicule cu tracțiune animală 0 0 0 

 Total 42 20 37 
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Tabel 3.8: Vehicule etalon - Drum comunal DC 146 A 

Drum comunal DC 146 A 

Nr. 

crt. 
Grupa de vehicule 

Vehicule etalon 

Stânga  Înainte Dreapta 

1 Biciclete, motociclete 1 1 2 

2 
Autoturisme, microbuze, 

autocamionete cu sau fără 

remorcă 

16 19 30 

3 
Autocamioane şi  derivate cu 2-

4 osii 
10 0 5 

4 Autovehicule articulate 21 0 0 

5 Autobuze 5 0 0 

6 Tractoare și vehicule speciale 0 0 0 

7 
Remorci la autocamioane și 

tractoare 
0 0 0 

8 Vehicule cu tracțiune animală 0 0 0 
 Total 53 20 37 

 

3.5 Traficul în vehicule etalon pentru anul de referință 2035 

 

Pentru determinarea traficului in vehicule etalon, pentru anul de referință 

2035, asupra traficului corespunzător anului de referință 2020, au fost aplicați 

coeficienții de creștere a traficului. 

În tabelele următoare sunt prezentate vehiculele etalon pentru anul de 

referință 2035, pe fiecare braț al intersecției. 

 

Tabel 3.9: Vehicule etalon 2035 - Drum național DN 7 - Sens Pitești - 

București 

Drum național DN 7 - Sens București - Pitești 

Nr. 

crt. 
Grupa de vehicule 

Vehicule etalon 

Stânga  Înainte Dreapta 

1 Biciclete, motociclete 2 11 3 

2 
Autoturisme, microbuze, 

autocamionete cu sau fără remorcă 
39 438 89 

3 
Autocamioane şi  derivate cu 2-4 

osii 
18 189 4 

4 Autovehicule articulate 0 39 0 

5 Autobuze 14 54 0 

6 Tractoare și vehicule speciale 0 3 0 
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7 
Remorci la autocamioane și 

tractoare 
0 20 0 

8 Vehicule cu tracțiune animală 0 0 0 

 Total 73 754 96 

 

Tabel 3.10: Vehicule etalon 2035 - Drum național DN 7 – București - Sens Pitești 

Drum național DN 7 - Sens Pitești - București 

Nr. 

crt. 
Grupa de vehicule 

Vehicule etalon 

Stânga  Înainte Dreapta 

1 Biciclete, motociclete 3 4 3 

2 
Autoturisme, microbuze, 

autocamionete cu sau fără remorcă 
45 492 30 

3 
Autocamioane şi  derivate cu 2-4 

osii 
7 126 4 

4 Autovehicule articulate 0 30 0 

5 Autobuze 0 68 0 

6 Tractoare și vehicule speciale 0 5 0 

7 
Remorci la autocamioane și 

tractoare 
0 17 0 

8 Vehicule cu tracțiune animală 0 0 0 

 Total 55 742 37 

 

Tabel 3.11: Vehicule etalon 2035 - Drum comunal DC 158 

Drum comunal DC 158 

Nr. 

crt. 
Grupa de vehicule 

Vehicule etalon 

Stânga  Înainte Dreapta 

1 Biciclete, motociclete 2 0 0 

2 
Autoturisme, microbuze, 

autocamionete cu sau fără remorcă 
67 37 63 

3 
Autocamioane şi  derivate cu 2-4 

osii 
7 0 4 

4 Autovehicule articulate 0 0 0 

5 Autobuze 0 0 0 

6 Tractoare și vehicule speciale 0 0 0 

7 
Remorci la autocamioane și 

tractoare 
0 0 0 

8 Vehicule cu tracțiune animală 0 0 0 

 Total 76 37 67 
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Tabel 3.12: Vehicule etalon 2035 - Drum comunal DC 146 A 

Drum comunal DC 146 A 

Nr. 

crt. 
Grupa de vehicule 

Vehicule etalon 

Stânga  Înainte Dreapta 

1 Biciclete, motociclete Stânga  Înainte Dreapta 

2 

Autoturisme, microbuze, 

autocamionete cu sau fără 

remorcă 

2 2 3 

3 
Autocamioane şi  derivate cu 2-4 

osii 
30 35 78 

4 Autovehicule articulate 14 0 7 

5 Autobuze 9 0 0 

6 Tractoare și vehicule speciale 14 0 27 

7 
Remorci la autocamioane și 

tractoare 
0 0 0 

8 Vehicule cu tracțiune animală 0 0 0 

 Total 69 37 115 

 

3.6 Determinarea nivelului de serviciu  

 

Pentru a determina nivelul de serviciu, s-a utilizat programul Synchro, 

program specializat in modelarea, gestionarea și simularea sistemelor de trafic. 

Etapele parcurse cu ajutorul programului Synchro, au constat în: 

• Alcătuirea geometriei intersecției; au fost realizate două modele – 

intersecție în „cruce” si intersecție de tip giratoriu; 

 

 
Figura 3.11: Modelare intersecție cu geometria în „cruce 
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Figura 3.12: Modelare intersecție cu geometria de tip giratoriu 

 

• Introducerea prioritaților de trecere prin intersecție: respectiv la  

alcătuirea în „cruce” a intersecției – indicator stop pentru drumurile 

comunale; 

• Introducerea fluxurilor de trafic în vehicule etalon pe fiecare braț al 

intersecției în parte – în amenajarea existentă pentru anul 2020; 

• Introducerea fluxurilor de trafic în vehicule etalon pe fiecare braț al 

intersecției în parte – în amenajarea existentă pentru perioada de 

perspectivă - anul 2035; 

• Introducerea fluxurilor de trafic în vehicule etalon pe fiecare braț al 

intersecției în parte – în amenajarea de tip sens giratoriu pentru 

perioada de perspectivă - anul 2035; 

• Generarea rapoartelor necesare din program. 

 

3.6.1 Metode de determinare a nivelului de serviciu al intersecțiilor 

Pentru a calcula nivelul de serviciu al intersecțiilor, s-au utilizat două 

metode: 

• Prin determinarea coeficientului ICU - Intersection Capacity 

Utilization (capacitatea de utilizare a intersecției rezultat în urma 

analizei cu programul Synchro), exprimat în procente și în funcție de 

acesta se determină  nivelul de serviciu, conform tabelului de mai jos 
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Figura 3.13: Determinarea nivelul de serviciu al intersecțiilor, în 

funcție de capacitatea de utilizare a intersecției5 

 

• Prin determinarea întârzierii pe intersecție, ca rezultat al mediei 

ponderate dintre  volumul de trafic și întârzierile, de pe fiecare braț 

al intersecției1. 

𝑑
𝐼=

𝑑𝑏,1∗𝑣𝑏,1+𝑑𝑏,2∗𝑣𝑏,2+𝑑𝑏,3∗𝑣𝑏,3+𝑑𝑏,4∗𝑣𝑏,4
𝑣𝑏,1+𝑣𝑏,2+𝑣𝑏,3+𝑣𝑏,4

 

Tabel 3.13: Nivelul de serviciu în funcție de întârzierile pe intersecție 

Nivelul de 

serviciu 

Întârzieri de control 

(sec/veh) 

A < 10 

B 10 - 15 

C 15 - 25 

D 25 - 35 

E 35 - 50 

F >50 

 

3.6.2 Determinarea nivelului de serviciu al intersecției păstrând amenajarea 

actuală pentru anul de referință 2020 

• Prin determinarea coeficientului ICU - 46.9%, acesta corespunde 

nivelului de serviciu – A; 
 

 

 

5 Manualul utilizatorului - Synchro 
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Figura 3.14: Capacitatea de utilizare a intersecției în cruce an 2020 - Synchro 

 

• Prin determinarea întârzierii pe intersecție, a rezultat o întârziere de 

5.4 secunde, încadrându-se la nivelul de serviciu – A; 

𝑑
𝐼=

0.7𝑏,1∗475𝑏,1+0.8𝑏,2∗540𝑏,2+25.3𝑏,3∗115𝑏,3+30.5𝑏,4∗99𝑏,4
475𝑏,1+540𝑏,2+115𝑏,3+99𝑏,4

=5.4 𝑠
 

 

3.6.3 Determinarea nivelului de serviciu al intersecției păstrând amenajarea 

actuală pentru anul de referință 2035 

• Prin determinarea coeficientului ICU - 74.7%, corespunzător 

nivelului de serviciu – D; 

 
Figura 3.15: Capacitatea de utilizare a intersecției în cruce an 2035 – Synchro 
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• Prin determinarea întârzierii pe intersecție, a rezultat o întârziere de 

18.3 secunde, încadrându-se la nivelul de serviciu – C; 

𝑑
𝐼=

19.6𝑏,1∗834𝑏,1+17.3𝑏,2∗923𝑏,2+20.4𝑏,3∗221𝑏,3+15.1𝑏,4∗180𝑏,4
834𝑏,1+923𝑏,2+221𝑏,3+180𝑏,4

=18.3 𝑠
 

 

3.6.4 Determinarea nivelului de serviciu al intersecției în amenajare de tip 

giratoriu pentru anul de referință 2035 

• Prin determinarea coeficientului ICU, acesta corespunde nivelului de 

serviciu – C; 

 
Figura 3.16: Nivelul de serviciu al intersectiei giratorii an 2035 – Synchro 

 

• Prin determinarea întârzierii pe intersecție, a rezultat o întârziere de 

15.8 secunde, iar conform tabel 3.17, se încadrează la nivelul de 

serviciu – C; 

𝑑
𝐼=

16.1𝑏,1∗834𝑏,1+15.5𝑏,2∗923𝑏,2+17𝑏,3∗221𝑏,3+15𝑏,4∗180𝑏,4
834𝑏,1+923𝑏,2+221𝑏,3+180𝑏,4

=15.8 𝑠
 

 

4 CONCLUZII 

Din determinările efectuate, a rezultat faptul că în prezent anul 2020, 

intersecția funcționează la un nivel de serviciu A, ceea ce înseamnă că circulație 

este fluentă, fără cozi de așteptare și viteză liberă de circulație. 

La nivelul perioadei de perspectivă – anul 2035, s-a constatat că, păstrând 

geometria actuală a intersecției, intersecția va funcționa la un nivel de serviciu D 

– (dintre cele două nivele de serviciu rezultate se alege cel mai defavorabil), ceea 
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ce înseamnă că circulația este acceptabilă, are cozi de așteptare reduse, iar viteza 

este redusă. Schimband geometria în amenajare de tip giratoriu, s-a constatat o 

îmbunătățire a nivelui de serviciu C, ceea ce înseamnă că circulația este 

acceptabilă, exista posibilități de formare a cozilor de așteptare, iar viteza este mai 

redusă. 

Având în vedere rezultatele, se constată, că alegerea geometriei intersecției 

poate influența,  funcționalitatea intersecției, respectiv capacitatea de utilizare a 

intersecției. 

Alte avantaje, atunci când alegem sa utilizăm la proiectarea unei intersecții, 

geometriei de tip giratoriu, sunt: 

• Reducerea semnificativă a punctelor de conflict față de o amenajare 

clasică a intersecției, respectiv reducerea la 8 puncte de conflict pentru 

autovehicule, fața de 32 puncte de conflict pentru autovehicule o 

intersecție clasică cu 4 brațe, așa cum reiese din figura de mai jos: 

 

 
Figura 4.1: Puncte de conflict intersecție clasică vs. intersecție de tip 

giratoriu6 

 

 

 

6 www.sandiego.gov 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 
 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020 
ediţia a X-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

199 

 

• Circulație cu viteză redusă în apropierea și pe calea inelară a intersecției 

giratorii, fapt ce  conduce la scăderea numărului accidentelor și creșterea 

siguranței circulației; 

• Capacitatea de circulatie este crescută, datorită întârzierilor pe vehicul mai 

mici,  capacitatea de circulație poate ajunge pana la 2400 vehicule etalon / 

oră, pentru un sens giratoriu clasic cu cale inelară dublă, comparativ cu 

1600 vehicule etalon / oră pentru o intersecție clasică cu o circulație 

fluentă fără benzi suplimentare. 

 

 
Figura 4.2: Exemplificare intersecție de tip giratoriu cu cale inelara dublă 
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Rezumat:  

 

Obiectul lucrării constă în studierea influenţei modulului de elasticitate dinamic al 

straturilor asfaltice din structura rutiera, în diferite situaţii de exploatare în condiţiile în care 

celelalte caracteristici fizico-mecanice rămân constante (grosimea straturilor componente, 

modulele de elasticitate şi coeficienţii lui Poisson pentru pământ şi straturile granulare). 

Calculele şi simulările vor consta, în varierea modulului de elasticitate şi a coeficientului lui 

Poisson pentru stratul de uzură, stratul de legatură (binder) şi stratul de bază din structura rutieră 

studiată pentru situaţia de încărcare cu osia standard cu sarcina pe osie de 115kN. Programul 

de calcul utilizat în realizarea simulărilor este Alize. 

Vor fi studiate doua tipuri de structuri rutiere care au în componenţă următoarele 

straturi: 

Structura rutieră S.R.1 

Are în componenţă următoarele straturi : 

• strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16 de 4 cm grosime;  

• strat de legătură din beton asfaltic tip BAD 22,4 de 5 cm grosime; 

• strat de bază din mixtură asfaltică tip AB 31,5 de 8 cm grosime; 

• fundaţie superioară din piatră spartă de 20 cm grosime; 

• fundaţie inferioară din balast de 25 cm grosime; 

• pământ de fundare al cărui modul E = 80 Mpa. 

Structura rutieră S.R.2 

• strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16 de 4 cm grosime;  

• strat de legătură din beton asfaltic tip BAD 22,4 de 5 cm grosime; 

• strat de bază din mixtură asfaltică tip AB 31,5 de 8 cm grosime; 

• fundaţie superioară din balast stabilizat de 20 cm grosime; 

• fundaţie inferioară din balast de 25 cm grosime; 

• pământ de fundare al cărui modul E = 80 Mpa. 

 

Cuvinte cheie: structura rutiera flexibila, structura rutiera semirigida, strat de uzura, 

strat de legatura, strat de baza, RDO.  
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1. ALCĂTUIREA  SISTEMELOR  RUTIERE 

 

1.1 Generalităţi 

 

Sistemul rutier reprezintă ansamblul de straturi care formează corpul 

şoselei şi care preia solicitările generate de acţiunea traficului, ai factorilor 

climatici şi le transmite la terenul de fundare. Pachetul de straturi suprapuse, 

conceput pentru alcătuirea căii formează sistemul rutier al drumului (străzii). 

Sistemul rutier este aşezat pe patul drumului, de accea pentru 

dimensionarea sistemelor rutiere se ia în considerare şi pământul din pat până la 

adâncimea la care se resimt încărcările transmise de vehicule. Sistemul rutier 

împreună cu zona activă a terasamentelor care conlucrează la preluarea 

încărcărilor, formează complexul rutier. 

Prin destinaţia pe care o are un sistem rutier trebuie să suporte încărcările 

date de trafic şi să le transmită mai departe terenului de fundare, fără ca în 

complexul rutier să se producă fisuri sau deformaţii cu caracter permanent. 

Straturile sistemului rutier sunt alcătuite din materiale cu rezistenţe diferite.                   
 
1.2 Principii de dimensionare ale structurilor rutiere flexibile şi semirigide 

 
Metoda de dimensionare se bazează pe modelarea multistratului într-un 

sistem de straturi liniar elastice, omogene şi izotrope în cadrul căruia materialele 

componente şi pământul de fundaţie sunt caracterizate prin modulul de elasticitate 

dinamic şi coeficientul lui Poisson. 

Criteriile de dimensionare sunt urmatoarele: 

a) pentru structuri rutiere suple 

- deformaţia specifîcă de întîndere admisibilă la baza straturilor bituminoase. 

- deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului. 

b) pentru structuri rutiere semirigide 

- deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase. 

-  tensiunea de întindere admisibilă la baza stratului/straturilor din agregate 

naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. 

-  deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului. 

Indiferent de metoda de dimensionare, este necesară parcurgerea unor etape 

preliminare calculului, şi anume: 

a) stabilirea traficului de calcul. 

b) stabilirea capacităţii portante la nivelul patului drumului. 

c) alegerea unei alcătuiri a sistemului rutier. 
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d) analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard. 

e) stabilirea comportării sub trafic a structurii rutiere. 
f) verificarea structurii rutiere la acţiunea îngheţ-dezgheţului. 
 

1.2 Starea de tensiuni şi deformaţii 
 

 Problema dimensionării sistemelor rutiere necesita cunoaşterea ipotezelor 
şi a schemelor de calcul care stau la baza evaluării deformaţiilor sistemelor rutiere 
sub solicitarea traficului. 

Aceasta implică definirea constantelor de deformabilitate ce caracterizează 

materialele folosite la executarea straturilor rutiere şi oferă posibilitatea folosirii 

raţionale a materialelor de care se dispune. 

Calculul unei structuri rutiere necesită alegerea unei teorii de calcul care 

prin rezultatele pe care le oferă să poată să se găsească cât mai aproape de 

comportarea reală a sistemului. 

Calculele teoreţice se bazează în general pe adoptarea unor modele 

simplificate ale structurii reale. 

Cea mai simplă schemă teoretică de calcul asimilează straturile din mixţuri 

bituminoase de la suprafaţa căii cu un singur sţrat de grosime h, având constantele 

elasţice E si µ iar fundaţia şi pământul de fundare sunţ considerate împreună ca 

un mediu semiinfinit elastic, omogen şi izotrop, având constantele E0 şi µo. 

O asemenea schemă transformă complexul rutier real într-un complex 

teoretic bistrat. 

D.M. Burmister consideră ca valabilă ipoteza că atât stratul superior de 

grosime constantă cât şi mediul semiinfinit pe care reazemă sunt corpuri elastice. 

Penţru sistemul elastic bistrat, stratul superior este un solid elastic ale cărui 

eforturi şi deformaţii la contactul cu mediul pe care reazemă sunt stabilite din 

condiţia de continuitate. 

Acest strat se poate deforma în sens transversal si eforturile unitare normale 

în planul feţei superioare sunt diferite de cele din planul feţei inferioare. 

In anul 1885, Boussinesq a prezentat soluţii teoretice pentru determinarea 

eforturilor unitare într-un masiv semiinfinit omogen, izotrop şi liniar elastic, 

acţionat la partea superioară de o sarcină concentrată. 

Tensiunile unitare datorită încărcărilor cu diverse legi de distribuţie pe 

suprafeţe de formă oarecare se poate obţine prin integrarea soluţiilor pentru forţa 

concentrată. 

Eforturile unitare ce acţioneză într-un punct ca urmare a mai multor 

încărcări aplicate se pot determina pe baza principiului suprapunerii efectelor. 
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În cele mai multe cazuri, încărcările nu sunt aplicate direct pe suprafaţa 

terenului, însă soluţiile corespunzătoare încărcărilor aplicate la suprafaţă pot fi 

utilizate în mod corespunzător pentru cazul încărcărilor aplicate la o adâncime 

redusă de la suprafaţa terenului. 

 

 2. STUDIU DE CAZ  

 

Am luat spre analiza o structura rutiera flexibila si una semirigida 

Pentru studiul de caz am utilizat programul de calcul Alize. 

Calculul teoretic al unei structuri rutiere se bazează pe comparaţia între: 

− eforturile şi deformaţiile provocate de trafic în structură. 

− eforturile şi deformaţiile admisibile pentru fiecare dintre materialele care 

alcătuiesc structura. 

  Programul Alize permite calculul cu precizie a eforturilor şi deformaţiilor 

în straturile rutiere sub efectul încărcărilor generate de trafic. Problema este 

rezolvată în manieră analitică, dupa modelul Burmister. 

Alize permite determinarea eforturilor şi deformaţiilor într-o structură de 

şosea supusă unei încărcări statice date. El calculează de asemenea deflexiunile 

şi razele de curbură la suprafaţa şoselei. 

Structura este descrisă ca un mediu multi-strat, în care fiecare strat este 

asimilat cu un solid elastic liniar, izotrop si omogen, infinit în planul lui şi cu 

grosime finită, în afară de sol care este semi-infinit. 

Două straturi adiacente pot fi în următoarele situaţii: cu conlucrare între 

ele sau fără conlucrare între ele. 

Încărcarea aplicată la suprafaţa şoselei este constituită din una sau mai 

multe încărcări statice şi circulare. Sunt posibile mai multe tipuri de încărcări: 

- presiune verticală circulară şi uniformă, care reprezintă greutatea transmisă 

la şosea de pneuri. 

- încărcare liniară, verticală, uniformă pe un perimetru circular care 

reprezintă efectele unui disc. 

- încărcare circulară radială liniar variabilă. 

 Calculul eforturilor, deformaţiilor şi afişarea rezultatelor se efectuează într-

un număr limitat de puncte ale structurii numite puncte de observaţie. 

Concret, structura de şosea este reprezentată printr-o structură de calcul. 

Fiecărui strat din structura şoselei îi corespunde un strat din structura de calcul. 

Stratul nr.1 este caracterizat prin: 

− modulul de elasticitate Ei 
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− coeficientul lui Poisson µ 

− grosime hi 

Modelul nu permite luarea în consideraţie decât a interfeţelor cu conlucrare 

sau acelor fără conlucrare. 

Pentru structura rutieră aleasă se vor face o serie de rulări prin introducerea 

datelor din tabelele de mai jos în programul de calcul Alize. 

Calculele şi simulările vor consta în varierea modulului de elasticitate şi a 

coeficientului lui Poisson pentru stratul de uzură, stratul de legatură (binder) şi 

stratul de bază din structura rutieră studiată în condiţiile în care celelalte 

caracteristici fizico-mecanice vor rămâne constante (grosimea straturilor 

componente, modulele de elasticitate şi coeficienţii lui Poisson pentru pământ şi 

straturile granulare) 

Conform Buletin tehnic rutier — indicativ PD 177-2001, "Normativ pentru 

dimensionarea structurilor rutiere suple semirigide" modulele de elasticitate şi 

coeficienţii lui Poisson pentru straturile granulare sunt: 

• piatra sparta Ep=500 Mpa, µ = 0.27; 

• pentru balast Eb =208 Mpa, µ = 0.27; 

• pamantul de fundare E = 80 Mpa, µ = 0.35. 

 

Calculele si reprezentarea grafica din acest articol sunt prezentate pentru 

structura rutiera 1 (flexibila) si structura rutiera 2 (semirigida) cu coeficientul lui 

Poisson avand urmatoarele valori : µ = 0.25 ; 0,35 si 0,40  si tipul climateric I 

(Tabelul 1). Calculele sunt realizate cu pastrarea structurii de baza si in care am 

oscilat modulele de elasticitate la fiecare strat in parte si dupa cu variatia 

coeficientului lui Poisson. 

Calculele şi simulările vor consta, într-o primă etapă, în varierea 

modulului de elasticitate şi a coeficientului lui Poisson pentru stratul de uzură, 

stratul de legatură (binder) şi stratul de bază din Structura S.R.1 pentru situaţia 

de încărcare cu osia standard cu sarcina pe osie de 115kN. Programul de calcul 

utilizat în realizarea simulărilor este Alize. 

În cea de-a doua etapă calculele şi simulările se vor face pe Structura 

S.R.2 (ce are în componenţă trei straturi asfaltice: stratul de uzură, stratul de 

legatură (binder) şi stratul de bază). Pentru aceasta se vor varia modulele de 

elasticitate şi coeficienţii lui Poisson pentru straturile asfaltice şi se va 

studia/interpreta influenţa acestora asupra structurii. 

In cea de-a treia etapă, pentu obţinerea unor concluzii corecte a 

influenţei alegerii modulului de elasticitate dinamic în straturile bituminoase, 
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se va lua în considerare şi variaţia grosimii straturilor asfaltice concomitent 

cu varierea modulelor de elasticitate şi a coeficienţilor lui Poisson. 

În partea finală se va analiza comportarea Structuri S.R.1 în exploatare 

la diversele clase de trafic (T4, T3, T2, T1, T0, Tex) şi determinarea ratei de 

degradare din oboseală RDO. 

Concluziile şi calculele finale însoţite de anexele (tabelele de rezultate) 

date de programul Alize se vor regăsi în capitolul de CONCLUZII din lucrarea 

de disertatie. 
 

Tabelul 1. Parametrii de calcul pentru S.R.1 si S.R.2 

Denumirea 

stratului S.R. 1 S.R. 2 

μ=0.25 

μ=0.35 

μ=0.40 

mixturi 

μ=0.25 

μ=0.35 

μ=0.40 

mixturi 

μ=0.25 

μ=0.35 

μ=0.40 

mixturi 

μ=0.25 

μ=0.35 

μ=0.40 

mixturi 

μ=0.25 

μ=0.35 

μ=0.40 

mixturi 

μ=0.25 

μ=0.35 

μ=0.40 

mixturi 

μ=0.25 

μ=0.35 

μ=0.40 

mixturi 

 

Sistem 

rutier 

suplu 

Sistem 

rutier 

semirigid 

E, 

MPa 

E, 

MPa 

E, 

MPa 

E, 

MPa 

E, 

MPa 

E, 

MPa 

E, 

MPa 

Grosime 

strat 

Grosime 

strat 

Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 Var. 7 

cm cm        

Uzură (BA16) 4 4 3600 4500 6000 3600 3600 3600 3600 

Legătură 

(BAD22.4) 5 5 3000 3000 3000 4000 5000 3000 3000 

Bază (AB31.5) 8 8 5000 5000 5000 5000 5000 4000 6000 

Balast stabilizat 

cu ciment 0 20 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Piatra sparta 20 0 500 500 500 500 500 500 500 

Fundație din 

balast 25 25 208 208 208 208 208 208 208 

Pamant P4 0 0 80 80 80 80 80 80 80 

Pamant P 4 avand μ=0.350 

tip climateric I0 

 

 Verificarea structurilor flexibile presupune ca verificare: 

1. Verificarea la baza structurilor bituminoase - criteriul deformatiei 

specifice de intindere admisibila la baza straturilor bituminoase 

2. Verificarea la nivelul pamantului de fundare -  criteriul deformatiei 

specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare 

Verificarea structurilor semirigide presupune ca verificare: 

1. Verificarea la baza structurilor bituminoase - criteriul deformatiei 

specifice de intindere admisibila la baza straturilor bituminoase 
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2. Verificarea la nivelul pamantului de fundare -  criteriul deformatiei 

specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare 

3.  Verificarea la baza stratului cu agregate stabilizate - criteriul tensiunii 

de intindere admisibila la baza stratului din agregate stabilizate 

 

În urma rulării datelor cu programul Alize din tabelul 1 au rezultat 

următoarele deformaţii specifice orizontale la baza straturilor bituminoase şi 

deformaţii specifice verticale de compresiune la nivelul patului drumului funcţie 

de variaţia modulului de elasticitate şi a coeficientului lui Poisson: 

Tabelul 2. Rezultate obţinute pentru S.R.1, µ = 0.25 

Nr. 

Varianta  
εr Nadm RDO Observatii εz εzadm Observatii 

1 133.40 1.56 0.67 se verifica 318.50 

324.69 

se verifica 

2 132.20 1.62 0.65 se verifica 309.80 se verifica 

3 130.90 1.68 0.62 se verifica 298.30 se verifica 

4 133.10 1.58 0.67 se verifica 313.00 se verifica 

5 133.00 1.58 0.66 se verifica 308.80 se verifica 

6 143.20 1.18 0.89 se verifica 322.40 se verifica 

7 125.50 1.99 0.53 se verifica 315.20 se verifica 

 

Tabelul 3. Rezultate obţinute pentru S.R.2, µ = 0.25 

Nr. 

Varianta  
εr Nadm RDO εz εzadm σr Rt σradm Observatii 

1 88.10 8.11 0.13 279.90 

324.69 

240.00 523.35 313.39 se verifica 

2 88.30 8.03 0.13 272.80 230.00 529.87 317.29 se verifica 

3 88.80 7.86 0.13 263.30 220.00 539.30 322.94 se verifica 

4 88.90 7.82 0.13 275.00 230.00 540.05 323.39 se verifica 

5 89.70 7.55 0.14 271.20 230.00 552.27 330.71 se verifica 

6 91.40 7.01 0.15 282.60 240.00 488.69 292.63 se verifica 

7 85.10 9.30 0.11 277.70 230.00 552.27 330.71 se verifica 

Rezultatele analizei variaţiei stării de deformaţii specifice în structurile 

rutiere flexibile si semirigide S.R.1. şi S.R.2., cu programul Alize, sunt 

prezentate grafic în figurile 1 si 2: 
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Figura 1. Variatia deformatiei specifice orizontala de intindere la baza 

straturilor bituminoase, S.R. 1, µ = 0.25 
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Figura 2. Variatia deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul 

pamantului de fundare, S.R. 1, µ = 0.25 
 

Pe baza rezultatelor din tabelele 2-7 se obţin următorele grafice pentru 

variaţia RDO in funcţie de variaţia modulului de elasticitate al straturilor de uzura, 

de baza si de legatura: 

 

  

 
Figura 3. Variaţia RDO funcţie de variaţia modulului de elasticitate (E), S.R.1, 

µ = 0.25 
  

0.62

0.63

0.64

0.65

0.66

0.67

0.68

3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

R
D

O

Modulul de elasticitate

Variatia lui RDO functie de  
modulul de elasticitate pentru 

stratul de uzura 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

R
D

O

Modulul de elasticitate

Variatia lui RDO functie de  
modulul de elasticitate pentru 

stratul de baza 

0.664

0.666

0.668

0.670

0.672

0.674

2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

R
D

O

Modulul de elasticitate

Variatia lui RDO functie de  modulul de elasticitate pentru 
stratul de legatura 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020 

ediţia a X-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

210 

  

 
Figura 4. Variatia deformatiei specifice orizontala de intindere la baza 

straturilor bituminoase, S.R. 2, µ = 0.25 

 

  

 
Figura 5. Variatia deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul 

pamantului de fundare, S.R. 2, µ = 0.25 
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Figura 6. Variaţia RDO funcţie de variaţia modulului de elasticitate, S.R.2, µ=0.25 

 

  

 
Figura 7. Variaţia tensiunii de intindere admisibila la baza stratului din agregate 

stabilizate, S.R.2, µ = 0.25 
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Figura 8. Variatia deformatiei specifice orizontala de intindere la baza 

straturilor bituminoase, S.R. 1, µ = 0.25, µ = 0.35, µ = 0.40, stratul de uzura 

 

 
Figura 9. Variaţia RDO funcţie de variaţia modulului de elasticitate (E), S.R.1, 

µ = 0.25, µ = 0.35, µ = 0.40, stratul de uzura 

 

 
Figura 10. Variatia deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul 
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3. CONCLUZII 
 

Conform graficelor de mai sus, se constata ca pentru toate straturile 

bituminoase ale structurii rutiere nr. 1, odata cu cresterea modulului de elasticitate 

dinamic, nu se obtin reduceri semnificative ale deformatiilor de intindere la baza 

straturilor bituminoase.  

Aceste reduceri sunt aproape nesemnificative, prin urmare, la straturile de 

uzura, alegerea stricta a modulului de elasticitate, incadrandu-se in anumite limite, 

nu are importanta prea mare. 

Se constata ca si la stratul de legatura BAD 22,4 si la stratul de baza AB 

31,5, este valabila concluzia de la punctul 1, in sensul ca deformatiile specific de 

intindere nu scad semnificativ. 

Urmărind comparativ variaţia deformaţiilor specifice de întindere la baza 

straturilor asfaltice cu variaţia deformaţiilor specifice de compresiune la nivelul 

patului căii se constată că influenţa capacităţii portante a terenului de fundare este 

mai mare asupra deformaţiilor specifice de compresiune la nivelul patului căii 

 Din graficele rezultate se observa ca daca creste modulul de elasticitate 

scade deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor bituminoase. 

 Analizand Figura nr. 3 se observa ca daca creste modulul de elasticitate 

scade rata de degradare din oboseala (RDO). 

 Analizand graficele rezultate se observa ca daca creste modulul de 

elasticitate scade deformatia specifica verticala admisibila la nivelul patului 

drumului. 

Analizând rezultatele obţinute se desprind următoarele concluzii finale: 

1. stratul de bază are rolul cel mai important în preluarea eforturilor date de 

încărcări şi transmiterea/repartizarea acestora către terenul de fundare; 

2. în calculele de dimensionare, variaţia modulului de deformaţie concomitent 

cu variaţia coeficientului lui Poisson şi a grosimii stratului de bază are 

înfluenţă directă asupra acestuia în sensul că, o determinare corectă a 

modulului va conduce la o apreciere corectă a stării de deformaţie 

(deformaţiile specifice de întindere de la baza straturilor bituminoase). 

Deci, pentru stratul de bază modulul de elasticitate va trebui judicios 

determinat. 

3. pentru stratul de uzură, variaţia modulului de elasticitate, concomitent cu 

variaţia grosimii stratului şi a coeficientului lui Poisson, nu conduce la 

reduceri semnificative ale deformaţiilor de întindere la baza straturilor 
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bituminoase. Prin urmare, pentru straturile de uzură adoptarea unei valori 

strictă a modulului de elasticitate, nu are o importanţă prea mare. 

4. pentru stratul de legatură este valabilă concluzia de la punctul 3), 

deformaţiile specifice de întindere fiind doar ceva mai mari, însă fără sa 

scadă semnificativ. 
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Rezumat 

 

Lucrarea de față își propune să ofere noi solutii pentru studiul drumurilor adaptate la 

viteza de lucru a secolului actual în domeniul infrastructurii rutiere din România.Asigurarea 

eficientă a calității și controlul calității inspecțiilor de drumuri noi dar si deja executate precum 

și evaluarea duratei de viață a activului existent are prioritate în zilele noastre. În cadrul acestui 

context, utilizarea noilor metode de studiu nedistructiv a structurii rutiere, devine din ce in ce o 

solutie mult mai usor de accesat datorita rezultatelor relativ rapide dar si viabile in comparatie 

cu metodele folosite pana acum. 

Progresele din ce în ce mai mari în domeniul proiectării construcțiilor folosind mixturi 

asfaltice si alte materiale, precum și creșterea și siguranța infrastructurii noastre au dat naștere 

cererii de servicii, precum scanarea structurii si testarea nedistructivă. În ultimii ani, a apărut o 

tehnică de accesare și imagistică a interiorului structurii, numită Radar penetrant la sol, care a 

furnizat date cantitative, pentru a evalua în mod corespunzător structura inspectată. 

Cea mai mare parte de studiu implică metode distructive, adica foraj in structura rutiera, 

monstrele rezultate din foraj, sunt utilizate de ingineri pentru a determina grosimea diferitelor 

straturi, prin prelevarea unui eșantion și utilizarea eșantionului respectiv pentru evaluarea de 

laborator. Cu toate acestea, această metodă de eșantionare de bază nu este doar consumatoare 

de timp, ci și costisitoare. În plus, obtinerea de monstre este o metoda distructiva, expunând 

structurile la aer, apă și elementele care vor deteriora in timp și mai mult structura inspectată. 

Utilizarea radarului de penetrare a solului este nedistructivă, păstrând intactă structura originală 

și făcând întreținerea pe termen lung mai puțin costisitoare. 

Lucrarea prezinta rezultatele investigatiilor pentru evaluarea starii tehnice, determinarea 

si prioritizarea lucrarilor de reabilitare si intretinere in vederea aducerii drumurilor analizate la 

parametrii tehnici optimi. 

 

 Cuvinte cheie: georadar, structura rutiera, nedistructiva, studiul; 
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1.INTRODUCERE 

  

Mentinerea retelei de drumuri existente la standarde tehnice 

corespunzatoare reprezinta o preocupare prioritara pentru administratiile de 

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

astfel incat degradarile se accentueaza, si implicit apare necesitatea testarii 

structurii rutiere. In acest context aducerea georadarului in prim plan isi propune 

si incearca sa realizeze un echilibru intre timpul si costul studiului efectuat in 

comparatie cu metodele deja existente, unde pentru a obtine rezultate, este necesar 

efectuarea mai multor pasi. Totusi combinarea vechilor metode de studiu a 

structurii rutiere, cu cele propuse in lucrarea de fata pot genera rezultate foarte 

bune.  

Prin utilizarea georadarului se are in vedere ca rezultatele obtinute sa fie 

furnizate intr-un mod eficient, tinand seama atat de costurile administratorilor cat 

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

rutieri. Totodata va fi asigurata coordonarea efectiva si eficienta a studiului astfel 

incat desfasurarea traficului rutier sa se realizeze in conditii optime. 

 

Beneficiile principale sunt: 

- Cresterea productivitatii fara a sacrifica acuratetea 

- Posibilitatea studierii obiectivelor la fata locului 

- Metoda poate fi usor adaptata si altor aplicatii (arheologie, mediu, cai 

ferate) 

- Usor de transportat 

 

În domeniul inspecției infrastructurii, există o serie de avantaje ale testelor 

nedistructive care utilizează GPR: 

  

-Imagistică precisă 

 Un mare avantaj al GPR este că acesta oferă imagini exacte. GPR oferă 

orientare și adâncimea obiectelor îngropate datorită capacității sale de a analiza 

staturile rutiere la adâncimi diferite. Metodele actuale de inspecție sunt de natură 

manuală și vizuală care nu furnizează datele cantitative necesare pentru a menține 

în mod corespunzător infrastructura de astăzi. 
 

-Evaluarea structurii 

 Cererile GPR în domeniul evaluării structurii sunt numeroase, care includ 

determinarea grosimii straturilor ce alcatuiesc structura, detectarea golurilor și 
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pătrunderea apei, compactitatea solului, amplasarea armăturilor, liniilor de 

utilități, țevilor și conductelor care sunt plasate sub structuri. 

 

1.1 Descrierea metodei 

 

 Metoda de investigatie georadar (GPR - Ground Penetration Radar), este o 

metoda geofizica, nedistructiva care utilizeaza radiatia electromagnetica 

transmisa și detecteaza semnalele reflectate din structurile subterane. GPR poate 

avea aplicații într-o varietate de medii, inclusiv rocă, sol, gheață, apă dulce, 

trotuare și structuri.   

 Metoda utilizează unde radio de inalta frecventa (de cele mai multe ori 

polarizate), aflate de obicei in intervalul 10 MHz până la 2,6 GHz. Un transmițător 

GPR emite energie electromagnetica in pamant. 

 

 
Figura 1. Principiul de lucru al Georadarului 

 

 Semnalul transmis in subsol de un transmitator al antenei GPR, este 

reflectat de obstacolele intalnite sau de modificarile de stratificatie din subsol ,  iar 

raspunsul este inregistrat de un  receptor al antenei GPR, transmis catre un decodor 

analog-digital si apoi stocat, procesat si transformat adecvat pentru vizualizare in 

diferite forme. 
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 In acest fel, echipamentul GPR inregistreaza un timp de raspuns al reflexiilor 

undelor electromagnetice  care intalnesc obstacole in subteran, acestea fiind in cele 

din urma reprezentate grafic sub forma de radargrame: 
 

 
Figura 2. Raspunsul diverselor obstacole si alcatuirea imaginii radargramei. 

 

 Conductivitatea electrică a solului, frecvența undelor transmise și puterea 

radiata pot limita intervalul de profunzime efectiv al investigatiilor GPR. 

 Cresterea conductivitatii electrice, atenueaza undele electromagnetice si, 

prin urmare, adancimea de penetrare scade. Datorita mecanismelor de atenuare 

ale frecventei, frecvențele mai mari patrund la adancimi mai mici fata de 

frecventele joase. Astfel, frecvența de operare este intotdeauna un compromis 

intre rezolutie si adancimea de investigatie. 

 Antenele utilizate in investigatiile realizate in studiul de fata, au 

urmatoarele intervale recomandate de folosire:  

 

• 200 MHz pana la 3 metri  

• 600 MHz pana la 1,5 metri  

 

 Avantajul celor doua frecvente consta in faptul ca doua rezolutii de scanare 

aferente celor doua frecvente pot fuziona prin intermediul softului de procesare si 

interpretare. Aceasta posibilitate ofera performante ridicate pentru interpretarea 

datelor, permitand o acuratete ridicata in raport cu adancimea de penetrare a 

obiectivelor scanate. 

 

 Totusi, adancimea efectiva de investigare este dependenta de 

conductivitatea materialului in zona masuratorilor si de conditiile specifice din 

momentul realizarii investigatiilor.  
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 Datele culese in teren au fost procesate cu ajutorul programului GRED HD 

3D – software-ul specific echipamentelor georadar marca IDS. 

 Software-ul cu care vine livrat sistemul GRED special dezvoltat pentru 

usurinta in utilizare si eficienta. Elemente specifice sunt posibilitatea de trecere 

de la procesare manuala la cea automata, extragerea de tomografii 2D sau 3D 

pentru vizualizarea imediata a structurilor necesare. Transferul catre medii de 

CAD sau GIS se face automat. Acesta permite si interpretarea datelor receptionate 

de la roata metrica sau sistemul GNSS. 

 Programul faciliteaza crearea rapida si afisarea tomogramelor 2D si 3D, 

dupa aplicarea filtrelor specifice de lucru, rezultatele fiind exemplificate mai jos: 

 

 
(imagine obtinuta din GRED HD 3D CAD in timpul procesarii) 
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(imagine obtinuta din GRED HD 3D CAD in timpul procesarii) 

 

2. STUDIU DE CAZ: 

 

 In vederea realizarii investigatiilor georadar a fost folosit un echipament 

georadar IDS de productie Italia, 2018. Arhitectura echipamentului a fost 

reprezentata de un sistem cu 4 antene compacte, fiecare dintre antene emitand 

semnale atat in frecventa de 200MHz cat si in cea de 600MHz, conectate direct la 

un decoder si la un echipament de inregistrare de tip laptop.  

 Masurarea si calibrarea distantelor a fost efectuata cu ajutorul unui 

echipament GPS Leica GG04. 

  
RIS MF Hi-Mod with 4 Dual frequency antennas 
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 Arhitectura de lucru este modulara, echipamentul putand fi folosit cu una, 

doua, trei sau patru antene, functie de locatia masurata si de productivitatea dorita. 

 

2.1 Realizarea studiului de fata a constat in doua etape principale:  

 

• Achizitia datelor in teren  

• Procesarea si interpretarea rezultatelor.   

  

2.1.1 Achizitia datelor in teren  

 

 După o discutie preliminara cu reprezentantii obiectivului s-a procedat la 

accesul spre zona de lucru. A urmat montarea aparatului GPR in configuratia de 4 antene 

si calibrarea  aparaturii din dotare. Inaintea inceperii scanarii au fost confirmate 

zonele de interes si punctele de inceput si sfarsit ale zonelor investigate. 

 Au fost realizate cate 3 profile longitudinale, unul de-a lungul axului si cate 

unul in stanga respectiv in dreapta axului la 3 metri distanta fata de acesta. Aceasta 

distanta de 3 metri a fost stabilita de catre reprezentantii  obiectivului ea fiind considerata 

optima pentru a acoperi suprafata studiata. 

 Au fost marcate cu spray punctele de inceput si de final ale fiecarui profil, 

iar la final au fost masurate cu GPS-ul toate aceste puncte pentru o pozitionare 

exacta in coordonate a masuratorilor efectuate. 

 Acesta, impreuna cu tehnologiile software Zeno Connect si Field Genius 

de la MicroSurvey completeaza gama de masuratori georeferentiate furnizate. 

 Echipamentul GPS functioneaza impreuna cu echipamentul GPR, datele de 

achizitie subterane avand coordonate geografice inca din faza de teren. Ulterior, 

in faza de birou aceste date ajuta la producerea planurilor in diferite sisteme de 

coordonate geospatiale (WGS84, Stereo 70, si altele). 

 

2.1.2 Procesarea si interpretarea rezultatelor 
 

 Cu ajutorul GRED HD CAD au fost procesate profilele scanate in teren iar 

in urma interpretarii radargramelor rezultate (a se vedea imaginile exemplificative 

in continuare) informatiile au fost exportate in CAD. 
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Figura 6. Exemplu interfata Gred HD — interpretare Profil Longitudinal 1 

 

Figura 7. Exemplu interfata Gred HD — interpretate Profil Longitudinal 2 

 

 Practic, din Sectiunile Longitudinale si Transversale rezultate, in urma 

prelucrarii in CAD, au fost extrase grosimile straturilor prezentate in continuare. 

 Pe obiectivul 1 au fost scanate 3 profile de lungime aproximativ 110 metri, 

115 metri respectiv 125 metri. 
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 In urma procesarii si interpretarii lor au fost realizate 3 profile denumite 

Sectiune Longitudinala 1, Sectiune Longitudinala 2 si Sectiune Longitudinala 3. 

 Sectiunile longitudinale au fost marcate din 5 in 5 metri iar din 10 in 10 

metri au fost evidentiate grosimile straturilor ce alcatuiesc sistemul rutier. 

 Astfel, grosimile primului strat — beton analizate pe Sectiunea 

Longitudinala 1 variaza intre 39,61 cm si 41,63 cm. Grosimile stratului de ballast 

stabilizat variaza intre 24,36 cm si 30,33 cm. Grosimile stratului de balast se 

regasesc in intervalul 45,36 cm si 103,63 cm.  

 Pe Sectiunea Longitudinala 2 grosimile stratului de beton variaza intre 

40,17 cm si 41,63 cm. Grosimile stratului de balast stabilizat variaza intre 23,27 

cm si 32,89 cm. Grosimile stratului de balast se regasesc in intervalul 53,39 cm si 

86,25 cm. 

 

3. CONCLUZIE  

 

 Lucrarea reprezinta rezultatul investigatiilor in teren si a interpretarii 

datelor la birou, acesta fiind concretizat in planul de situatie si plansele cu sectiunile 

longitudinale si transversale. 
 

BIBLIOGRAFIE 

 

[1]. https://idsgeoradar.com/products/ground-penetrating-radar/ris-mf-hi-mod 

[2]. https://en.wikipedia.org/wiki/Ground-penetrating_radar 

[3]. Ground Penetrating Radar Principles, Procedures & Applications 

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020  

ediţia a X-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

 224 

 

STUDIU PRIVIND METODELE DE DIMENSIONARE A 

STRUCTURILOR AEROPORTUARE FLEXIBILE 
 

 

Radu Cătălin, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, Master Ingineria Infrastructurii 

Transporturilor, anul II, e-mail: cata_cta@yahoo.com 

 

Îndrumător: Petcu Claudia, s.l. dr. ing., Univerșitatea Tehnică de Construcții București, e-

mail: Claudia.petcu@ymail.com 

 

Rezumat   

 

Lucrarea urmăreste studiul privind metodele de dimensionare a structurilor aeroportuare 

flexibile, metode de dimensionare structurală, precum și principii și criterii de proiectare 

specifice. În cadrul Lucrării, am abordat studii privind conceperea și proiectarea a două structuri 

aeroportuare flexibile clasice, în paralel cu conceperea și proiectarea unei structuri aeroportuare 

flexibile durabile pentru durate de viață și încarcari de trafic diferite. În prima parte a lucrării 

în șinteza documentară se prezintă în detaliu principalele metode clasice de dimensionare a 

structurilor aeroportuare flexibile clasice utilizare în plan international, începand cu metoda 

Franceză, adaptată și utilizată în prezent în țara noastră, continuând cu metoda Canadiană, 

metoda Americană, metoda Australiană și cea Engleză. Dintre acestea am ales pentru studiul 

de caz două metode de dimensionare, metoda Americană (utilizand programul informatic 

FAARFIELD) și metoda Australiană (utilizand programul informatic APSDS). În final, am 

comparat rezultatele furnizate de programele informatice pentru structurile aeroportuare 

flexibile clasice și durabile, în vederea transmiterii concluziilor finale.    

 

Cuvinte cheie: durabile, dimensionare, FAARFIELD, APSDS, structuri aeroportuare 

flexibile, CDF 

 

 

1. CONSIDERAȚII TEORETICE  

 

Diferențele dintre proiectarea unui aeroport și proiectarea unui drum sunt 

atât legate de dimenșiuni (în timp ce suprafața ocupată de aeroport are dimenșiuni 

comparabile, drumul este amplasat pe o suprafață îngustă și lungă), dar și de 

încarcarile date de vehiculele de calcul (în timp ce la drum greutățile maxime ale 

autocamioanelor de dimenșiuni mari sunt de 30 de tone, la avioane greutatea poate 

ajunge și pana la 360 de tone, repartizarea acestor încărcari pe suprafața de rulare 

fiind total diferită). 
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Pentru structurile aeroportuare trebuie să se țină cont de încadrarea acestora 

în conceptul dezvoltării durabile, astfel printr-o dimensionare adecvată și o 

folosire eficientă a resurselor. 

Specialiști de la Asphalt Pavement Alliance (APA) au introdus în anul 2000  

conceptul de structură rutieră durabilă (Long Lasting, Perpetual Pavements), 

definind structura durabilă ca o structură proiectată și construită să dureze mai 

mult de 50 de ani, fără neceșitatea unei reabilitări structurale majore, având nevoie 

doar de lucrări de întreținere (David E.Newcomb, 2001). 

Conceptul de bază pentru structura durabilă îl reprezintă realizarea unei 

structuri multistrat elastică, care este alcătuită din stratul de fundație și trei straturi 

asfaltice, și anume: stratul inferior rezistent la compresiune și întindere; stratul 

intermediar rezistent la compreșiune și stratul superior rezistent la compresiune și 

întindere. 

În Romania structurile rutiere flexibile sunt de obicei supradimensionate 

datorită faptului că mixturile asfaltice specificate în standardele româneşti au un 

modul de elasticitate redus. 

Caracteristicile de calcul ale aeronavelor foloșite pentru dimensionarea 

structurilor: 

- Masa maximă la decolare; 

- Masa maximă la aterizare; 

- Procentul de încărcare pe aterizorul principal; 

- Trenul de aterizare ; 

- Tipul de aterizor: șimplu, dual, tandem, boghiu , complex ; 

- Caracteristicile oșiilor aterizoarelor principale: încărcarea pe oșie, 

preșiunea în pneuri; 

- Numarul ACN al aeronavelor functie de tipul de pământ 

- Anvergura aeronavei (distanța dintre extremitațile aripilor) 

Pentru pistele aeroportuare, un rol important care caracterizează capacitatea 

portantă a structurii aeroportuare, este reprezentat de capacitatea portanta a 

terenului suport. Determinarea caracteristicilor terenului suport, presupune 

prelevarea și interpretarea unor parametrii caracteristici care definesc parametrii 

de portantă - CBR la structuri rutiere flexibile. 

Pentru dimensionarea structurilor aeroportuare flexibile se folosesc 

următoarele metode: 

- Metoda Franceză adaptată și utilizată în prezent și în țara noastră; 

- Metoda Canadiană conform Civil Aviation Standards AC 302-011 2016; 

- Metoda Americană cu programul informatic de calcul FAARFIELD 1.42; 

- Metoda Australiană cu programul informatic de calcul APSDS 5.0; 
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- Metoda Engleză conform ghidului Deșign and Maintenance Guide 27 

(DMG27); 

- Metoda forfetară 

- Metoda optimizată 

 

2. STUDIU DE CAZ  

 

Pentru studiu de caz am ales în proiectarea structurilor aeroportuare 

flexibile clasice și durabile foloșind două metode de dimensionare, metoda 

Americană (FAARFIELD) și metoda Australiană (APSDS). 

Structura aeroportuară flexibilă este dimensionată având următorii 

parametrii de proiectare propuși: 

✓ trei tipuri de avioane: Airbus A310-200, Boeing 777 – 300 Baseline 

și Airbus  A330-200FP; 

✓ trei tipuri de pământ P2 (CBR=15%), P3 (CBR=6%) și P5 

(CBR=3%); 

✓ doua tipuri de structuri aeroportuare clasice și una durabilă; 

✓ moduli de elasticitate (tabel 1 și 2); 

✓ durate de viață respectiv: 10 ani, 20 ani, 30 ani și 40 ani; 

✓ masa maximă la decolare și numărul de mişcări anuale conform 

tabel 3; 

 

Tabelul 1.  Structurile aeroportuare flexibile clasice analizate 

 

 

Denumirea stratului 

Structura 

Clasică  1 

Structura 

Clasică  2 

Modul de 

elasticitate     

E [MPa] Groșime strat 

[cm] 

Groșime strat 

[cm] 

Uzură (BAA16) 5 5 5500 

Legătură (BAAD22.4) 8 8 3500 

Bază (AAB31.5) 22 22 5000 

Balast stabilizat cu ciment  30 1000 
Piatră spartă 30  500 

Fundație din balast 50 50 208 

CBR Terenului de fundare % 3 / 6 / 15 3 / 6 / 15 80 

 

În general structurile aeroportuare clasice sunt alcătuite din trei straturi de 

mixturi asfaltice, un strat de bază și un strat de fundație (ICAO 9157). 
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Mixtura bituminoasă  BAA 16 este o mixtură bituminoasă  aeroportuară, 

folosită în stratul de uzură al suprafeţelor aeroportuare flexible clasice, mixtură ce 

are dimenșiunea maximă a granulei de 16 mm. 

Mixtura asfaltică BAA 16 are un modul de rigiditate mai mare decat o 

mixtură asfaltică BA 16 obisnuita, folosită ca strat de uzură pentru drumuri. 

Caracteristicile mixturii bituminoase BAA 16  se încadrează în limitele de 

SR EN 13108-1, precum și în cele ale Normei franceze NF P 98-131. 

Structurile aeroportuare durabile au la bază o structură multistrat elastică și 

sunt alcătuite dintr-un strat de fundație și trei straturi asfaltice, respectiv: stratul 

inferior care este rezistent la compreșiune și întindere (MAS16), stratul 

intermediar rezistent la compreșiune (macadam) și stratul superior rezistent la 

compresiune și întindere (MAS16).  

 

Tabelul 2  Structurile aeroportuare flexibile durabile 

Denumirea stratului 
Structura durabilă Modul de elasticitate     

E [MPa] Groșime strat [cm]  

Superior (MAS 16) 5 5500 

Intermediar (Macadam 

asfaltic) 
35 4000 

Inferior (MAS 16) 5 5500 

Fundație din balast 70 208 

CBR Terenului de fundare 

% 
3% / 6% / 15% 80 

 

2.1. Metoda Americană de dimensionare utilizând programul de calcul 

FAARFIELD 

 

Metoda Americană este elaborată de Federal Aviation Administration 

(FAA) și pentru structurile aeroportuare flexibile folosește indicele de portanță 

CBR. 

În analiza și proiectarea structurilor aeroportuare sunt implicate patru 

componente și anume:  

-caracteristicile terenului de fundație; 

-materialele din alcătuirea structurii aeroportuare; 

-caracteristicile aeronavelor care influențează calculul de dimensionare; 

-clima. 
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Stasul care stă la baza proiectării structurilor aeroportuare flexibile prin 

programul informatic de calcul FAARFIELD (Federal Aviation Administration 

Rigid and Flexible Iterative Elastic Layered Deșign) este Advisory Circular AC 

150/5320-6F Airport Pavement Deșign and Evaluation. 

Metoda americană presupune următoarele etape:  

- determinarea încărcării de calcul; 

- determinarea rezistentei terenului de fundare; 

- stabilirea alcatuirii structurii aeroportuare flexibile 

Aplicația FAARFIELD este dezvoltată de FAA pe baza modelelor 

experimentale de cedare la scara naturală, realizate din anul 1940 pana în prezent. 

Procesul de dimensionare pentru calculul structurilor rutiere flexibile 

aeroportuare realizat cu ajutorul aplicației FAARFIELD este iterativ și se 

realizează în mai multe etape. 

Configurația și tipul trenului de aterizare influențează modul în care 

greutatea aeronavei este distribuită pe structura aeroportuară, astfel am luat în 

considerare greutatea maximă la decolare a aeronavelor care deservesc aeroportul 

(Tabel 3). FAARFIELD se bazează pe conceptul de factor de degradare cumulat 

(CDF - Cumulative Damage Factor), în care contribuția fiecărui tip de aeronavă, 

într-o anumită combinație de trafic, este însumată pentru a obține suma totală 

cumulativă de degradări conform relației de calcul : 

 

    (1) 

 

Pentru calculul de dimensionare a structuriilor rutiere propuse, aplicația 

FAARFIELD utilizată se bazează pe teoria straturilor elastice. Dimensionarea se 

face doar pe baza numarului de decolări, deoarece masa la decolare este mai mare 

față de masa la aterizare. Dacă masa la aterizare și la decolare sunt relativ egale, 

numarul de mișcari se modifică astfel încat să includă toate mișcările. Programul 

informatic FAARFIELD evaluează numarul total de decolări pe durată  de viață 

stabilită. 

În calculul de dimensionare a structurilor aeroportuare flexibile clasice și 

cea durabilă utilizând programul informatic de dimensionare FAARFIELD s-a 

luat în conșiderare, masa maximă la decolare, numărul de mișcări anuale și un 

procent de crestere anuală a traficului conform Tabel 3.  
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Tabelul 3.  Compoziția traficului de referință 

Tip aeronavă 
Masa max la 

decolare [t] 

Nr. de mișcări 

anuale 

Creștere 

anuală [%] 

Plecari totale 

pe durată  de 

20 ani 

 A310-200 142.900 3,650 5 109.500 
B777-300 

Baseline 

300.278 810 5 24.300 
A330-200FP 227.900 1250 5 37.500 

Structurile rutiere propuse sunt introduse în program din fereastra 

principală a programului conform figura 1: 

 

 
Figura 1. Structura aeroportuară flexibilă clasică 1, FAARFIELD 1.42 

 

În figura 2 este prezentat calculul structurii flexibile clasică 1 de unde 

rezultă o durată  de viață de 6 ani, având un factor CDF = 1.72 (pe o durată de 

viață proiectata de 10 ani). Structura flexibilă clasică  1 propusă a fost verificată 

pentru traficul declarat, iar valoarea CDF mai mare decat 1, relevă faptul că 

structura propusă este subdimenșionată pentru un CBR=3% al terenului de 

fundare. Rezultă pentru aceasta structură propusă o durată  de viață calculată de 6 

ani. 
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Figura 2. Durată  de viață pentru structura flexibilă clasică nr. 1, CDF=1.72 

 

Structura aeroportuară flexibilă clasică 1 propusă a fost dimenșionată 

pentru traficul declarat pentru o durată de viață propusă inițial de 10 ani. Din 

calcul de dimensionare a rezultat o groșime totală a structurii de 122 cm in loc de 

115 cm. Astfel pentru acest caz, factorul CDF a atins valoarea 1. 

În tabelul 4 este prezentata valoarea totală CDF care reprezintă degradarea 

combinată indusa de acest trafic. Fiecare avion propus contribuie mai mult sau 

mai putin la analiza factorului CDF. Am conșiderat un mixt de avioane, și astfel 

programul calculeaza numarul total de acoperiri pe baza analizei factorului CDF, 

groșimea necesara pentru numarul total echivalent de miscari și masa maximă la 

decolare. 

Din analiza tabelului 4 și a graficului CDF din figura 3 rezultă că efectul 

produs de avioanele A310-200 și A330-200FP este neglijabil în raport cu efectul 

Avionului B777-300 Baseline pentru care factorul CDF=0.99. 
 

Tabelul 4.  Factorul cumulativ de degradare - CDF pentru structura 

flexibilă clasică  nr. 1 

Tip aeronavă 
Masa max la 

decolare [t] 

Nr. de 

mișcări anuale 

CDF 

Max 
Raport P/C 

A310-200 142.900 3,650 0.00 1.13 

B777-300 

Baseline 
300.278 810 0.99 1.06 

A330-

200FP 
227.900 1250 0.01 1.06 
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Ponderea avionului B777-300 Baseline la CDF total în degradarea 

structurii rutiere se datoreaza masei maxime la decolare superioară față de 

avioanele A310-200 și A330-200FP.  

 

 
Figura 3. Graficul cu contribuția fiecarui avion la CDF=1, structura flexibilă 

clasică 1, CBR=3% 

 

În urma rezultatelor detaliate furnizate de programul informatic 

FAARFIELD de dimensionare, și în funcție de diferite durate de viață luate în 

considerare și de cele trei tipuri de pământ analizate (P2, P3 și P5) au rezultat  o 

serie de valori centralizate în tabelul 5. 

 O caracteristică mai specială a programului FAARFIELD este aceea că 

permite dimensionarea pe o durată de viață de până la 50 de ani în comparație cu 

alte programe și metode de dimensionare. Astfel o caracteristica principală a 

structurilor aeroportuare flexibile durabile este aceea ca au o durată de viață  mai 

mare de pana la 50 de ani. Durată  standard de viață recomandată și folosită în 

program este de 20 de ani, iar pentru durate de viață mai mari trebuie sa fie 

cunoscută prognoza traficului viitor și configurația aeroportului să fie la fel. 

 

Tabelul 5.  Rezultate obținute prin metoda Americană (FAARFIELD) 

Criterii de 

proiectare 

Structuri aeroportuare flexibile propuse 

Clasica  nr. 1 Clasica  nr. 2 Durabila 

Durată  de viață proiectata 10 ani- CBR 3% (pământ P5) 

CDF subgrade 1.72 1.00 1.00 

Hsr din FAA (cm) 121.94 108.12 112.69 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 20 ani- CBR 3% 

CDF subgrade 4.13 1.43 1.00 

Hsr din FAA (cm) 131.47 119.28 124.22 
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Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 30 ani- CBR 3% 

CDF subgrade 7.23 2.50 1.00 

Hsr din FAA (cm) 136.67 125.14 130.38 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 40 ani- CBR 3% 

CDF subgrade 11.02 3.81 1.00 

Hsr din FAA (cm) 140.26 129.05 134.45 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață proiectata 10 ani- CBR 6% (pământ P3) 

CDF subgrade 1.00 1.00 1.00 

Hsr din FAA (cm) 72.40 60.85 75.28 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 20 ani- CBR 6% 

CDF subgrade 2.40 2.40 1.00 

Hsr din FAA (cm) 72.40 60.85 67.04 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 30 ani- CBR 6% 

CDF subgrade 4.20 4.20 1.00 

Hsr din FAA (cm) 72.40 60.85 71.05 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 40 ani- CBR 6% 

CDF subgrade 6.40 6.40 1.00 

Hsr din FAA (cm) 72.40 60.85 74.02 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață proiectata 10 ani- CBR 15% (pământ P2) 

CDF subgrade 1.00 1.00 1.00 

Hsr din FAA (cm) 40.14 37.48 35.53 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 20 ani- CBR 15% 

CDF subgrade 1.00 1.00 1.00 

Hsr din FAA (cm) 42.17 39.47 37.96 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 30 ani- CBR 15% 

CDF subgrade 1.75 1.25 1.00 

Hsr din FAA (cm) 42.17 40.16 39.33 

Hsr total (cm) 115 115 115 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020  

ediţia a X-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

 233 

Durată  de viață 40 ani- CBR 15% 

CDF subgrade 2.67 1.91 1.00 

Hsr din FAA (cm) 42.17 40.16 40.28 

Hsr total (cm) 115 115 115 

 

2.2. Metoda Australiană de dimensionare utilizand programul de calcul 

APSDS 

 

Metoda Australiană se bazează pe analiza straturilor elastice, foloșind 

programul informatic de calcul APSDS- Aircraft Pavement Structural Deșign 

System. Acest program a fost elaborat după un program de proiectare destinat 

drumurilor. Pentru structurile aeroportuare flexibile acestea se bazează pe analiza 

straturilor elastice. 

  Metoda australiană presupune următoarele etape:  

- determinarea încărcării de calcul; 

- determinarea rezistentei terenului de fundare; 

- stabilirea alcătuirii structurii aeroportuare flexible. 

Dimensionarea  structurilor rutiere aeroportuare prin Metoda Australiană 

se realizează în funcţie de valoarea CDF ce reprezinta factorul de degradare 

cumulativ. 

Șistemul acumulează contribuția de la fiecare încărcare în spectrul 

traficului la fiecare punct de analiză prin utilizarea ipotezei lui Miner. 

Factorul de deteriorare pentru orice încărcare dată este definit ca numărul 

de repetări (n) al unui parametrul de răspuns dat împărțit la repetițiile „admisibile” 

(N) ale răspunsului, parametru care ar provoca defecțiuni: 

 

        (2) 

 

Factorul cumulativ de daune (CDF) pentru un parametru este dat prin 

însumarea pagubelor factorilor peste toate încărcările din spectrul traficului: 

 

      (3) 

 

Unde: 

▪ k este rezumat la modelele de aeronave M 

▪ Nk este numărul greutății brute diferite pentru modelul de aeronavă nr. k 

Programul informatic permite calcularea groșimii structurii aeroportuare 

pentru orice tip de aeronavă considerată semnificativă pe durata  de exploatare. 
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Structura rutiera aeroportuară și-a atins durata  de viață atunci când factorul 

cumulativ de daune (CDF) atinge valoarea 1. Dacă daunele cumulate (CDF) sunt 

mai mici decât 1 atunci structura aeroportuară are capacitate exceșivă și daunele 

cumulate reprezintă proporția de viață consumată. Dacă factorul cumulativ de 

daune (CDF) este mai mare de 1, se presupune că structura aeroportuara flexibila 

va „eșua” înainte de a avea tot traficul preconizat de proiectare în care a fost 

aplicat. 

Programul APSDS ține cont de urmatoarele: 

▪ repetițiile de proiectare ale fiecărui model de aeronavă / combinație de 

greutate la decolare; și 

▪ proprietățile de performanță a materialelor utilizate în structura 

aeropotuară flexibilă proiectată. 

Această abordare permite efectuarea analizelor prin utilizarea directă a unui 

mixt de modele de aeronave.  

În calculul de dimensionare a structurilor aeroportuare flexibile clasice și 

cea durabilă utilizand programul informatic de dimensionare APSDS 5.0 s-au luat 

în considerare, masa maximă la decolare, numărul de mișcări anuale la fel ca în 

programul FAARFILED. 

Structurile rutiere propuse sunt introduse în program din fereastra 

principală a programului conform figura 4: 

 

 
Figura 4. Structura aeroportuară flexibilă clasică  1, APSDS 5.0 
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Introducerea datelor se realizează din meniul principal al programului 

APSDS fiind unul accesibil și se prezintă sub forma unei ferestre conform figura 

5. 

 
Figura 5. Meniul principal de comandă al programului Australian – APSDS 

 

Din afișarea rezultatelor rezultă ca structura aeroportuară flexibilă clasică  

1 este subdimensionată pentru un CBR de 3% al terenului de fundare, la fel ca la 

programul FAARFIELD. Programul APSDS în urma calcului de dimensionare 

optimizează structura aeroportuară astfel încat factorul  de degradare cumulativ 

(CDF) să atingă valoarea 1 prin mărirea grosimii structurii aeroportuare flexibile. 

În figurile 6 și respectiv 7 sunt prezentate comparativ pentru structura 

aeroportuară flexibilă clasică  1, CBR=3%, graficele cu factorul CDF din 

programele APSDS și FAARFIELD. 

 
Figura 6. Graficul cu contribuția fiecărui avion la CDF=1 pentru structura 

flexibilă clasică  1, CBR=3%, APSDS 
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Figura 7. Graficul cu contribuția fiecărui avion la CDF=1 pentru structura 

flexibilă clasică  1, CBR=3%, FAARFIELD 

 

În urma rezultatelor detaliate furnizate de programul informatic APSDS  de 

dimensionare pentru cele trei structuri aeroportuare flexibile propuse, și in funcție 

de cele trei tipuri de pământ analizate (P2, P3 și P5) au rezultat  o serie de valori 

centralizate în tabelul 6. 

 

Tabelul 6.  Rezultate obținute prin metoda Americană (FAARFIELD) 

Criterii de proiectare 
Structuri aeroportuare flexibile propuse 

Clasica  nr. 1 Clasica  nr. 2 Durabila 

Durată  de viață proiectata 10 ani- CBR 3% (pământ P5) 

CDF subgrade 1.51 1.00 1.00 

Hsr din APSDS (cm) 117.62 100.40 105.00 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață proiectata 20 ani- CBR 3% 

CDF subgrade 3.62 1.32 1.00 

Hsr din APSDS (cm) 127.60 111.20 119.20 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață proiectata 30 ani- CBR 3% 

CDF subgrade 6.34 2.30 1.00 

Hsr din APSDS (cm) 132.30 117.00 125.36 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 40 ani- CBR 3% 

CDF subgrade 9.67 3.52 1.00 

Hsr din APSDS (cm) 136.20 122.01 129.45 

Hsr total (cm) 115 115 115 
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Durată  de viață proiectata 10 ani- CBR 6% (pământ P3) 

CDF subgrade 1.00 1.00 1.00 

Hsr din APSDS (cm) 68.30 56.20 69.70 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 20 ani- CBR 6% 

CDF subgrade 2.40 2.25 1.00 

Hsr din APSDS (cm) 68.30 56.2 66.7 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 30 ani- CBR 6% 

CDF subgrade 4.20 3.95 1.00 

Hsr din APSDS (cm) 68.30 56.2 70.05 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 40 ani- CBR 6% 

CDF subgrade 6.40 5.77 1.00 

Hsr din FAA (cm) 68.30 56.2 72.1 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață proiectata 10 ani- CBR 15% (pământ P2) 

CDF subgrade 1.00 1.00 1.00 

Hsr din APSDS (cm) 39.2 37.02 35.02 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 20 ani- CBR 15% 

CDF subgrade 1.00 1.00 1.00 

Hsr din FAA (cm) 41.9 39.47 37.15 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 30 ani- CBR 15% 

CDF subgrade 1.75 1.25 1.00 

Hsr din APSDS (cm) 41.18 40.16 39.05 

Hsr total (cm) 115 115 115 

Durată  de viață 40 ani- CBR 15% 

CDF subgrade 2.67 1.91 1.00 

Hsr din APSDS (cm) 41.19 40.16 39.98 

Hsr total (cm) 115 115 115 

 

3. CONCLUZII 

 

În urma analizării rezultatelor din tabelele 5 și 6 se constată că structurile 

aeroportuare flexibile clasice au o durată de viață de 10 ani, iar pentru un pământ 
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de fundare având CBR 15 % durată  de viață ajunge pană la maxim 20 de ani. 

Structurile flexibile clasice nu verifică în totalitate condițiile impuse de proiectare 

având un CDF subgrade >1.  

Durată  de viață pentru structura aeroportuară flexibilă clasică  1 pentru un 

pământ de fundare cu CBR=3% este de doar 6 ani iar durată  de viață pentru 

structura aeroportuară flexibilă clasică  2 pentru un pământ de fundare cu 

CBR=3% este de doar 15 ani conform FAARFIELD și APSDS. 

Având în vedere datele furnizate de programele informatice FAARFIELD 

și APSDS, se constată că structurile aeroportuare durabile au o durată de viață net 

superioară duratelor de viață pentru structurile aeroportuare flexibile clasice (30 

– 40 de ani in cazul structurilor aeroportuare flexibile durabile față de 10 – 20 de 

ani în cazul structurilor aeroportuare flexibile clasice). Structurile durabile sunt 

net superioare din punct de vedere tehnic, al parametrilor de proiectare specificați 

prin metoda de dimensionare. 

Astfel, structurile aeroportuare flexibile durabile care sunt alcătuite din 

straturi de mixturi asfaltice având moduli de elasticitate ridicați ceea ce duce la o 

creștere semnificativă a duratelor de viață față de structurile clasice, și în timp ele 

fiind mai economice și mai eficiente. 

Analizând rezultatele obținute cu ambele programe de dimensionare 

FAARFIELD ȘI APSDS rezultă o diferență a grosimilor proiectate (Figura 8). 

Pentru toate cele trei structuri aeroportuare propuse programul FAARFILED are 

grosimile proiectate mai mari comparativ cu programul APSDS pentru un teren 

de fundare cu un CBR mai mic de 10%. Peste valoarea 10% a CBR-ului terenului 

de fundare, grosimile proiectate cu FAARFIELD și APSDS sunt asemănătoare. 

 

Figura 8. Diferențe de dimensionare structuri aeroportuare flexibile in 

FAARFIELD și APSDS 
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Un posibil motiv al acestor diferențe reprezintă faptul că programul 

FAARFIELD folosește toate roțile aeronavei pentru a calcula încărcarea maximă 

iar programul APSDS folosește încărcări cu o singură grupă de roți. Aceasta ar fi 

o explicație cu privire la faptul ca  grosimile proiectate cu FAARFIELD sunt mai 

mari decât APSDS pentru teren de fundare  cu CBR scăzut ca valoare (<10%-

12%). În ambele programe software, studiul arată că grosimile de proiectare cresc 

semnificativ pe măsură ce valoarea CBR a terenului de fundare este mai mică de 

10%. Acest lucru are implicații pentru proiectarea grosimilor aeroportuare 

flexibile clasice și durabile în zone unde terenul de fundare conține un pământ 

slab cu un CBR scăzut. 

Structurile aeroportuare durabile implică la început costuri de construcție 

mai mai mari decat cele clasice, dar având o durată de viață de pană la 30-40 de 

ani în comparație cu o durată de viață a celor clasice de doar 10 ani și astfel în 

timp nu neceșită o întreținere periodică costisitoare. 

Structurile aeroportuare flexibile clasice având o durată de viață de 10 -20 

de ani se recomandă a fi utilizate pe acostamentele căilor de rulare ale 

aeroporturilor și nu pe zona căii de rulare. Pe zona căii de rulare pe partea portantă 

se recomandă o structură de tip rigid cu îmbrăcăminte din beton de ciment iar pe 

zona acostamentelor o structură de tip flexibil clasic cu îmbrăcăminte din straturi 

asfaltice. 
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Rezumat  

 

 În prezenta lucrare se urmăreşte stabilirea influenţei condiţiilor de interfaţă asupra 

duratei de viaţă a structurilor rutiere suple. Modul de lucru constă în utilizarea modelului 

constitutiv de interfaţă disponibil în programul de calcul Alizé pentru a calcula tensiunile şi 

deformaţiile specifice în structurile rutiere suple.  

              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 (𝜀r) la baza straturilor 

bituminoase si deformatia specifică verticala de compresiune (𝜀z) la nivelul patului drumului, 

in microdeformatii; si verificarea acestora cu valori admisibile. 

Pentru estimarea duratei de viaţă a structurilor rutiere suple sunt utilizate criteriile de 

dimensionare referitoare la limitarea fisurării din oboseală a straturilor asfaltice şi a 

deformaţiilor permanente la nivelul pământului din patul căii.  

La calculul tensiunilor şi deformaţiilor specifice critice, majoritatea metodelor 

mecanice de proiectare a structurilor rutiere suple consideră că straturile rutiere prezintă la 

interfeţe fie conlucrare perfectă, fie lipsă totală de conlucrare. 

Modelarea corespunzătoare a condiţiei de conlucrare la interfaţă reprezintă un aspect 

important în înţelegerea comportării reale a structurilor rutiere suple în exploatare. 

 

Cuvinte cheie: condiţii de interfaţă, structură rutieră suplă, durata de viaţă, Alize 

  

file:///D:/Work/Studenti/Proiecte%20Disertatie%20CFDP/2019/Stancu%20Nicusor%20Octavian/Lucrare%20disertatie/stancu_nicusor05@yahoo.com
mailto:lazar@cfdp.utcb.ro


Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020 

ediţia a X-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

 242 

 

1. PREZENTAREA STADIULUI ACTUAL AL PROBLEMEI 

ANALIZATE ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN LUME 

 

1.1. Introducere 

              Asigurarea conlucrării între straturile rutiere în momentul execuţiei este o 

condiţie esenţială pentru garantarea performanţei unei structuri rutiere în 

exploatare. Numeroşi specialişti din domeniul construcţiilor rutiere au atras 

atenţia asupra faptului că neasigurarea conlucrării la interfaţa dintre straturi are 

consecinţe nefaste asupra duratei de viaţă a structurilor rutiere [1, 2, 3].  

Astfel, unul din elementele fundamentale ale proiectării structurilor rutiere 

este înţelegerea modului în care condiţiile de interfaţă influenţează performanţa 

structurilor rutiere. 

Lucrarea de faţă îşi propune să studieze efectele condiţiilor de interfaţă 

asupra duratei de viaţă a structurilor rutiere suple prin modelare pe calculator. 

Modelarea pe calculator nu este la fel de realistică ca munca de teren la scară 

reală, dar este mult mai puţin costisitoare şi poate da răspunsuri rapide la întrebări 

complexe.  

În România, în practica curentă de proiectare a structurilor rutiere suple, se 

foloseşte Programul CALDEROM 2000, care face parte integrantă din 

“Normativul pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide” [4]. 

Acest program de calcul nu poate impune ca ipoteză de lucru decât conlucrarea la 

interfeţele straturilor, aşa cum trebuie de fapt să se execute pe teren structura 

rutieră. 

               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. 
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              Din punct de vedere al modului de alcătuire și comportare în exploatare 

structurile rutiere se împart în : 

- suple (îmbrăcăminți bituminoase) 

- rigide (îmbrăcăminți din beton de ciment) 

- mixte (imbracaminte asfaltica si strat din material stabilizat cu ciment). 

   Scopul lucrării de faţă este acela că pe baza unor simulări numerice 

efectuate pe calculator să analizeze în ce măsură într-o structura multistrat, starea 

interfeței aduce o contribuție importantă la performanța structuri. Mărimea și 

locația tensiunii critice nu sunt aceleași pentru nicio lipire ca în cazul lipirii 

complete între straturi. 

   Se va determina mărimea deformaţiilor specifice în punctele critice 

pentru o structura rutiera flexibila aflata în opt 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.  
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              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). 

 

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 

importanţei conlucrari straturilor rutiere 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 

Beton asfaltic 

deschis, BAD 22,4 
5 3000 0,35 

Anrobat bituminos, 

AB 22,4 
6 5000 0,35 

Balast 35 279 0,27 

Pământ, P1 ∞ 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].  

 Pentru stabilirea performanţei structurii rutiere în exploatare s-au folosit 

cele două criterii de dimensionare avute în vedere la calculul structurilor rutiere 

suple: 

- deformaţia specifică orizontală de întindere admisibilă la baza straturilor 

asfaltice; 

- deformaţia specifică verticală de compresiune admisibilă la nivelul 

patului căii. 

În ambele cazuri s-au calculat valorile admisibile ale traficului, făcând apel 

la legile de degradare specifice materialelor bituminoase şi pământului din patul 

căii (Fodor, 2009 [6]), după cum urmează: 

- legea de oboseală pentru mixturile bituminoase din straturile asfaltice: 
97,381027,4

−
= radmN   m.o.s.                (1)  

pentru autostrăzi, drumuri expres, drumuri europene, drumuri şi străzi  

cu trafic de calcul mai mare de 1 m.o.s. de 115 kN; 
97,381050,24

−
= radmN   m.o.s.                         (2)   

 

pentru drumuri şi străzi cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o.s. de 

 115 kN; 

- legea de deformare permanentă pentru pământul de fundare: 
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70,391010,2
−

= zadmN   m.o.s.      (3)              

pentru autostrăzi, drumuri expres, drumuri europene, drumuri şi străzi  

cu trafic de calcul mai mare de 1 m.o.s. de 115 kN; 
57,391036,8

−
= zadmN   m.o.s.       (4)             

pentru drumuri şi străzi cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o.s. de  

115 kN. 

 Mai departe s-a stabilit durata de viaţă a structurii rutiere în ipotezele de 

calcul adoptate folosind următoarea relaţie de calcul [10] derivată din legea lui 

Miner (1945) [7] de cumulare a degradărilor: 

anualc

adm

N

N
DV

,

=

        ani         (5)   

 

Tabelul 2. Condiţiile de interfaţă 

Cazul 

Interfaţa între straturile de 

uzură - bază 
bază - 

fundaţie 

fundaţie - 

pământ 

A 1 1 1 

B 0 1 1 

C 0 0 1 

D 0 0 0 

E 1 1 0 

F 1 0 0 

G 1 0 1 

H 0 1 0 

 

unde: 1 = interfaţă cu conlucrare, 

          0 = interfaţă fără conlucrare. 

 

  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 conlucrari straturilor rutiere asupra 

comportării structurilor rutiere flexibile în cele opt  situaţii posibile adoptate. 

  Pentru stabilirea stării de tensiuni şi deformaţii specifice în cele opt  

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, 

Deformaţia specifică verticală 

de compresiune la nivelul 

patului drumului, 

𝜀𝑟*, microdef. 
 

𝜀𝑟*, microdef. 
 

A -181.9 425.6 

B -226.3 716.1 

C -351.6 996.9 

D -371.8 573.2 

E -194.1 228.2 

F -265.8 341.7 

G -250.0 585.2 

H -237.9 384.4 
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Rezultatele analizei conlucrari straturilor rutiere evidenţă amplitudinea 

influenţei condiţiilor de viaţa a structurilor rutiere Tabelul 5. 
 

Tabelul 5. Durata de viaţă pentru Nc = 1 m.o.s. 

Cazul 

Durata de viaţă pe criterii de dimensionare, in ani DV, 

Criteriul deformaţiei 

specifice orizontale de 

întindere la baza 

straturilor bituminoase, 

r, microdef. 

Criteriul deformaţiei 

specifice verticale de 

compresiune la nivelul 

patului drumului, z, 

microdef. 

 ani 

A 26.16 34.41 26.16 

B 10.99 5.37 5.37 

C 1.91 1.65 1.65 

D 1.53 11.89 1.53 

E 20.22 318.43 20.22 

F 5.8 75.35 5.8 

G 7,4 11.04 7.4 

H 9.01 49.49 9.01 
 

Cele trei cazuri (A, E şi H) (Tabelul 5) cu durată de viaţă mare au ca numitor 

comun conlucrare între stratul de bază şi stratul de fundaţie (cazul H). La acest 

aspect dacă se adaugă şi conlucrare la partea superioară a structurii rutiere, adică 

între stratul de uzură şi stratul de bază apare un spor de performanţă (cazul E). 

Cazul ideal rezultă a fi cel la care se poate asigura în plus conlucrare şi la partea 

de jos a structurii rutiere, adică la interfaţa dintre stratul de fundaţie şi terenul de 

fundare (cazul A).  

Cazul cel mai periculos pentru performanţa unei structuri rutiere în 

exploatare este să se piardă aderenţa între toate straturile structuri rutiere (uzură – 

bază – fundaţie) (cazul D). 

Rezultatele analizei variaţiei stării de deformaţii specifice structurii rutiere 

flexibile cu programul ALIZE[5], sunt prezentate grafic în figurile 1 și 2 precum 

si durata de viata in figurile 3, 
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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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Figura 3. Durata de viaţă a structuri rutiere     

 
 

4.CONCLUZII, CONTRIBUȚII PERSONALE ȘI DIRECȚII VIITOARE 

DE CERCETARE 

 

Modelarea corespunzătoare a condiţiei de conlucrare la interfaţă reprezintă 

un aspect important în înţelegerea comportării reale a structurilor rutiere suple în 

exploatare. 

Cazul cel mai periculos pentru performanţa unei structuri rutiere în 

exploatare este să se piardă aderenţa între toate straturile structuri rutiere (uzură – 

bază – fundaţie). 

Cazul ideal este cel la care se asigură conlucrare la toate interfeţele 

straturilor rutiere inclusiv la contactul cu terenul de fundare.  

Lucrarea evidenţiază astfel faptul că asigurarea conlucrării între straturile 

rutiere în momentul execuţiei este o condiţie esenţială pentru garantarea 

performanţei unei structuri rutiere în exploatare. 

Rezultatele studiului prin implicaţiile practice imediate sunt deosebit de 

utile pentru specialiştii din domeniul proiectării şi construcţiei structurilor rutiere 

suple. 

În concluzie, condițiile de interfață în structura rutieră este un indicator 

foarte sensibil al importanţei calităţii şi stării drumului şi, ca atare, este foarte 
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important să se ia în considerare acest aspect, pentru a nu avea surprize în perioada 

de exploatare. 
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Rezumat  

 

Congestiile din traficul urban reprezintă o problemă importantă în majoritatea 

metropolelor lumii iar sistemele de transport inteligent sunt create pentru a oferi control în timp 

real şi ghidare de rută pentru participanţii la trafic pentru a optimiza performanţele reţelei de 

trafic. Aglomerarea sau congestionarea traficului rutier reprezintă starea în care se află rețeaua 

de transport, caracterizată de vitezele de deplasare mici, timpi şi cozi de aşteptare lungi. Se 

consideră că traficul rutier devine congestionat atunci când cererea de transport, atât 

autovehicule, cât şi pietonii, depăşesc capacitatea rețelei de transport. 

Articolul de față își propune să optimizeze traficul în intersecţii prin coordonarea 

timpilor de semaforizare și colectarea fluxului de trafic din intersecții. 

 În acest scop a fost ales ca și mod de lucru simularea în Synchro (model macroscopic 

de analiză a capacităţii şi de optimizare a traficului), care conferă utilizatorului posibilitatea să 

introducă toate datele privind intersecţiile într-un singur fişier. Astfel poate fi generată o analiză  

directă a capacităţii ce permite utilizatorului să aibă o măsură a întârzierilor, cozilor etc. pe baza 

ecuaţiilor. Synchro va optimiza, de asemenea, semnalele dintr-o reţea şi va încerca să diminueze 

întârzierile şi opririle. Culegerea datelor de trafic a fost realizată prin recensăminte de circulație, 

care au implicat colectarea fluxurilor de trafic și a timpilor de semaforizare din anumite 

intersecții. 

Înainte de a realiza modelul de simulare a traficului din intersecţie s-au verificat datele 

culese, pentru a nu apărea erori aberante şi sistematice, care să conducă la interpretări greşite 

ale condiţiilor de trafic. Ulterior au fost introduse toate datele colectate, în prealabil 

transformate din vehicule fizice în vehicule etalon. 

În vederea calibrării modelului de trafic  s-au colectat o serie de informații privind 

elementele geometrice ale străzilor și intensități ale fluxurilor de trafic. 

Pe baza rezultatelor obținute, am putut ajunge la o optimizare a traficului și a timpilor 

de semaforizare și am stabilit cât de repede se face repartiția modală în funcție de timpii de 

călătorie. 

 

Cuvinte cheie: transport, infrastructură, trafic, urban, drumuri, intersecții. 
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1.      INTRODUCERE  
 

1.1. Definirea transportului 
 

Transportul se referă la deplasarea de la un loc la altul a persoanelor precum 

şi a bunurilor, semnalelor sau informaţiilor. Termenul vine din latină, de la 

”transportare”, trans (peste) şi portare (însemnând a purta sau a căra). [1]. 
 

2.     TRANSPORTUL RUTIER 
 

2.1 .    Definirea transportului rutier 
 

Prin transportul rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se 

realizează cu vehicule rutiere, pentru deplasarea persoanelor, mărfurilor şi 

bunurilor, chiar dacă vehiculul rutier este pe o anumită porţiune transportat la 

rândul său pe sau de pe un alt mijloc de transport. Transporturile rutiere, dintre 

toate categoriile de transport s-au dezvoltat cel mai mult în ultimul secol, iar 

existenţa a 15 milioane de km de drumuri modernizate, reţelele stradale, etc. ale 

aşezărilor şi drumuri nemodernizate au contribuit la dezvoltarea transportului 

rutier. 

Mijloacele de transport auto se deplasează cu viteze mari ca urmare a 

vitezei comerciale mari şi a simplităţii operaţiunilor tehnologice de încărcare şi 

descărcare. Ele se pot pregăti rapid şi uşor în vederea efectuării transportului, 

necesitând cheltuieli reduse în acest scop. Transportul auto oferă cea mai mare 

eficienţă pe distanţe scurte. 

 

3. TRANSPORTUL MULTIMODAL 

 

3.1.     Avantaje și clasificarea transportului multimodal 

 

Conceptul de mutimodalism asigură o manevrare raţională a încărcăturii, 

depozitare sigură, reîntoarcere mai rapidă a navelor, vagoanelor de cale ferată, 

camioane şi mărfuri, prevenirea pierderilor, a furturilor şi a contaminării. 

Multimodalismul asigură, de asemenea creşterea productivităţii, o reţea de 

transport cu un cost efectiv eficient, în consecinţă promovând creşterea comerţului 

internaţional. [5]. 

Transportul multimodal se caracterizează prin faptul că reprezintă:  
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•  O activitate de servicii adaptată nevoilor vânzătorului şi 

cumpărătorului, limitată prin ingeniozitatea furnizorilor de transport, şi care 

funcţionează după legile economiei de piaţă, bazată pe cererea şi ofertă; [6]. 

•  O activitate comercială care trebuie desfăşurată de operatori 

calificaţi de transport internaţional şi care în consecinţă, trebuie să posede un 

cadru legal naţional pentru asigurarea unui minim de standarde de servicii, cât şi 

de protecţia intereselor diferiţilor parteneri comerciali implicaţi; [6]. 

•  O activitate prin care mărfurile trec dintr-o ţară în alta prin diferite 

moduri de transport, cu regimuri de responsabilităţi diferite care trebuie puse de 

acord.  

 

Avantajele transportului multimodal:  

• Coordonare cu destinatarul;  

• Singură oprire la destinația finală;  

• Nivel ridicat de servicii personalizate;  

• Siguranţă;  

• Timp de Tranzit Optimizat;  

• Soluţii adaptate în funcţie de client/flexibilitate;  

• Angajament. 

 

 
Figura 1. Clasificarea transportului multimodal 
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4. PREZENTAREA STADIULUI ACUTAL AL PROBLEMEI 

ANALIZATE ÎN ROMÂNIA 

 

4.1.     Introducere 

 

În prezent, în România, există 26 terminale feroviare și lungimea simplă a 

liniilor de cale ferată în exploatare este de 10.784 km, din care 4.002 km linii 

electrificate. Staţia Bucureşti Nord constituie un important punct de acces la 

coridorul feroviar Rin-Dunăre, care asigură conectarea capitalei României cu 

Europa Centrală şi Occidentală, astfel încât este nevoie de modernizarea acesteia. 

 

Rețeaua propusă de terminale multimodale în cadrul Masterplanului 

General de Transport: 

• Existent: Arad, Zalău, Bistrița, Brașov, Ploiești, Pitești; 

• Modernizat sau nou construit: Timișoara, Cluj-Napoca, Turda, 

Suceava, Iași, Bacău, Oradea, Craiova, București; 

• CFR Marfă deține 26 de terminale multimodale, din care 12 sunt 

 inactive, la acestea se mai adaugă 13 terminale multimodale operate 

privat. 

 

În ultima perioadă au fost realizate unele studii preliminare pentru 

modernizarea Gării de Nord din Bucureşti, care propun realizarea unor conexiuni 

feroviare de tip by pass pe direcţiile nord-sud şi est-vest. O astfel de abordare 

poate rezolva problema fluidizării traficului internaţional şi naţional pe relaţiile 

est-vest şi nord-sud, dar implică costuri ridicate de construire a conexiunilor 

subterane interurbane. [2]. 

Deocamdată sistemul multimodal nu este suficient dezvoltat în România, 

principalele cauze fiind: 

- Lipsa cererii derivate din insuficienţă cunoaştere de către expeditori şi 

primitori a beneficiilor acestui mod de transport; 

- Absenţa unui cadru legal adecvat, în ceea ce priveşte reducerea, 

simplificarea şi armonizarea procedurilor vamale, bancare sau de altă natură, care 

să favorizeze integrarea transportului multimodal în contextul global; 

- Insuficienta responsabilitate manifestată în unele moduri/interfeţe de 

transport, ceea ce descurajează operatorii de transport multimodal să îşi asume 

riscurile inerente transportului tip„door-to-door”. 
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Proiectul presupune amenajarea unei eurogări cu două terminale și 

relocarea actualelor staţii tehnice Bucureşti Griviţa şi Bucureşti Basarab. 

 

 
Figura 2. Plan zonificare funcțională 

 

Pe amplasamentul actual al staţiei Bucureşti Nord ar urma să fie construit 

un centru comercial şi administrativ modern şi multifuncţionale. Proiectul are în 

vedere inclusiv soluţii de asigurare a accesului rutier la terminalele feroviare, atât 

pentru transportul public, cât şi pentru cel individual. Sunt prevăzute parcări 

subterane cu capacitatea suficientă pentru a asigura accesul facil către terminalele 

feroviare ale transportului individual, cu autoturisme. [4]. 

 

5.   PREZENTAREA METODOLOGIEI DE LUCRU 

 

5.1.  Introducere 

 

Congestia pe străzile şi arterele urbane conduce la întârzieri mari de timp, 

pierderi în economie, creşterea poluării aerului şi creşterea potenţialului apariţiei 

accidentelor. Modelele de simulare a traficului joacă un rol vital în modelarea 

traficului permiţând inginerului de trafic posibilitatea de a evalua situaţii 

complexe de trafic ce nu pot fi analizate direct prin alte mijloace directe. 
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Simularea furnizează următoarele date: 

− îmbunătăţeşte planificarea şi evaluarea timpului şi a costului mai ieftin, 

comparând cu studiile pilot, experimentele din teren ale implementării totale;  

− foloseşte multiple combinaţii de desfăşurare sau alte scenarii complexe 

într-un timp relativ scurt; dislocare redusă a traficului.; 

prezintă/expune strategii publicului/actionarilor prin intermediul animaţiei 

grafice;  

− operează şi administrează capacitatea existentă a drumurilor – recomandă 

cel mai bun model sau scheme de control pentru a maximiza performanţa 

facilităţilor de transport; [2]. 

 

5.2.  Colectarea Fluxului de trafic din intersecții 
 

Având în vedere distribuția zilnică a traficului rutier, s-a convenit ca 

înregistrările de debite, să se realizeze în perioadele cu valori importante ale 

deplasărilor. În acest sens s-a adoptat intervalul de măsurare între orele 16:45 – 

17:45.  

Valorile pentru debitele de trafic s-au înregistrat pe teren pe categorii 

distincte de vehicule: motociclete, autoturisme, autoutilitare, autocamioane, 

autobuze, etc.  

Prelucrarea datelor înregistrate s-a făcut prin transformarea traficului 

recenzat pe categorii de vehicule, un trafic exprimat în vehicule etalon turisme 

(v.e.t.). La transformarea traficului recenzat pe categorii de vehicule fizice în 

vehicule etalon turisme (v.e.t.) s-au utilizat coeficienții de echivalare stabiliți de 

normele în vigoare. 

 

Recensămintele au fost realizate în următoarele intersecţii: 

• Prelungirea Ghencea Strada Braşov 

• Prelungirea Ghencea-Strada Râul Doamnei 

• Prelungirea Ghencea- Strada Valea Oltului 

 

Înainte de a realiza modelul de simulare a traficului din intersecţie s-au 

verificat datele culese, pentru a nu apărea erori aberante şi sistematice, care să 

conducă la interpretări greşite ale condiţiilor de trafic. Pentru modelarea şi 

simularea fluxului de trafic s-a utilizat produsul software Synchro, unde, au fost 

introduse toate datele colectate, în prealabil transformate din vehicule fizice în 

vehicule etalon, conform ecuației: 
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            𝑁𝑒𝑐ℎ𝑖𝑣=𝑁1 × 𝐶1 + 𝑁2 × 𝐶2+⋯ + 𝑁𝑖 × 𝐶𝑖=∑ 𝑁𝑖
𝑖
1 × 𝐶𝑖                     (1)                                                                                                       

 

unde: 𝑁𝑖  - numărul de vehicule din grupa „i” în aceeași unitate de timp; 

          𝐶𝑖  - coeficientul de echivalare pentru grupa „i” de vehicule fizice, conform 

tabelului de coeficienți de echivalare în vehicule etalon din standard. 

În urma colectării datelor au rezultat valorile prezentate mai jos: 

 

 
 

Figura 3. Diagrama de fluxuri: Prelungirea Ghencea-Strada Brașov 

 

 

Figura 4. Variația intensității orare a traficului din intersecția Prelungirea 

Ghencea-Strada Brașov 

Nord

Str. Brașov

I

623

444 640

III 0 488 II Est

DNCB 910 813

Vest

0 0

Prelungirea 

Ghencea
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Figura 5. Diagrama de fluxuri: Prelungirea Ghencea-Strada Valea 

Oltului 

 

Figura 6. Variația intensității orare a traficului din intersecția Prelungirea 

Ghencea-Strada Valea Oltului 

Nord

Str. Valea Oltului

I

616

385 875

III 0 489 II Est

DNCB 661 754

Vest

0 0

Prelungirea 

Ghencea

Nord

Str. Râul Doamnei

I

677

444 653

III 0 418 II Est

DNCB
790 754

Vest

0 0

Prelungirea 

Ghencea
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Figura 7. Diagrama de fluxuri: Prelungirea Ghencea-Strada Râul Doamnei 

 

Figura 8. Variația intensității orare a traficului din intersecția Prelungirea 

Ghencea-Strada Râul Doamnei 

 

5.3.  Colectarea timpilor de semaforizare 
 

Timpii de semaforizare au fost folosiți ca și date de intrare pentru simularea 

fiecărui scenariu din intersecție și optimizarea acestora în funcție și de colectarea 

fluxului de trafic.  

Nord

Str. Râul Doamnei

I

677

444 653

III 0 418 II Est

DNCB
790 754

Vest

0 0

Prelungirea 

Ghencea
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Figura 9. Succesiunea fazelor: Prelungirea Ghencea-Strada Brașov 

 

 
Figura 10. Succesiunea fazelor:Prelungirea Ghencea-Strada Valea Oltului 
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Figura 11. Succesiunea fazelor-propunere: Prelungirea Ghencea-Strada 

Râul Doamnei 

 

5.4.  Simulare în Synchro 
 

Scenariul 1 – situația existentă: 

Lățimea zonei carosabile = 7.00m  

Număr de benzi dedicate circulației rutiere= 2 x 3.50 m  

Reglementarea circulației = circulație în dublu sens  

Transport public = linii existente de autobuz 
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Tabelul 1. Scenariul 1 

 

 

 

Scenariul 1 

 

 

Brațul 

intersecției 

 

Cozile de 

vehicule 

maximale 

[m] 

 

Nivelul 

de 

serviciu 

(LOS) 

Raportul dintre 

fluxurile de 

trafic și 

capacitatea de 

circulație (v/c 

ratio) 

 

Intersecția 

străzilor 

Brașov - Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea- Blvd. 

Ghencea 

pentru ora de 

vârf 

Strada Brașov 85 C 0,67  

Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea către 

Blvd. Ghencea 

 

113 

 

B 

 

0,64  

Blvd. Ghencea 

către Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea 

 

263 

 

F 

 

1,50  

 

Intersecția 

străzilor Râul 

Doamnei - 

Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea 

pentru ora de 

vârf 

Strada Râul 

Doamnei 

145 F 1,45 

Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea spre 

centru 

 

124 

 

E 

 

0,72  

Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea spre 

centura 

București 

 

 

0 

 

 

A 

 

 

0,90  

 

Intersecția 

străzilor  Valea 

Oltului - Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea 

pentru ora de 

vârf 

Strada Valea 

Oltului 

115 C 0,82  

Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea spre 

centru 

 

117  

 

C 

 

0,65  

Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea spre 

centura 

București 

 

 

155  

 

 

F 

 

 

1,23  



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020 

ediţia a X-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

 264 

Din analiza cozilor de trafic și a capacităților de circulație existente rezultă 

următoarele concluzii: 

- nivelele de serviciu actuale sunt situate la limita superioară (nivelul E sau F) pe 

unele brațe ale intersecțiilor și anume Blvd. Ghencea, Strada Râul Doamnei, Blvd. 

Prelungirea Ghencea spre centru, Blvd. Prelungirea Ghencea spre centura 

București;  

- cozile de vehicule maximale  sunt între 85 m și între 263 m la intersecția Brașov 

- Blvd. Prelungirea Ghencea, între 0 m si 145 m la intersecția Râul Doamnei - 

Blvd. Prelungirea Ghencea și între 115 m și 155 m la intersecția Valea Oltului - 

Blvd. Prelungirea Ghencea  ; 

- din analiza rapoartelor dintre fluxurilor de trafic și capacitățile de circulație, în 

momentul de față rezervele de capacitate de circulație a intersecțiilor analizate se 

situează între 10% - 36%. Precizez că cele mai mici rezerve ale capacităților de 

circulație sunt pe direcția Blvd Ghencea spre centură; 

- circulația vehiculelor se desfășoară în condiții dificile, cu întârzieri substanțiale; 

- întârzierile și cozile de vehicule rezultate se datorează faptului că Blvd. 

Prelungirea Ghencea are o tramă stradală subdimensionată în raport cu cererea de 

transport. În plus aceasta arteră reprezintă o legatură rutieră cu localitățile 

perimetrale ale Mun. București, în care au domiciliul o parte a populației care 

lucrează în capitală.  

Se adaugă și faptul că urbanismul orașului București are puține rute de 

legătura (bulevarde sau străzi) cu jud. Ilfov oferind posibilități scăzute de 

redirecționare a traficului pe trasee ocolitoare. 

Suplimentar, zona de Vest și de Sud a Mun. București nu are încă o centură 

de ocolire lărgita la 4 benzi de circulație. Datorită acestei lipse a infrastructurii 

rutiere o bună parte din călătorii, care au zone de origine destinație, situate 

diametral opus, sunt nevoite sa fie făcute prin traversarea orașului. 

 

De asemenea, în această zonă a orașului se constată un deficit al mijloacelor 

de transport în comun de mare capacitate. 

 

Scenariul 2 – lărgirea Blvd. Prelungirea Ghencea la 2 benzi de circulație 

pe sens: 

 

Lățimea zonei carosabile = 14.00m  

Număr de benzi dedicate circulației rutiere= 4 x 3.50 m  

Reglementarea circulației = circulație în dublu sens  

Transport public = linii existente de autobuz 
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Figura 12. Scenariu propus intersecția: Prelungirea Ghencea-Strada Brașov 

 

Figura 13. Scenariu propus intersecția: Prelungirea Ghencea-Strada Râul 

Doamnei 
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Figura 14. Scenariu propus intersecția: Prelungirea Ghencea-Strada Valea 

Oltului 

 

Tabelul 2. Scenariul 2 

 

 

Scenariul 2 

 

 

Brațul intersecției 

 

Cozile de 

vehicule 

maximale 

 

Nivelul 

de 

serviciu 

(LOS) 

Raportul dintre 

fluxurile de trafic 

și capacitatea de 

circulație (v/c 

ratio) 

Intersecția 

străzilor Brașov 

-Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea- Blvd. 

Ghencea pentru 

ora de vârf 

Strada Brașov 90 C 0,59  

Blvd.Prelungirea 

Ghencea către 

Blvd. Ghencea 

 

97  

 

B 

 

0,53  

Blvd. Ghencea 

către Blvd. 

 

93 

 

C 

 

0,81  

Intersecția 

străzilor Râul 

Doamnei - Blvd. 

Prelungirea 

Strada Râul 

Doamnei 

106 C  

0,75  

Blvd. Prelungirea 

Ghencea spre 

centru 

 

88  

 

C 

 

0,57  
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Ghencea pentru 

ora de vârf 

Blvd. Prelungirea 

Ghencea spre 

centura București 

 

125 

 

D 

 

0,63 

 

Intersecția 

străzilor  Valea 

Oltului - Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea pentru 

ora de vârf 

Strada Valea 

Oltului 

126  C  

0,82  

Blvd. Prelungirea 

Ghencea spre 

centru 

 

94  

 

C 

 

0,53  

Blvd. Prelungirea 

Ghencea spre 

centura București 

 

139  

 

C 

 

0,83  

 

Din analiza cozilor de trafic și a capacităților de circulație în cadrul 

scenariului nr. 2, rezultă următoarele concluzii: 

            - nivelele de serviciu actuale sunt situate la limita medie pe toate brațele 

intersecțiilor; 

- cozile de vehicule maximale sunt între 88 m și între 125 m la intersecția 

Râul Doamnei - Blvd. Prelungirea Ghencea, între 90 m și între 97 m la intersecția 

Brașov - Blvd. Prelungirea Ghencea și între 94 m și 139 m la intersecția Valea 

Oltului - Blvd. Prelungirea Ghencea ; 

- din analiza raportelor dintre fluxurilor de trafic și capacitățile de 

circulație, în momentul de față rezervele de capacitate de circulație pentru brațele 

intersecțiilor analizate se situează între 15% - 47%; 

 

Scenariul 3 – lărgirea Blvd. Prelungirea Ghencea la 2 benzi de circulație 

pe sens, realizarea centrului multimodal și introducerea unor linii de transport 

în comun: 

 

Lățimea zonei carosabile = 14.00m  

Număr de benzi dedicate circulației rutiere= 4 x 3.50 m  

Reglementarea circulației = circulație în dublu sens  

Transport public = centru multimodal (tramvai, autobuz, tren)  și 

dezvoltarea transportului în comun (extinderea liniei de tramvai 41 și introducerea 

unor linii de autobuze noi) 

Proiectul noului Bulevard Prelungirea Ghencea propune implică 

modificarea liniilor de tramvai și linie nouă de tramvai cu 8 stații și terminal 

multimodal. Proiectul prevede lărgirea bulevardului pe întreaga distanță la două 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2020 

ediţia a X-a 

 

Bucureşti, 15 Iunie 2020 
 

 268 

benzi pe sens, cu trei benzi în zona intersecțiilor cu viraj la stânga/dreapta, 

introducerea semaforizării pe tot tronsonul, realizarea unei noi căi duble de 

tramvai între Strada Brașov și Centura București, dar și modernizarea și 

repoziționarea căii de rulare dintre Strada Brașov și Terminalul Ghencea.[43].   

În urma implementării sensului giratoriu denivelat de la Blvd. Prelungirea 

Ghencea - Centura București și a lărgirii părții carosabile a Blvd. Prelungirea 

Ghencea se estimează o creșterea a traficului cu 20%. Aceste modificări ale tramei 

stradale au fost modelate în cadrul scenariului nr. 2.  

 

Tabelul 3. Scenariul 3 

 

 

Scenariul 3 

 

 

Brațul intersecției 

 

Cozile de 

vehicule 

maximale 

Nivelul 

de 

serviciu 

(LOS) 

Raportul dintre 

fluxurile de trafic 

și capacitatea de 

circulație (v/c 

ratio) 

Intersecția 

străzilor Brașov 

- Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea- Blvd. 

Ghencea pentru 

ora de vârf 

Strada Brașov 95 C 0,66 

Blvd. Prelungirea 

Ghencea către Blvd. 

Ghencea 

 

105 

 

C 

 

0,84 

Blvd. Ghencea către 

Blvd. Prelungirea 

Ghencea 

 

64 

 

B 

 

0,78 

Intersecția 

străzilor Râul 

Doamnei - 

Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea pentru 

ora de vârf 

Strada Râul 

Doamnei 

152 D 0,92 

Blvd. Prelungirea 

Ghencea spre centru 

111 D 1,04 

Blvd. Prelungirea 

Ghencea spre 

centura București 

 

89 

 

C 

 

0,56 

Intersecția 

străzilor  Valea 

Oltului - Blvd. 

Prelungirea 

Ghencea pentru 

ora de vârf 

Strada Valea 

Oltului 

154 C 0,85 

Blvd. Prelungirea 

Ghencea spre centru 

136 C 0,88 

Blvd. Prelungirea 

Ghencea spre 

centura București 

 

101 

 

D 

 

0,57 
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Din analiza cozilor de trafic și a capacităților de circulație prognozate în 

cadrul scenariului nr. 3 rezultă următoarele concluzii: 

 

- nivelele de serviciu actuale se situează între C si D pe toate brațele 

intersecțiilor, cu excepția brațului Ghencea din intersecția Brașov - Blvd. 

Prelungirea Ghencea - Blvd. Ghencea care are nivelul de serviciu B; 

- cozile de vehicule maximale  sunt între 89 m și între 152 m la intersecția 

Râul Doamnei - Blvd. Prelungirea Ghencea, între 64 m și între 105 m la intersecția 

Brașov - Blvd. Prelungirea Ghencea și între 101 m și 154 m la intersecția Valea 

Oltului - Blvd. Prelungirea Ghencea  ; 

- din analiza raportelor dintre fluxurilor de trafic și capacitățile de circulație, 

în momentul de față rezervele de capacitate de circulație pentru brațele 

intersecțiilor analizate se situează între 8% - 44%; 

 

6.   CONCLUZII 
 

În urma implementării soluţiei de optimizare în programul Syncho, raportul 

dintre fluxurile de trafic/capacitatea circulației (v/c Ratio) a devenit subunitar iar 

timpul de întârziere la nivel de intersecţie a scăzut, ceea ce înseamnă că, traficul 

se desfăşoară în parametrii normali. 

În cadrul scenariului 1 pentru situația existentă se poate observa ca nivelele 

de serviciu sunt ridicate iar cozile de vehicule sunt cele mai mari. În plus, datorită 

unor rezerve de capacitate de circulație, reduse la orice variație sezonieră a 

intensității traficului vor rezulta ambuteiaje sau blocaje parțiale, care de cele mai 

multe ori necesită intervenția echipajelor de poliție pentru decongestionarea 

traficului. 

Din analiza celor 3 scenarii se poate observa ca deși scenariul 2 are o 

îmbunătățire a condițiilor de circulație în lipsa unui centru intermodal și a unor 

linii de transport corespunzătoare nu poate rezolva toate problemele privind 

fluența traficului. 

Modelele de simulare, deşi presupun un efort mai mare pentru concepere şi 

programare, sunt cele care pot fi extrem de utile în stabilirea unei optimizări a 

traficului și stabilirea unei repartiții modale în funcție de timpii de călătorie și de 

ciclurile de semaforizare. 

Optimizarea traficului în intersecţii se poate face prin introducerea de 

echipamente noi, sincronizarea semafoarelor pentru a răspunde fluxului de trafic 

existent, coordonarea şi interconectarea semafoarelor pentru a reduce numărul şi 
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frecvenţa opririlor care apar în intersecţii, modificarea lungimii ciclului de 

semaforizare și folosirea instrumentelor software pentru optimizarea 

semaforizării (Synchro, Contram, Transyt, etc). 

Mai buna integrare a reţelelor modale va conduce la un număr crescut de 

opţiuni modale: aeroporturile, porturile, căile ferate, metroul şi staţiile de autobuz 

ar trebui să fie tot mai strâns legate şi transformate în platforme de legături 

multimodale pentru pasageri. 

În concluzie consider că cercetările viitoare trebuie să consolideze 

cunoaşterea nevoilor din mediul urban, nevoia de mobilitate şi creşterea nivelului 

de Sistem de transport în România, care nu va fi posibil fără sprijinul unei reţele 

adecvate şi al unei utilizări mai inteligente a acesteia. 
 

BIBLIOGRAFIE 

 

[1]. BARI IOAN: “Globalizare și probleme globale”, Ed. Economică, 2001. 

  

[2]. 

 

 

[3]. 

 

 

[4]. 

 

 

 

[5]. 

 

 

[6]. 

 

 

[7]. 

 

 

[8]. 

 

[9]. 

“Optimizarea capacităţii unei intersecţii cu ajutorul instrumentelor software”, 

Buletinul AGIR România, nr.1/ Ianuraie – Matie 2012.  

 

RAICU Ș.: “Transportation and Land Use Interaction ’08 Conference Proceedings”, 

Bucharest 2008.  

 

RAICU Ș, COSTESCU D.: “Mobilitatea, transportul şi traficul-Teme majore ale 

dezvoltării durabile. Zilele Academiei de ştiinţe Tehnice din România”, Braşov, 04-

05.10.2013.  

 

LITMAN T.: “Introduction to multi-modal transportation planning", Victoria 

Transport Policy Institute”, 2011 

 

“Strategia de transport intermodal in Romania 2020", Ministerul Transporturilor si 

Infrastructurii, mai 2011. 

 

Udriște O.: “Tram-Trenul, un concept în expansiune” Buletinul AGIR, Supliment 

1/2012. 

 

https://mobilitate.eu 

 

http://regio-adrcentru.ro/ 

 

https://mobilitate.eu/
http://regio-adrcentru.ro/

	01. Coperta 2020.pdf
	02. dupa coperta (1).pdf
	03. Pagina coperta si DISCLAIMER (1).pdf
	04. Cuprins 2020.pdf
	Busuioc Iulian Articol - SSS_IIT_2020.pdf
	Dinita Mariana Articol - SSS_IIT_2020.pdf
	Gaman Ilarie Madalin -SSS_IIT_2020.pdf
	Gavris Teodor  Articol - SSS_IIT_2020.pdf
	Georgescu Lucian Articol - SSS_IIT_2020.pdf
	Gradin Nicol Articol - SSS_IIT_2020.pdf
	Grigore Ionut Liviu Articol - SSS_IIT_2020.pdf
	Hojbota Bogdan -SSS_IIT_2020.pdf
	Lunguti  Rares Claudiu -SSS_IIT_2020.pdf
	Mihalache Alina Articol - SSS_IIT_2020.pdf
	Neagu Catalin Articol - SSS_IIT_2020.pdf
	Negoescu Razvan Articol_-SSS_IIT_2020.pdf
	Negucioiu Alexandru -SSS_IIT_2020.pdf
	Nita Bogdan -SSS_IIT_2020.pdf
	PASARE Florian -SSS_IIT_2020.pdf
	Patru Bogdan -SSS_IIT_2020.pdf
	Popescu Bogdan Articol - SSS_IIT_2020 .pdf
	Radu Catalin Articol - SSS_IIT_2020.pdf
	Stancu Nicusor Octavian -SSS_IIT_2020.pdf
	Tudor Elena ARTICOL-SSS_IIT_2020.pdf



