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DISCLAIMER 

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

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

responsabilitate pentru corectitudinea, caracterul complet sau utilitatea oricăror informaţii, 

aparate, produse sau procese prezentate. 
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MODERNIZAREA UNOR LINII INDUSTRIALE DE CALE 

FERATA ȘI RACORDAREA LOR LA STAȚIA BRAZI 

 

 

Buturugă Alexandra-Valentina, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, secţia Ingineria 

Infrastructurii Transporturilor, anul II master, e-mail: alexandra-valentina.buturuga@student.utcb.ro 

 
Îndrumător: Poștoacă Stelian, Doctor Inginer, Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de 

Căi Ferate, Drumuri și Poduri, e-mail: stelian.postoaca@utcb.ro 

 

Rezumat 

 

Lucrarea abordează principalele date necesare rezolvării problemelor practice ce 

țin de suprastructura liniilor ferate industriale OMV PETROM S.A. Punct de lucru 

Petrobrazi și rezolvarea prin repararea și modernizarea acesteia. 

Această lucrare se adresează specialiștilor din domeniul feroviar. și are ca scop 

informarea și aducerea în actualitate a optimizării manevrei feroviare în scopul 

asigurării unei ciurculații feroviare în condiții de siguranță. 
 

Cuvinte cheie: L.F.I., șină, traverse, necesitate, execuție. 

 

 

1 DATE GENERALE 
 

1.1 Amplasament 

Lucrarea este amplasata pe raza administrativ-teritorială a Comunei Brazi, 

județul Prahova. 

Situată în zona de câmpie din sud-vestul județului Prahova, pe malul stâng al 

râului Prahova, Comuna Brazi ocupă o suprafața totală de 45.42 km2, din care 3378 ha 

reprezintă suprafața agricolă. Este strabatută de Șos. Națională DN1, acolo unde ea 

formează centura de Vest a municipiului Ploiești. 

Prin comuna trece calea ferata București-Ploiești care este deservită de stația 

Brazi. 

Calea ferată a traversat în principal terenuri plane. Totuși, construcția a fost 

dificilă pe alocuri din cauza prezenței a numeroase râuri, care au dus la modificarea 

frecventă a traseului și realizarea unor poduri costisitoare, prin defrișarea necontrolată 

a Câmpiei Române. 

mailto:alexandra-valentina.buturuga@student.utcb.ro
mailto:stelian.postoaca@utcb.ro
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Figura 1.1. Amplasamentul lucrării 

 

1.2 Scurt istoric 

La 13 septembrie 1872 a fost inaugurată întreaga linie de cale ferată, cu toate 

acestea s-au mai efectuat lucrări până la 1875. În 1880 calea ferată a fost preluată de 

catre nou înființata companie feroviară română de stat C.F.R. 

Linia ferată industrială OMV PETROM S.A., punct de lucru Petrobrazi, Grupa 

B a făcut parte din dispozitivul de linii C.F.R. din incinta stației Brazi, ulterior intrând 

în posesia TRANS EXPEDITION FEROVIAR S.R.L. în 12.01.2007. 

 

1.3 Necesitatea și oportunitatea lucrării 

“Modernizarea unor linii industrial de cale ferată și racordarea lor la Statia 

C.F. Brazi” abordează refacerea completă a căii pentru optimizarea manevrei feroviare 

desfășurate între Stația C.F. Brazi și Rafinăria Petrobrazi, astfel: 

• se realizează reparația capitală (inclusiv a podurilor ce deservesc linia), 

prelungirea liniei “Buclă” asigurarea conexiunii acesteia cu linia ferată 

industrială existentă L70; 

• se retrasează linia existentă L70 astfel încât să se asigure condițiile 

necesare introducerii în cale a noului schimbător care asigură conexiunea 

cu linia “Buclă”; 

• introducerea în cale a unei noi diagonale între liniile ferate industriale 

existente L70 și L71, constând în două schimbătoare simple tip 49; 

• reparația capitală a liniilor: 1C, 2C, 6Ba, 5B și 6B (în cazul ultimelor linii, 

doar primii 150.00 m) din cap “X”, Grupa B, Stația Brazi; 
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• înlocuirea schimbatoarelor existente nr. 1B (lipsă), 9B, 11B și 15B (uzate 

fizic și moral) cu aparate de cale noi tip 49. 

Cu această ocazie, se va realiza și centralizarea (atât a celor înlocuite cât și a 

celor nou introduse în cale). 

 

2 ASPECTE PRIVIND LUCRĂRILE PROIECTATE 
 

2.1 Capacitatea de circulație și manevră 

Liniile de primire-expediere aflate în posesia OMV PETROM S.A. sunt luate în 

considerare în calculul capacității stației Brazi, întocmit de către șeful stației, iar pentru 

activitatea de circulație și manevră a trenurilor, OMV PETROM S.A. oferă în mod 

nediscriminatoriu, tuturor operatorilor de transport feroviar, accesul la infrastructura 

feroviară și de servicii deținută, conform reglementrarilor în vigoare. 

Capacitatea de circulație și manevră a dispozitivului L.F.I. este de 96.020 

vagoane pe an, respectiv cu 4.431.650 t/an. 

Valoarea medie zilnică a traficului pe sistemul L.F.I., estimată de către 

beneficiar, este de cca. 12.141 de tone nete pe zi sau 263 vagoane/zi. 

În cazul capacității de manevră a L.F.I. se consideră că pe L.F.I. operează 

locomotive și personal aparținând unui operator de transport autorizat. 

Locomotiva și personalul de manevră ale operatorului de manevra vor duce 

convoiul din stația Brazi pe cale de circulație iar după încărcarea/descarcărea 

vagoanelor la fronturile L.F.I. din Rafinăria OMV PETROBRAZI, convoiul cu 

vagoane va fi pus pe calea de circulație din incinta Rafinăriei în stați Brazi. Stația Brazi 

este destinație a trenurilor care aduc /duc vagoane pentru OMV PETROM 

PETROBRAZI din/în rețeaua C.F.R. 

Lucrările de trafic nu aduc spor de trafic, ele fiind destinate optimizării manevrei 

feroviare. 

 

2.2 Elementele caracteristice ale căii 
 

2.2.1 Șina 

În situația inițială în prezenta lucrare, s-a utilizat calea cu șină tip 49. 

La executarea lucrărilor se vor utiliza șinele grele de cale ferată noi, în măsura 

în care se încadrează în toleranțele și condițiile tehnice prevăzute în Instrucția 314 și 

standardele de produs. La realizarea contrașinelor se va utiliza material SB rezultat din 

demolări dar care nu prezintă uzuri și defecte importante. 

Astfel, șinele vor trebui să aibă urmatoarele caracteristici: 

• -Calitatea: calitatea I; 
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• -Mărci de oțel OS 90A, OS 90B; 

• -Alungire la rupere: min. 10%; 

• -Rezistență la rupere: 880-1030 N/mm2; 

• -Rezistență la șoc: număr de lovituri: 1 

Suprafețele șinei în zona tălpii, inimii și ciupercii trebuie să fie netede, fără 

suprapuneri, rupturi, aschii, fisuri sau crăpături. Pe secțiunile de capăt sau pe suprafața 

găurilor de eclisare nu se admit exfolieri și nici urme de retușuri. 
 

2.2.2 Traverse de beton si de lemn 

Traversele de beton utilizate în cuprinsul lucrării vor fi de tip TW49, material 

nou, inclusiv în curbele a căror rază permite utilizarea acestor traverse. 

Traversele vor avea urmatoarele caracteristici: 

• Beton C40/50, cu abateri -5% pentru traverse categoria A și cu abateri de 

10% pentru traverse categoria B; 

• Rezistența la încovoiere: 

 

Tabelul 2.1. Rezistența la încovoiere a traverselor din beton 

 
 

La executarea aparatelor de cale prevăzute în proiect se vor utiliza traverse 

normale și speciale, noi. 

Traversele vor fi de categoria I din lemn de cer sau stejar.  
 

3 SITUAȚIA ACTUALĂ 
 

3.1 Situația existentă 

Dispozitivul de linii ferate industriale ce deservește Rafinăria Petrobrazi prezintă 

o vechime importantă, de-a lungul timpului acesta fiind modernizat și reconfigurat 

conform necesităților tehnologice induse de dezvoltarea Rafinăriei. 

Linia industrială “Buclă” este situată pe raza administrativ-teritorială a comunei 

Brazi, judetul Prahova. 

Linia ferată industrială se racordează în Cap X, Grupa B, Stația C.F.R. Brazi prin 

intermediul schimbatorului simplu nr. 1B și are o lungime de cca. 1500.00 m. În 

decursul timpului, întrucât linia ferată industrială nu a mai fost utilizată (manevra 

efectuându-se preponderent pe liniile din Grupa A a Stației), aceasta nu a mai beneficiat 

Blochet Mijloc

Fisurare 150 kN 90 kN

Rupere 248 kN 155 Kn
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de lucrări de întreținere curentă și a căzut pradă furturilor de material metalic, 

suprastructura căii fiind descompletată (șine și material mărunt lipsă). 

În ceea ce priveste starea tehnică a suprastructurii și infrastructurii căii ferate, se 

observă urmatoarele aspecte: 

• infrastructura căii este alcătuită dintr-un rambleu pentru cale ferată 

simplă. Aceasta se prezintă în general în bune condiții (cu mici diferențe 

locale, cauzate de lipsa lucrărilor și cu taluzele năpădite de vegetație), 

fiind necesară profilarea platformei de pământ la partea superioară; 

 

  
Figura 3.1. Detalii surprinse pe teren privind starea infrastructurii  

 

• șinele tip 49 și contrașiele au fost, în mare măsură sustrase iar cele care 

înca mai sunt în amplasament prezintă uzuri și fenomene accentuate de 

coroziune; 

 

  
Figura 3.2. Degradări ale șinelor și ale contrașinelor 
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• prinderile care mai există, sunt partial sau total îngropate în platforma, cu 

elemente lipsă care încă mai sunt în amplasament, prezintă uzuri și 

fenomene accentuate de coroziune; 

• traversele sunt în mare parte îngropate iar cele parțial vizibile prezintă 

degradări de natură a afecta rezistența acestora (beton corodat, fisuri, 

crăpături, armatură pretensionată ieșită din lucru) și dibluri de lemn 

putrezite. Traversele de lemn sunt crăpate și/sau putrezite; 

 

  

Figura 3.3. Detalii privind starea traverselor 
 

• prisma de balastare/piatră spartă este complet colmatată cu pământ și 

acoperită cu vegetație; 

 
Figura 3.4.Degradări ale prismei căii 
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• stratul de repartiție este complet colmatat și este înglobat în platforma de 

pământ. 
 

3.2 SITUAȚIA PROIECTATĂ 

Pentru optimizarea manevrei feroviare desfășurării în zona Stației C.F. Brazi, 

S.C. OMV PETROM S.A. Petrobrazi dorește execuția de lucrări la linia ferată 

industrială “Buclă” constând în reparația capitală a acesteia, inclusiv a podurilor ce 

deservesc linia [podul de la km 0+395.62 și podul de încrucisare cu magistrala 300 

București-Brașov la km 0+757.15 (km 0+200.00 al liniei magistrale)]. 
 

Lucrări de reparații 

• demontarea căii existente (acolo unde aceasta mai există), îndepărtarea 

șinelor, traverselor și materialului mărunt și transportarea aceastora în 

depozitele indicate de către Beneficiar; 

• îndepărtarea prismei de balastare colmatate existente; 

• îndepărtarea stratului de repartiție existent; 

• trasarea lucrărilor; 

• profilarea terasamentului, execuția de reparații/consolidări acolo unde 

aceasta a suferit degradări, suplimentarea acolo unde este cazul; 

• înlocuirea aparatelor de cale nr. 1B, 9B, 11B, 15B cu schimbatoare; 

• pregatirea platformei de pământ și protejarea acestuia cu material 

geotextil; 

• refacerea stratului de reparație și ranforsarea acestuia cu geogrilă, 

pregatirea platformei căii; 

• refacerea suprastructurii căii la cotele și cu caracteristicile prevăzute în 

proiect, utilizand șina tip 49, material mărunt aferent prinderii elastice, 

traverse prefabricate din beton precomprimat, prisma de piatră spartă 

(utilizand piatra spartă obținută din roci magmatice, categoria A, calitatea 

I), cu asigurarea sub talpa traversei a unui strat de piatră spartă curat cu 

grosimea prescrisă-materiale noi; 

• axarea liniilor în plan și în profilul în lung; 

• realizarea burajelor; 

• montarea unui opritor pe linia 1C. 

Nu sunt necesare lucrări de consolidare a terasamentului existent 

(rambleu),acesta prezentandu-se în bune condiții. 

Profilul în lung nu va fi modificat, el pastrandu-și alura, urmărindu-se, în 

schimb, obținerea unor elemente de profil cu lungimile minime prevăzute în 

standardele și normativele tehnice în vigoare. 
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3.3 Elementele proiectate ale suprastructurii căii 

Suprastructura căii, în cazul tururor liniilor afectate de lucrări, va fi amenajată 

cu șine tip 49 (și materialul mărunt aferent) pe traverse de beton. 

Aparatele de cale și liniile ce fac obiectul lucrărilor sunt conform celor din 

tabelele de mai jos: 

 

Tabelul 3.1. Tabelul ramificațiilor ce fac obiectul lucrării 

 
  

Nr. 

crt.

Nr. 

Ramificatie
Linia Tip Pozitia km Raza Tg Deviatie Observatii

1 1B Bucla, 1C, 2C

0+000.00(Pj, Bucla)

0+000.00(Uj, 1C)

0+061.69(Uj, 2C)

Dreapta
Acces de pe Bucla pe liniile 1C 

si 2C

2 9B 2C,6Ba 
0+000.00 (Pj, 2C)

0+140.80 (Uj, 6Ba)
Dreapta

Acces din linia 2C pe linia 6Ba si 

catre schimbatorul 11B

3 11B CFR, 2C, 4Ba

0+000.00(Pj, Bucla)

0+000.00(Uj, 1C)

0+061.69(Uj, 2C)

Stanga
Acces de pe linia 4Ba catre linia 

2C si catre CFR

4 15B 6Ba, 6B, 5B

0+000.00(Pj, 6Ba)

0+000.00(Uj, 5B)

0+000.00(Uj, 6B)

Stanga
Acces de pe linia 4Ba catre linia 

2C si catre CFR

5 129 (OMV) Bucla,  70a, 70b 

0+000.00(Pj, 70b)

0+000.00(Uj, Bucla)

0+000.00(Uj, 70a)

Simetric
Acces de pe linia 70b pe Bucla 

si pe linia 70a

6 131 (OMV) 70a, 70b
0+498.16(Pj, 70b)

0+525.30(Uj, 70b)
Dreapta

Acces de pe linia 70b pe linia 71, 

parte a diagonalei 131-133

7 133 (OMV) 70a, 70b
1+206.32(Pj, 71)

1+179.18 (Uj, 71)
Dreapta

Acces de pe linia 71 pe linia 70b, 

parte a diagonalei 131-133

1:9190S49
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Tabelul 3.2. Tabelul liniilor afectate de lucrări 

 
 

4 TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE 
 

Activitatea de circulație și de manevră pe L.F.I. OMV PETROM S.A.Punct de 

lucru Petrobrazi, Grupa B este coordonată de către IDM dispozitor al stației Brazi. 

Vagoanele având destinația L.F.I. OMV PETROM PETROBRAZI vor sosi în 

stația c.f. Brazi, urmând a fi distribuite după cum urmează: 

• vagoanele goale, preponderent către L.F.I. din Grupa B a stației; 

• vagoanele pline, preponderent către L.F.I. din Grupa A a stației. 

Vagoanele pline ce urmează a părăsi incinta Rafinăriei Petrobtrazi vor fi 

direcționate preponderent către L.F.I. din Grupa A a stației. 

Procesul tehnologic general este, în linii mari, următorul: 

• vagoanele goale sesosesc în stația c.f. Brazi în compunerea unor trenuri 

directe de marfă de la stația de expediere și sunt garate preponderent pe 

L.F.I. Grupa B; 

• se așează la tren locomotiva de drum; 

• se ridică saboții de mână și se slăbesc frânele; 

• se alimentează cu aer conducta de frână; 

• se efectueaza proba frânei; 

De la km La km De la Prin Pana la Constructiva Reala Utila

0+000 (Uj Sch. 15B) 

-

0+000 (Uj Sch. 15B

-

0+000 (Pj Sch. 15B)

-

0+000 (Uj Sch. 1B)

-

0+000 (Pj Sch. 9B)

-

0+000 (Pj Sch. 15B)

-

0+000.00(Sabotul fix S1)

0+723.00

0+000 (Pj Sch. 129 OMV)

-

819.79 794.79

2 0+866.26 822.81 797.81

1 0+866.26

70.27

3
0+140.80

(Uj Sch 9B)
140.8 125.81

8

Nr. Linie

5B

6B

6Ba

1C

2C

Bucla

7

6

5

4

Nr. Crt.

L70a

L70b

Pozitia km 

1+299.35

(Pj Sch. 9 

OMV)

Uj  15B

Uj  15B

Uj  15B

Uj  1B

Pj  9B

Pj  1B

0+643.59

(Uj Sch 129)
Sabot S1

1+553.00

(Pj Sch. 129 

OMV)

0+061.69

(Uj Sch 9B)

0+070.27

Pj 129 

(OMV)

Ramificatii

Sch. 131 

(OMV)

Lungimi

886.26

886.26

195.08

97.41

115.97

633.38

1542.79

643.59

15531597.55

55.24

61.69

-

Uj  20B

Uj  20B

Uj  9B

Opritor

Uj  1B

Uj  129

Uj  129

Observatii

Se executa lucrari de reparatie doar 

pe primii 150.00, masurat de la 

calcaiul schimbatorului 15B

L
F

I 
O

M
V

 G
R

U
P

A
 B

Pj 9 

(OMV)

661

1342.9 1299.35 1299.35

Se retraseaza LFI 70 existenta 

astfel incat sa poata fi introdus in 

cale schimbatorul 129, rezultand 

astfel doua LFI: 70a si 70b. L
F

I 
O

M
V

 E
X

T
E

R
IO

A
R

E
 R

A
F

IN
A

R
IE

I 

P
E

T
R

O
B

R
A

Z
I

Se retraseaza LFI 70 existenta 

astfel incat sa poata fi introdus in 

cale schimbatorul 129, rezultand 

astfel doua LFI: 70a si 70b. Se 

retraseaza portiunea de linie 

cuprinsa intre schimbatorul 25 si 

Sabotul fix S1 (L=94.66m) din 

aceleasi considerente.

Asigura legatura intre Grupa B 

LFI si LFI L70a/L70B

Linie de evitare

46.71
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• se completează foaia de parcurs și se înmaneaza documentele catre 

mecanic; 

• are loc repartizarea agenților de convoi și înmânarea ordinului de 

circulație și expediere a trenului; 

• are loc oprirea trenului la bariera din linia curentă când bariera este 

defectă; 

• se continuă mersul trenului până în zona fronturilor de 

încărcare/descărcare din incinta Rafinariei; 

• se poziționează vagoanele în fronturile de încărcare din incinta Radinariei, 

se deschid ventilele de pe cisternă, se cuplează furtunurile de cazan, se 

deschid robineții pompelor, se izolează ventilele aferente cazanelor, se 

decuplează furtunurile, se montează blind-flanșele și se sigilează 

vagoanele; 

• se cântăresc vagoanele (pe liniile prevăzute cu cântare din incinta 

Rafinariei); 

• are loc gararea trenului pe L.F.I. și compunerea convoaielor; 

• convoaiele astfel formate se deplasează către stația C.F.R. Brazi; 

• se asigura trenul contra fugirii; 

• se efectuează ieșirea de la tren a locomotivei. 
 

5 RECEPȚIA LUCRĂRILOR 
 

La recepția lucrărilor se va verifica dacă elementele de construcții realizate se 

încadrează în abaterile admisibile prezentate mai jos. 

Se vor verifica pe baza prevederilor STAS 7582-91, abaterile limita fiind 

urmatoarele: 

 

Tabelul 5.1. Abaterile limită admise pentru recepția lucrărilor 

 
  

Nr. Crt.

1

2

3

4

5

6

7

Orizontalitatea platformei caii

Grosimea stratului de repartitie (g)

Pantele transversale ale fetei superioare a terasamentului

Denivelari locale ale fetei superioare a terasamentului

0.05 m

± 0.05 m

-0.03 m

± 0.5 %

+ 0,10 g; - 0,05 g

± 0.05 %

0.03 m

Parametrul Toleranta sau abaterea limita

Devierea axei platformei fata de axa traseului

Latimea platformei caii

Cota platformei caii
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6 CONCLUZII 
 

6.1 În concluzie, modernizarea liniei ferate industriale “Buclă” ce aparține OMV 

PETROBRAZI S.A. s-a realizat deoarece aceasta reprezintă un obiectiv de 

dezvolate economică. Deasemenea, prin modernizarea liniei și reactivarea ei se 

urmărește dezvoltarea infrastructurii feroviare ce aparține Rafinăriei Petrobrazi 

precum și efectuarea transporturilor în condiții optime de siguranță și într-un timp 

cât mai scurt. 

6.2 S-a adoptat soluția căii cu joante deoarece influența variațiilor de temperatură este 

mai mică față de calea fără joante. În cazul căii cu joante se ține cont de variațiile 

de temperatură prin prevederea rosturilor de dilatație între capetele șinelor. 

Deasemnea, s-a optat pentru calea cu joante deoarece calea sudată prezintă 

urmatoarele pericole: 

• producerea pierderilor de stabilitate (șerpuire) la temperaturi ridicate; 

• ruperea șinelor la temperaturi scăzute; 

• solicitarea excesivă a joantelor situate la extremitătile portiunilor de cale 

sudată. 

6.3 Pentru asigurarea stabilității stratului de repartiție se utilizează soluția de armare 

cu geogrile biaxiale. 

6.4 Pentru a preveni efectele negative cauzate de apele meteorice, se asigură o 

scurgere cât mai eficientă prin prevederea unor drenuri longitudinale. 

6.5 Executarea manevrelor feroviare în condiții de siguranță se va realiza prin 

semnalizarea corespunzatoare a liniei: electromecanisme de macaz, semnale 

luminoase de manevră, de ierșire, repetitoare, etc. 

6.6 În viitor, după stabilirea căii, linia va fi sudată. 
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Rezumat   

 

În lucrare se urmăreşte cercetarea la nivel internaţional a metodelor de dimensionare a 

structurilor rutiere flexibile și semirigide, prin comparare cu cele din România şi oferirea de soluţii 

moderne pentru dimensionarea structurilor rutiere flexibile și semirigide cu ajutorul programelor de 

calcul de ultimă generaţie, care se pot utiliza şi în România. 

Studiul comportării în exploatare a structurilor rutiere este un subiect foarte vechi în 

literatura de specialitate, mulţi experţi în domeniu încercând să explice cauzele degradărilor, având 

în vedere multitudinea de factori care contribuie la degradarea lor. 

Scopul acestei lucrări constă în studierea influenţei valorilor alese pentru modulul de 

elasticitate dinamic şi a coeficientul lui Poisson pentru straturile asfaltice din complexul rutier asupra 

comportării acestuia în exploatare în diferite situaţii 

Noutatea acestui studiu se datorează faptului ca adesea, valorile modulului de elasticitate 

luate în calculul de dimensionare a structurilor rutiere nu sunt respectate pe teren, la execuția 

mixturilor asfaltice, se doreşte, astfel, să se precizeze în ce măsură acest lucru este grav pentru 

comportarea în exploatare a structurilor rutiere. 

Lucrarea urmăreste realizarea unor grafice care să pună în evidenţă legătura dintre parametrii 

de calcul și influența pe care aceștia o au asupra dimensionării structurilor rutiere. Aceste grafice 

evidenţiază valorile deformaţiilor specifice orizontale de întindere , deformaţilor specifice verticale 

de compresiune şi ale traficului pe care îl poate prelua structura rutieră la varierea acestor parametrii. 

Această lucrare se doreşte a fi şi un îndrumător din punct de vedere al modului în care se pot 

dimensiona şi verifica structurile rutiere flexibile și semirigide cu ajutorul unora dintre cele mai 

avansate programe de calcul, care iau în considerare numeroşi parametrii, oferind acurateţe în ceea 

ce priveşte obţinerea de rezultate , dar şi un ghid de explicare a modului în care trebuie să se facă 

interpretarea corectă a rezultatelor oferite de aceste programe. 

 

Cuvinte cheie: influența, modul de elasticitate, structuri rutiere, dimensionare, programe de 

calcul 

  

mailto:cristian.buzea@student.utcb.rocom
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1. I. STUDIUL COMPORTĂRII STRUCTURILOR RUTIERE  

 

1.1. Definiții și clasificări 

 

Definirea și clasificarea structurilor rutiere și a complexelor rutiere au fost 

concretizate așa cum se va vedea în continuare. 

Structura rutieră este  elementul de rezistență al drumului,prevăzută si realizată 

pe partea carosabilă si pe benzile de încadrare,alcătuită dintr-un ansamblu de straturi 

executate din materiale pietroase stabilizate sau nu cu lianți,după tehnologii adecvate, 

și dimensionate conform anumitor norme,având în ansamblu o capacitate portantă 

stabilită în principal în funcție de intensitatea traficului greu. 

Complexul rutier poate fi definit ca o construcţie alcătuită din fundaţie 

(terasamente şi teren natural) şi structura rutieră, cu scopul de a servi în bune condiţii 

şi în siguranţă circulaţia rutieră. 

Structura rutieră în baza concepției sus-menționate se construiește pe o fundație 

formată din: 

Structură rutieră suplă(flexibilă):este alcătuită dintr-un ansamblu de straturi 

realizate din materiale necoezive stabilite mecanic sau/și cu lianți 

hidrocarbonați,îmbrăcamintea și stratul de bază fiind realizate din mixturi 

asfaltice,sau,în mod excepțional,din macadam bituminos sau din macadam(pietruire). 

Structura rutieră mixtă(semirigidă):este constituită din straturi din agregate 

naturale stabilizate mecanic și cu lianți hidraulici sau puzzolanici,în care apar în timp 

fisuri din contracție,iar îmbrăcămintea și eventual stratul de bază sau straturi 

bituminoase.Stratul rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment sau cu lianți 

puzzolanici poate fi strat de fundație și/sau strat de bază. 

Structura rutieră rigidă:este alcatuită dintr-un ansamblu de straturi stabilizate sau 

nu cu lianți,peste care se realizează o îmbrăcăminte din beton de ciment.  

Straturile rutiere care alcătuiesc structurile rutiere au urmatoarele denumiri: 

-îmbrăcămintea rutieră(strat de uzură si strat de legătură,pentru structurile rutiere suple 

si mixte,respectiv strat de uzură si strat de rezistență pentru structurile rutiere rigide); 

-stratul de bază(pentru structurile rutiere suple si mixte) 

-stratul (sau straturile) de fundație ,care s-ar putea denumi strat de rezistență (pentru 

structurile rutiere rigide) 

-stratul (sau straturile) de protecție 

Din alcătuirea structurilor rutiere poate să lipsească unul sau mai multe 

straturi,iar unele dintre straturi pot să îndeplinească unul sau mai multe roluri. 
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1.2. Introducere 

 

Problema dimensionării sistemelor rutiere necesită 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 teoretice se bazează în general pe adoptarea unor modele simplificate 

ale structurii reale. 

Cea mai simplă schemă teoretică de calcul asimilează straturile din mixturi 

bituminoase de la suprafaţa căii cu un singur strat de grosime h, având constantele 

elastice E şi µ, iar fundaţia şi pământul de fundare sunt considerate împreună ca un 

mediu semiinfinit elastic, omogen şi izotrop, având constantele E0 şi µ0. 

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. 

Pentru 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 şi 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 pot 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. 

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. 
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1.3. Structura rutieră de calcul 

 

Pentru structurile rutiere alese se vor face o serie de rulări prin introducerea 

datelor din tabelele de mai jos în programul de calcul Alize. Calculul şi interpretările 

rezultatelor se vor face în mai multe etape, astfel 

În prima etapă, pentru Structura S.R.1 (cu trei straturi asfaltice), calculele şi 

simulările vor consta în varierea modulului de elasticitate 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). 

În cea de-a doua etapă, pentru Structura S.R.2 (cu două straturi asfaltice), 

calculele şi simulările vor consta în varierea modulului de elasticitatepentru straturile 

rutiere asfaltice în condiţiile în care celelalte caracteristici fizico-mecanice vor rămâne 

constante (grosimea straturilor componente, modulele de elasticitate şi coeficienţii lui 

Poisson). 

În etapa a treia se va analiza variația traficului de calcul Nc funcție de variația 

modulului de elasticitate pentru structura S.R.1 si S.R.2. 

În etapa finală pentu obţinerea unor concluzii corecte a influenţei alegerii 

modulului de elasticitate dinamic în straturile bituminoase, se va lua în considerare 

variația coeficienţilor lui Poisson pentru structurile de calcul studiate in etapa a treia. 

 

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 25 cm grosime 

➢ fundaţie inferioară din balast de 30 cm grosime 

➢ pământ de fundare al cărui modul E = 80 Mpa 

Structura rutieră S.R.2 are în componenţă următoarele straturi : 

➢ strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16 de 4 cm grosime 

➢ strat de legatura 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 superioara din balast stabilizat de 25 cm grosime 

➢ fundaţie inferioară din balast de 30 cm grosime 

➢ pământ de fundare al carui modul E = 80 MPa 
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1.4. Verificarea structurilor flexibile 

 

Verificarea structurilor flexibile presupune ca verificare: 

-Verificarea la baza structurilor bituminoase - criteriul deformatiei specifice de 

intindere admisibila la baza straturilor bituminoase 

RDO = Nc / Nadm 

Nadm = 4,27 x 108 x εr - 3,97 

Nc = 1,05 m.o.s 

RDO <= RDO adm (0,90) 

-Verificarea la nivelul pamantului de fundare - criteriul deformatiei specifice 

verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare 

εz <= εzadm 

εzadm = 329 x Nc ^(- 0,27) 

 

1.5. Verificarea structurilor semirigide 

 

Verificarea structurilor semirigide presupune ca verificare: 

-Verificarea la baza structurilor bituminoase - criteriul deformatiei specifice de 

intindere admisibila la baza straturilor bituminoase 

RDO = Nc / Nadm 

Nadm = 4,27 x 108 x εr ^(- 3,97) 

Nc = 1,05 m.o.s 

RDO <= RDO adm (0,90) 

Verificarea la nivelul pamantului de fundare - criteriul deformatiei specifice 

verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare 

εz <= εzadm 

εzadm = 329 x Nc^(- 0,27) 

 Verificarea la baza stratului cu agregate stabilizate - criteriul tensiunii de 

intindere admisibila la baza stratului din agregate stabilizate 

σr <= σradm 

σradm = Rt*(0,6-0,056*log1,05) 
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1.6. Interpretare rezultate structură flexibilă S.R.1(Etapa 1) 

 
Figura 1. Variația deformației specifice verticale admisibile la nivelul pământului de 

fundare pentru stratul de uzură, funcţie de variaţia modulului de elasticitate (E), S.R.1 

 
Figura 2. Variația deformației specifice verticale admisibile la nivelul pământului de 

fundare pentru stratul de legătură, funcţie de variaţia modulului de elasticitate (E), 

S.R.1 

 
Figura 3. Variația deformației specifice verticale admisibile la nivelul pământului de 

fundare pentru stratul de bază, funcţie de variaţia modulului de elasticitate (E), S.R.1 

230.00

240.00

250.00

260.00

3600 4200 5500

εz

Modul de elasticitate

Variația lui εz funcție de variația 

modulului de elasticitate pentru stratul de 

uzură

240.00

242.00

244.00

246.00

248.00

250.00

3500 4500 5500

εz

Modul de elasticitate

Variația lui εz funcție de variația 

modulului de elasticitate pentru stratul 

de legatură

236.00

238.00

240.00

242.00

244.00

246.00

4500 5000 6500

εz

Modul de elasticitate

Variația lui εz funcție de variația modulului

de elasticitate pentru stratul de bază



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2021  

ediţia a XI-a 

 

Bucureşti, 14 Iunie 2021 

 

 21 

 
Figura 4. Variaţia RDO funcţie de variaţia modulului de elasticitate (E), pentru 

stratul de uzură,S.R.1 

 
Figura 5. Variaţia RDO funcţie de variaţia modulului de elasticitate (E), pentru 

stratul de legătură, S.R.1 

 
Figura 6. Variaţia RDO funcţie de variaţia modulului de elasticitate (E), pentru 

stratul de bază, S.R.1 
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1.7. Interpretare rezultate structură semirigidă S.R.2(Etapa 2) 

 

Variația deformației specifice verticale admisibile la nivelul pământului de 

fundare si variația lui RDO sunt similare cu cele de la structură flexibilă. 

 Ce apare in plus la structura semirigidă este variația tensiunii de intindere 

admisibila la baza stratului din agregate stabilizate ce va fi prezentată mai jos. 
 

 
Figura 7. Variația tensiunii de intindere admisibila la baza stratului din agregate 

stabilizate , funcție de variația modulului de elasticitate (E), pentru stratul de uzură, 

S.R.2 
 

 
Figura 8. Variația tensiunii de intindere admisibila la baza stratului din agregate 

stabilizate , funcție de variația modulului de elasticitate (E), pentru stratul de legătură, 

S.R.2 
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Figura 8. Variația tensiunii de intindere admisibila la baza stratului din agregate 

stabilizate , funcție de variația modulului de elasticitate (E), pentru stratul de bază, S.R.2 

 

1.8. Variația traficului de calcul funcție de variația modulului de 

elasticitate(Etapa 3)  
 

 
Figura 9. Variația lui Nc funcție de variația modulului de elasticitate (E), pentru 

stratul de uzură, S.R.1. 
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Figura 10. Variația lui Nc funcție de variația modulului de elasticitate (E), pentru 

stratul de legătură, S.R.1. 
 

 
Figura 11. Variația lui Nc funcție de variația modulului de elasticitate (E), pentru 

stratul de bază, S.R.1. 
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1.9. Variația coeficientului lui Poisson funcție de variația modulului de 

elasticitate(Etapa 4)  

 

 
Figura 11. . Variația deformației specifice verticale admisibile la nivelul pământului 

de fundare pentru stratul de uzură, funcţie de variaţia modulului de elasticitate (E) și a 

coeficientului lui Poisson (µ), S.R.1. 

Legendă : 1- µ = 0.25; 2 - µ = 0.35; 3 - µ = 0.40 

 

2. CONCLUZII 

 

2.1. Concluzii Etapa 1 

 

Deformațiile specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare 

pentru stratul de uzură scad cu cat modulul de elasticitate crește. Diferența deformației 

specifice este foarte mică la variația modulului de elasticitate. 

Același lucru este valabil și pentru straturile de legătură si cel de bază. 

Variaţia RDO funcţie de variaţia modulului de elasticitate (E) : cu cat modulul 

de elasticitate crește,rata de degradare din oboseală scade pentru toate straturile 

asfaltice. 

 

2.2. Concluzii Etapa 2 

 

Deformațiile specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare 

pentru stratul de uzură scad cu cat modulul de elasticitate crește. Variația deformației 

specifice este foarte mică la variația modulului de elasticitate. 

Același lucru este valabil și pentru straturile de legătură si cel de bază. 
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Variaţia RDO funcţie de variaţia modulului de elasticitate (E) : cu cât modulul 

de elasticitate crește,rata de degradare din oboseală scade pentru toate straturile 

asfaltice. 

Variația tensiunii de intindere admisibila la baza stratului din agregate stabilizate 

,funcție de variația modulului de elasticitate (E) : cu cât modulul de elasticitate 

crește,tensiunea de intindere admisibilă scade. 

 

2.3. Concluzii Etapa 3 

 

Concluzia pentru această etapă este : pentru ambele tipuri de structuri, când 

modulul de elasticitate crește,traficul de calcul crește și el. 

 

2.3. Concluzii Etapa 4 

 

Variația coeficientului lui Poisson conduce la mici diferențe a deformațiilor 

specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare și a ratei de degradare 

din oboseală,insă variația față de modulul de elasticitate este identică. 
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ANALIZA FENOMENELOR DE PIERDERE A STABILITĂȚII A 

UNUI POD DE ŞOSEA REALIZAT ÎN SOLUŢIA CU ARC  
 

 

Carablud Corina, Căi Ferate, Drumuri și Poduri, zi, IIM, e-mail: corina.carablud@student.utcb.ro;  

 
Îndrumător: Răcănel Ionuț Radu, conf. univ. dr. ing., director departament, e-mail: ionuț.răcănel@utcb.ro;  

 

Rezumat 

 

Analiza fenomenelor de pierdere a stabilității generale a arcelor este o problemă importantă a 

proiectării structurilor din oțel. Prezenta lucrare studiază comportarea unui pod realizat în soluție cu 

arc central sub acțiunea încărcărilor utile provenite din convoiul LM1. Studiul fenomenelor de 

pierdere a stabilitații s-a făcut utilizân două tipuri de analize. Prima analiză liniară de determinare a 

valorilor și vectorilor proprii a furnizat valori pentru factori de încărcare cu care trebuie multiplicată 

încărcarea exterioară aplicată pentru a se atinge flambajul general al structurii. Analiza liniară este 

utilă pentru domeniul micilor deplasări, însă dacă deplasările diferitor părți ale structurii devin mari, 

necesitatea efectuării unei analize geometric neliniare este absolut imperioasă. De aceea al doilea tip 

de analiză efectuat a fost o analiză geometric neliniară folosid factorii de încărcare furnizați de analiza 

de valori și vectori proprii. 

În continuare, vor fi prezentate rezultatele acestor analize, precum și concluziile ce rezultă din 

analiza rezultatelor obținute. 

 

Cuvinte cheie: ( poduri metalice, stabilitate generală, arce, factor de încărcare) 

 

 

1. DESCRIEREA STRUCTURII ANALIZATE  

 

Podul în arc peste râul Ebro, Spania (Figura 1) este realizat în aliniament și 

palier, are o deschidere de 120.00m și o săgeată de 25.00m [1]. Arcul susține un tablier 

de 30.00m lățime realizat în soluție compusă oțel-beton. Tablierul este alcătuit din două 

grinzi principale casetate dispuse la o distanță de 6.625m de ax conectate în sens 

transversal prin intermediul antretoazelor dispuse la o distanță de 8.00m. Antretoazele 

ies în consolă pe o distanță de 6.00m față de peretele casetei și au o înălțime variabilă 

de la 0.376m partea în consolă, până la 2.32m în axul tablierului. De axul antretoazelor 

este prins arcul prin intermediul tiranților. Placa de beton are o grosime minimă de 

25cm și este întreruptă în partea mediană a tablierului pe o lățime de 1.00m de ax. 

 Scheletul metalic este realizat din oțel S355J2+N și este asigurată protecția 

anticorozivă prin intermediul vopselelor. 

mailto:corina.carablud@student.utcb.ro
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 Grinzile principale au o secțiune trapezoidală cu lățimea 4.75m la partea 

inferioară și 3.75m la partea superioară. Închiderea casetei la partea superioară s-a făcut 

cu ajutorul unei table de 4.15m, care ajută la creșterea rigidității la torsionare a casetei. 

Talpa inferioară a casetei are o rază de 65.161m, astfel inimile casetei rezultă cu 

înălțimi diferite. De asemenea în interiorul casetei sunt dispuse rigidizări longitudinale 

care conferă o rigiditate suplimentară grinzilor. 
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Figura 5. Dispoziție generală pod 

 

 Arcul de tip bow-string are o secțiune transversală variabilă care prezintă o 

singură secțiune la nașteri și pe măsură ce ajunge la cheie se bifurcă în două secțini 

conectate între ele prin intermediul unor rigle transversale (Figura 3). 
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Figura 6. Secțiune transversală pod 
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Figura 7. Secțiune transversală arc. a) Secțiune naștere, b) secțiune punct de 

bifurcare, c) secțiune cheie 
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2. DATE DESPRE AMPLASAMENT  

 

 Podul studiat se află în orașul Logroño, Spania și traversează râul Ebro. Face 

parte din proiectul de prelungire a autostrăzii LO-20 și reprezintă un pod cu o lungime 

totală de 353m, dintre care 120.00m reprezintă deschiderea arcului și 

37.00+4x39.20+35.20 reprezintă viaductele de acces. 

 Soluția dată a fost adoptată din următoarele considerente: s-a dorit evitarea 

amplasării pilelor în albia râului, de asemenea aspectul estetic al lucrării a jucat un rol 

important în alegerea soluției, deoarece lucrarea prezintă o importanță majoră 

asigurând conexiunea între 2 autostrăzi A-12 și LO-20. Un al treilea factor a fost 

minimizarea impactuluui construcției asupra mediului și a râului în principal. 

 

3. DESCRIEREA OBIECTIVELOR  

 

 Scopul studiului de caz a constat în studierea fenomenelor de pierdere a 

stabilității a unui pod de șosea realizat în soluție cu arc central.  

 În prima faza a analizei cu elemente finite s-a făcut calculul de valori și vectori 

proprii. Scopul acestei analize a fost determinarea factorilor critici de încărcare i  , 

care reprezintă valori proprii de pierdere a stabilității, fiecărei valori proprii 

corespunzându-i o formă proprie de pierdere a stabilității definită de vectorul propriu 

asociat. 

 

 
Figura 8. Modelul discret al structurii analizate 
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 Pentru calculul de stabilitate interes prezintă valoarea cea mai mică i , în 

practică urmărindu-se ca valoarea încărcarilor exterioare să se situeze sub nivelul 

initiali P  . 

 Analiza de valori proprii de flambaj este o analiză liniară și ea nu este suficientă 

pentru aprecierea valorii încărcării critice de regulă astfel de analize oferind valori mai 

mari ale încărcării de pierdere a stabilității decât cele reale. Pentru a obține o imagine 

completă privind rezervele de capacitate portantă pe care o structură le posedă este 

necesară efectuarea unui calcul neliniar prin care se poate trasa curba încărcare- 

deplasare ( −P ). 

 Prin efectuarea calculului neliniar se dorește urmărirea evoluției deplasării 

punctelor de pe arc, situate la cheie și în zona de schimbare a secțiunii arcului pe 

direcția y și evoluția deplasării punctului marcat în Figura 4, de pe tablier, pe direcția 

z. 

 Analizele date au fost efectuate considerând încărcarea utilă provenită din 

convoiul LM1 poziționat în 4 scenarii diferite: 

 1. Amplasare convoiul pe o singură cale cu poziționarea TS în mijlocul 

deschiderii 

 2. Amplasare convoiul pe ambele căi, simetric față de axa verticală 

 3. Amplasare convoiul pe ambele căi, cu poziționare TS de aceeași parte 

 4. Amplasare convoiul pe ambele căi, cu poziționare TS în șah (la ¼ din 

deschidere) 

 Acțiunea convoiului a fost considerată statică. 

 

4. DESCRIEREA MODELULUI DE CALCUL 

 

 Modelul de calcul a fost realizat cu ajutorul programului de calcul LUSAS. 

Modelul discret tridimensional de analiză a rezultat utilizând trei tipuri de elemente 

finite tridimensionale: elemente de tip BRS2 pentru modelarea tiranților, elemente de 

tip BS4 pentru modelarea structurii metalice și QSL8 pentru modelarea plăcii de beton. 

Pentru discretizare s-au ales câte 4/6 elemente finite pentru elementele de tip BS4 și 

QSL8 și un element finit pentru BRS2. Astfel au rezultat un număr de 6410 de noduri 

și 2372 de elemente finite. 

 Elementele finite alese permit realizarea analizelor geometrice neliniare. 

 Elementul finit BRS2 (Figura 5) este un element de bară drept tridimensional 

care poate avea diferite secțiuni transversale [2]. Elementul are 2 noduri. 

 Gradele de libertate inițiale ale elementului sunt translații   ale nodurile. 

Geometria elementului se definește prin coordonatele   ale fiecărui nod. 
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Figura 9. Element finit tip BRS2 

 

 Caracteristicile geometrice ale elementului sunt definite prin aria secțiunii 

transversale. 

 Elementul finit BRS2 poate fi utilizat cu următoarele tipuri de încărcări: 

deplasări impuse la noduri, încărcări concentrate la noduri, viteze inițiale la noduri, 

tensiuni și deformații specifice inițiale la noduri, tensiuni reziduale în punctele de 

integrare Gauss, încărcări din temperatură la noduri. 

 Elementul poate fi utilizat pentru analize geometrice neliniare cu formularea 

Total Lagrange pentru deplasări mari și deformații specifice mici. 

 Elementul finit BS4 prezentat în Figura 6 este un element finit neconform curb 

de grindă subțire tridimensional pentru care sunt excluse deformațiile din forfecare [2]. 

Caracteristicele secționale pot varia în lungul elementului. Elementul are 4 noduri, 

nodul 4 este utilizat pentru definirea planului local xy . 

 

 
Figura 10. Element finit tip BS4 

 

 Gradele de libertate inițiale ale elementului sunt translații și rotiri în sistemul 

local de axe zyxwvu  ,,,,,  pentru nodurile 1 și 3, și zyxwvu   ,,,,,  pentru nodul 

2. Geometria elementului se definește prin coordonatele zyx ,,  ale fiecărui nod. 

 Caracteristicile geometrice ale elementului sunt: aria secțiunii transversale, 

momentele de inerție în raport cu axele locale y , respectiv z , momentul de torsiune, 

momentele statice în raport cu axele locale zy,  și momentul de inerție polar. 
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 Elementul finit BS4 poate fi utilizat cu următoarele tipuri de încărcări: deplasări 

impuse la noduri, încărcări concentrate la noduri, încărcări uniform distribuite, 

încărcări volumetrice la noduri și pe element, viteze inițiale la nodul de capăt, tensiuni 

reziduale, încărcări din temperatură. 

 Rezultatele obținute cu acest tip de element finit sunt: forțe axiale, momente 

încovoietoare, momente de torsiune, deformații specifice axiale, din încovoiere și 

torsiune după axele locale de coordonate. 

 Elementul poate fi utilizat pentru analize geometrice neliniare cu formularea 

Total Lagrange pentru deplasări mari, rotiri și deformații specifice mici. 

 Elementul finit QSL8 (Figura 7) este un element finit de tip Shell utilizat pentru 

analiza geometriilor de tip shell arbitrare [2]. Elementul finit poate găzdui geometrii 

curbe cu grosimi variabile, proprietăți anizotrope și proprietăți anizotrope de material. 

Pentru tipul dat de elment sunt excluse deformațiile din forfecare. Elementul are 8 

noduri numerotate invers acelor de ceasornic. 

 

 
Figura 11. Element finit tip QSL8 

 

 Gradele de libertate inițiale ale elementului sunt translații wvu ,,  pentru nodurile 

1, 3, 5, și 7 și translații și rotiri yxwvu  ,,,,  pentru nodurile 2, 4, 6, 8. Geometria 

elementului se definește prin coordonatele zvu ,,  ale fiecărui nod. 

 Caracteristicile geometrice sunt date de grosimea elementului la fiecare nod. 

 Elementul finit QSL8 poate fi utilizat cu următoarele tipuri de încărcări: 

momente încovoietoare la nodurile medii, încărcări uniform distribuite, viteze la 

noduri, tensiuni inițiale la nodurile de integrare Gauss, tensiuni reziduale la la nodurile 

de integrare Gauss , încărcări din temperatură la noduri. 

 Rezultatele obținute cu acest tip de element finit sunt: forțe axiale, momente 

încovoietoare, momente de torsiune, deformații specifice axiale, din încovoiere și 

torsiune după axele locale de coordonate. 
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 Elementul poate fi utilizat pentru analize geometrice neliniare cu formularea 

Total Lagrange pentru deplasări mari, rotiri până la 1 radian și deformații specifice 

mici sau Lagrange actualizat pentru deplasări mari, rotiri până la 1 radian și deformații 

specifice mici.  

 

 
Figura 12. Modelul discretizat cu elemente finite 

 

 
Figura 13. Modelul cu elemente finite 
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 Tablierul a fost modelat cu o rețea de grinzi care reprezintă placa tablierului și 

grinzile acestuia. Grinzile au fost considerate în planul median al plăcii, fără a ține 

seama de interacțiunea oțel-beton. 

 Podul s-a considerat încărcat cu convoiul LM1. S-a studiat dispunerea acestuia 

în 4 poziții diferite pe structură conform Figurilor 10-13. Comportarea materialului a 

fost considerată liniar elastică. 
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Figura 14. Amplasare convoiul pe o singură cale cu poziționarea TS în mijlocul 

deschiderii 
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Figura 15. Amplasare convoiul pe ambele căi, simetric față de axa verticală 
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Figura 16. Amplasare convoiul pe ambele căi, cu poziționare TS de aceeași parte 
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Figura 17. Amplasare convoiul pe ambele căi, cu poziționare TS în șah (la ¼ din 

deschidere) 

 

 Pentru efectuarea analizei liniare și geometric neliniare, tablierul a fost 

considerat cu o contrasăgeată inițială de formă sinusoidă cu valoarea maximă 

considerată în mijlocul deschiderii egală cu 30cm. Această contrasăgeată a fost 

obținută prin tensionarea tiranților arcului, introducând în tiranți deformații specifice 

inițiale. 

 În cadrul analizei geometrice neliniare s-a utilizat formularea Total Larange, 

împreună cu utilizarea metodei lungimii arcului modificat formulată de Crisfield, 

încărcarea fiind aplicată în mai multe trepte. În urma studiului de caz s-a urmărit 
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deplasarea punctului de la cheia arcului pentru cele 4 poziții ale convoiului, precum și 

evoluția eforturilor în anumite elemente ale structurii. 

 

4. REZULTATE OBȚINUTE 

 

 În urma analizelor efectuate s-au obținut, în primul rând, printr-un calcul de 

valori și vectori proprii formele de pierdere a stabilității. Cele mai relevante forme de 

pierdere a stabilității structurii, cu precizarea factorului de amplificare a încărcării, sunt 

prezentate mai jos. 

 

 

 
Figura 18. A șasea formă de pierdere a stabilității pentru încărcarea structurii 

cu LM1 pe o singură cale, factor de încărcare 2232.7=   
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Figura 19. Prima formă de pierdere a stabilității pentru încărcarea structurii cu 

LM1 pe ambele căi, simetric față de axa verticală, factor de încărcare 2489.5=   
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Figura 20. A cincea formă de pierdere a stabilității pentru încărcarea structurii 

cu LM1 pe ambele căi, TS poziționat pe aceeași parte, factor de încărcare 

7485.6=   
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Figura 21. A noua formă de pierdere a stabilității pentru încărcarea structurii 

cu LM1 pe ambele căi, TS poziționat în șah, factor de încărcare 5797.10=  

 

 Urmărind forma de pierdere a stabilității pentru toate cele 4 scenarii de încărcare 

se observă că pierderea de stabilitate globală a arcului este nesimetrică. 

 

Tabelul 2. Factori de încărcare 
Poziție convoi   

1. Amplasare convoiul pe o singură cale cu poziționarea TS în mijlocul 

deschiderii 

6.4000 

2. Amplasare convoiul pe ambele căi, simetric față de axa verticală 5.2489 

3. Amplasare convoiul pe ambele căi, cu poziționare TS de aceeași parte 4.9169 

4. Amplasare convoiul pe ambele căi, cu poziționare TS în șah (la ¼ din 

deschidere) 

5.2529 
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 Valorile factorilor de încărcare pentru prima formă de pierdere a stabilității, 

utilizați ulterior în analiza geometrică neliniară, sunt prezentați în tabelul de mai sus 

pentru toate cele 4 scenarii de încărcare. 

 Din tabelul 1 de rezultă că scenariul cel mai defavorabil are loc atunci când TS 

din convoi este poziționat de aceeași partre pe ambele căi, având factorul de încărcare 

cel mai mic 4.9169. 

 În continuare sunt prezentate rezultatele obținute în urma efectuării calcului 

geometric neliniar. Se urmărește evoluția deplasărilor anumitor puncte de pe arc cu 

creșterea încărcării. Rezultatul acestei analize nu ne oferă informații directe cu privire 

la valoarea încărcării de pierdere a stabilității, dar cu ajutorul curbei încărcare- 

deplasare se poate aprecia valoarea încărcării ( a factorului de încărcare  ) la care 

structura devine instabilă. 

 

 
Figura 22. Evoluția deplasării punctului de la cheie funcție de factorul de 

încărcare 
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 Structura a fost analizată ca o structură ideală, nedeformată și materialul a fost 

considerat cu o comportare infinit liniar elastică. Analiza geometric neliniară a fost 

precedată de analiza de valori și vectori proprii care a oferit date despre valoarea 

încărcării la care structura își poate pierde stabilitatea și despre formele proprii la 

flambaj prezentate mai sus. În continuare sunt prezentate curbele încărcare-deplasare 

rezultate din cele 4 scenarii de încărcare. 

 Conform curbelor P-Δ, se observă că structura își pierde stabilitatea prin 

bifurcarea echilibrului în situația 1 și 2 de încărcare, pe când în cazul 3 și 4 de încărcare 

se obține o deformare continuă. 

 Deoarece structura analizată este o structură atipică, cu un singur arc ce susține 

două căi, se pune o condiție de nefuncționalitate a podului pentru care se determină o 

deplasare transversală limită h . În prezent nu există norme pentru podurile de șosea, 

dar având în vedere importanța podului, deplasarea transversală sa determinat ca pentru 

un pod de cale ferată făcându-se apel la SR EN 1990. Structura face parte dintr-un 

viaduct cu mai multe deschideri succesive, deplasarea transversală la cheie a arcului se 

determină pentru o rază a curbei mr 95005 = . 

m
r

LL
r h

h

19.0
95008

120

88

222

=


=== 


      (1) 

unde: L  = deschiderea podului, m; 

    r  = raza curbei, m. 

 

Tabelul 3. Factori de încărcare corespunzători unei deplasări transversale de 19cm 
Poziție convoi   

1. Amplasare convoiul pe o singură cale cu poziționarea TS în mijlocul 

deschiderii 

6.00 

3. Amplasare convoiul pe ambele căi, cu poziționare TS de aceeași parte 5.20 

4. Amplasare convoiul pe ambele căi, cu poziționare TS în șah (la ¼ din 

deschidere) 

5.58 

 

 Putem concluziona că încărcările pentru care se va produce pierderea de 

stabilitate a structurii sunt mult mai mari de cât încărcările întâlnite în exploatare, deci 

podul este sigur din punct de vedere al flambajului global. 

 Analizând situația cu amplasarea convoiului simetric pe ambele căi (Figura 19) 

se observă că există tendința de destabilizare a arcului, dar din motiv că încărcarea se 

găsește de ambele părți are un efect stabilizator asupra structurii. 

 Din analiza Figurii 20 se observă că punctul de pe arc, unde avem schimbarea 

secțiunii transversale nu atinge deplasarea maximă limită. 
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Figura 23. Evoluția deplasării punctului de la cheie funcție de factorul de 

încărcare 

 

 
Figura 24. Evoluția deplasării punctului de pe arc (schimbare a secțiunii) funcție 

de factorul de încărcare 
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Figura 25. Compararea deplasărilor celor două puncte analizate 

 

 
Figura 26. Evoluția deplasării punctului de pe tablier funcție de factorul de 
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 Deplasarea pe verticală a punctului de pe tablier se limitează conform SR EN 

1990 la o valoare 
600

L
 








= m2.0

600

120
. 

 Deplasarea de 20cm a punctului analizat de pe tablier se atinge pentru următorii 

factori de încărcare: 

 

Tabelul 4. Factori de încărcare corespunzători unei deplasări verticale de 20cm 
Poziție convoi   

1. Amplasare convoiul pe o singură cale cu poziționarea TS în mijlocul 

deschiderii 

0.80 

2. Amplasare convoiul pe ambele căi, simetric față de axa verticală 1.70 

3. Amplasare convoiul pe ambele căi, cu poziționare TS de aceeași parte 1.10 

4. Amplasare convoiul pe ambele căi, cu poziționare TS în șah (la ¼ din 

deschidere) 

1.60 

 

 Se observă că pentru scenariul 1 de încărcare, când convoiul încarcă o singură 

cale, iar TS-ul din componența convoiului se află pe mijlocul deschiderii, factorul de 

încărcare este 0.8, ceea ce face ca punctul de pe tablier să atingă valoarea deplasării de 

20cm la o încărcare mai mică de cât cea aplicată. Dar luând în considerare faptul că 

LM1 este un convoi ipotetic, poziționat cu partea tandem în aceeași secțiune, rezultă o 

situație greu de întâlnit în traficul real, de aceea în situații reale puțin probabil să se 

atingă deplasarea limită impusă. 

 

 
Figura 27. Evoluția forței axiale în tirantu cel mai lung 
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 Structura analizată este o structură reală, deschisă traficului din 2015, dar pentru 

care nu s-a avut acces la planșe de detaliu pentru a cunoaște dimensiunile elementelor 

structurale, de accea pe lângă studiul de stabilitate au fost puse și câteva probleme de 

rezistență. Astfel s-a analizat variația momentelor încovoietoare în secțiunea de la 

naștere și de la cheie a arcului și s-a comparat cu valoarea rezistenței de calcul 

determinată conform SR EN 1993-1-1. Deoarece secțiunea arcului se încadrează în 

clasa 4 de secțiuni, au fost utilizate lățimi eficace pentru a ține seama de reducerea 

rezistenței din efectele pierderii locale a stabilității [3].  

 Folosind modulul de rezistență a secțiunii eficace, s-au obținut următoarele 

valori de calcul a rezistenței la încovoiere pentru secțiunile analizate: 

 

Tabelul 5. Valori de calcul a rezistențe la încovoiere 
Secțiune de calcul: Moment încovoietor 

 

Cheie 
kNmM yRdc 22364.. =  

kNmM zRdc 20016.. =  

 

Naștere 
kNmM yRdc 27515.. =  

kNmM zRdc 25876.. =  

 

 
Figura 28. Variația momentului încovoietor My în arc în secțiunea de la cheie 
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Figura 29. Variația momentului încovoietor Mz în arc în secțiunea de la cheie 

 

 
Figura 30. Variația momentului încovoietor My în arc în secțiunea de la naștere 
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Figura 31. Variația momentului încovoietor Mz în arc în secțiunea de la naștere 

 

 Se poate observa că în toate cazurile valorile de calcul ale momentului 

încovoietor sunt mult mai mici de cât rezistența de calcul a secțiunilor corespunzătoare, 

de unde se poate concluziona că din punct de vedere al rezistenței structura nu prezintă 

probleme. 

 

3. CONCLUZII 

 

 Scopul lucrării date a constat în analiza fenomenelor de pierdere a stabilității 

globale a podurilor metalice. În vederea realizării studiului a fost analizat un pod de 

șosea realizat în soluție cu un arc central ce susține două căi. Secțiunea transversală 

având profil de autostradă. Podul a fost supus acțiunii convoiului LM1 analizându-se 

4 scenarii de încărcare. 

 În urma analizei de valori și vectori proprii s-a constatat că structura este una 

zveltă și pierderea de stabilitate globală a arcului este nesimetrică, lateral planului 

arcului. Cea mai defavorabilă poziție a convoiului fiind situația în care avem poziționat 

tandemul pe mijlocul deschiderii și de aceeași parte, având factorul de încărcare de 

9169.4.0= . 
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 Prin efecturarea unei analize geometric neliniare sa observat că pentru ca arcul 

să ajungă la o deplasare transversală limită de 19cm, încărcarea din convoi considerată 

trebuie să crească de minim 5 ori ca să se producă fenomenul de pierdere a stabilității 

globale. Iar pentru scenariul în care convoiul este amplasat simetric față de axul 

vertical, acesta are un efect stabilizator al tablierului. 

 Pentru deplasările pe verticală a tablierului, sa constatat că pentru scenariul în 

care avem poziționat convoiul pe o singură deschidere și TS pe mijlocul deschiderii, 

deplasarea limită de 20cm se atinge pentru un factor de încărcare 8.0= . Situația fiind 

una ipotetică în care toate cele 3 componente ale tandemului sunt poziționate în aceeași 

secțiune, ceea ce nu se întâmplă în traficul real, de aceea în situații reale puțin probabil 

să se atingă deplasarea limită impusă. 

Din punct de vedere al rezistenței s-a observat că în pofida faptului că încărcările din 

convoi sunt multiplicate cu factori de încărcare, valoarea de calcul a momentelor 

încovoietoare este sub limita rezistenței de calcul al secțiunilor supuse la încovoiere. 

 Concluzia finală este că structura dată reprezintă o soluție sigură din punct de 

vedere al stabilității globale. 

 În viitor, autorul își dorește să aprofundeze studiile legate de pierderea stabilității 

podurilor metalice, analizând aspecte neabordate în lucraea dată. Aspecte legate de 

considerarea diferitor tipuri de imperfecțiuni geometrice în modelarea structurii. 
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Rezumat 

 

În acest articol se prezintă analiza unui pod hobanat care a fost realizat peste râul Dâmbovița, 

în municipiul București. 

Pentru analiza stării de eforturi şi deformații s-a folosit programul de element finit CSIBridge. 

Modelul a fost alcătuit dintr-o rețea de grinzi pentru tablier, elemente tip Shell pentru placa de 

suprabetonare şi elemente tip Cable pentru hobane. 

Analiza deformaţiilor si a eforturilor unitare a fost facută sub încărcarea cu greutatea proprie 

a structurii metalice, a plăcii de beton, a forţelor de tensionare a hobanelor şi a căii, în conformitate 

cu etapele de execuţie a podului. 

Ca urmare a efectuării unei analize neliniare pe etape de execuţie, a putut fi urmărită evoluţia 

tututor parametrilor de interes ce caracterizează răspunsul structurii.  

 

Cuvinte cheie: pod, hobane, deformații, eforturi. 

 

 

1. DESCRIEREA STRUCTURII 

 

Podul peste râul Dâmboviţa asigură continuitatea traseului dintre Splaiul 

Independenţei şi Autostrada Bucureşti-Piteşti, pe unul dintre sensurile de mers. 

Podul are o lungime totală de 235.20m, fiind alcătuit dintr-un număr de 2 

deschideri (69.50+164.70). Acesta are o lăţime totală de 13.90m care va asigura un 

număr de trei benzi de circulaţie rutieră (3x3.50m=10.50m) şi două trotuare 

tehnologice având lăţimea utilă de 1.25m fiecare [1]. 

În figurile 1, 2 şi 3 sunt prezenate elevația, vederea plană şi secţiunea 

transversală a podului. 

mailto:claudia.chiotan@student.utcb.ro
mailto:ionut.racanel@utcb.ro
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Figura 32. Elevaţie [1] 

 
Figura 33. Vedere plană [1] 

 
Figura 34. Secţiune transversală [1] 

 

În secţiune transversală, podul este alcătuit din două caseta metalice închise, în 

conlucrare cu o placă de beton monolit (secţiune mixtă). Cele două casete metalice au 

lăţimea de 2.80m şi înălţimea de 2.50m, fiind amplasate la o distanta de 8.70m interax. 

În figurile 4,5 şi 6 sunt prezentate secţiuni ale tablierului. 
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Figura 35. Secţiune transverală cu rigidizări [1] 

 
Figura 36. Secţiune transversală în dreptul consolelor [1] 

 
Figura 37. Secţiune transversală cu rigidizări [1] 

 

Hobanele sunt dispuse pe două planuri, sistemul de hobanaj fiind tip harpă. Pe 

ambele deschideri sunt 12 perechi de hobane, dispuse însă la distanţe diferite. 

Tipul de pilon ales a fost în formă de H.cu rigle pentru conlucarea stâlpilor şi 

sporirea rezistenţei la torsiune. Pilonii au o secţiune variabilă pe o înalţime de 30.80 m. 

Podul este fundat indirect pe coloane forate cu diametrul de 2.00m. Din punct 

de vedere seismic, pasajul este amplasat în zona seismică 81 conform SR 11100/1-93 

şi se caracterizează prin perioada de colt Tc=1.6s şi o acceleraţie de vârf a terenului 

ag=0.24g (conform P100-1/2006, în vigoare la data proiectării podului). 

 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2021 

ediţia a XI-a 

 

Bucureşti, 14 Iunie 2021 

 

 56 

2.  AMPLASAMENT 

 

Amplasamentul este situat în municipiul Bucuresti – sectorul 6 , în vecinătatea 

Lacului Morii, a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția 

Mediului şi a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice. 

 

3.  OBIECTIVUL STUDIULUI DE CAZ 

 

Prin acest studiu de caz se analizează eforturile unitare şi deformaţiile din 

structura de rezistenţă a podului Ciurel condiderând etapele de execuţie ale acestuia. 

Eforturile unitare vor fi studiate în tablier şi în hobane, iar deformaţiile vor fi 

studiate ca deformaţii totale ale structurii şi ale vârfurilor pilonilor. 

 

4.  MODEL  

 

Datorită complexităţii structurii de rezistenţă pentru a stabili răspunsul podului 

sub influenţa acţiunilor exterioare a fost utilizată metoda elementelor finite [2] şi 

programul de calcul CSI Bridge [5].  

 
Figura 7. Model CSI Bridge 
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Pentru realizarea modelului cu elemente finite a fost luată în considerare 

tehnologia de execuţie a podului.  

Suprastructura a fost modelată utilizând elemente de grindă dreaptă cu două 

noduri având activate şase grade de libertate [2]. Tablierul a fost modelat cu reţea de 

grinzi. Elementele longitudinale reprezintă cele două casete ale podului şi lonjeronii 

dintre acestea. Elementele transversale sunt reprezentate de antretoazele dintre cele 

două casete. (Figura 7). 

 
Figura 8. Elemente finite unidimensionale tip Frame [5] 

 

Placa de beton a fost modelată cu elemente finite de tip Shell.  

 
Figura 9. Elemente finite bidimensionale tip Shell [5] 
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Pentru hobane s-au folosit elemente finite tip Cable. 

 
Figura 10. Elemente finite tip Cable [5] 

 

5. ETAPELE DE EXECUŢIE 

 

Etapele de execuţie au fost următoarele [1]: 

1. Construirea fundaţiilor, a pilonului şi a blocului de ancoraj; 

2. Montarea tronsoanelor T1, T2, T3, T4, T5 şi T6 pe palei provizorii. Acestea se 

sudează, inclusiv antretoazele şi lonjeronii; 

3. Montarea predalelor din beton armat pe tablierul metalic montat. Se toarnă placa de 

suprabetonare pe tronsoanele montate; 

4. Se sudează consolele pentru hobanele T1 şi T4M. Se montează cele două hobane; 

5. Se sudează consolele pentru hobanele T2 şi T5M şi se montează; 

6. Se sudează consolele pentru hobanele T3 şi T6M şi se montează; 

7. Se montează tronsoanele T7, T8 şi T9 pe palei provizorii. Se sudează cele trei 

tronsoane, antretoazele şi lonjeronii; 

8. Se montează predalele din beton armat pe tablierul metalic. Se toarnă placa de 

suprabetonare pe tronsoanele montate; 

9. Se tensionează hobanele T3 şi T6M şi se sudează consolele pentru hobanele T7 şi 

T8M; 

10. Montarea hobanelor T7 şi T8M şi sudarea consolelor pentru hobanele T9 şi T10M; 

11. Montarea hobanelor T9 şi T10M şi sudarea consolelor pentru hobanele T11 şi 

T12M; 

12. Montarea hobanelor T11 şi T12M; 

13. Se montează tronsonul T10 pe palei provizorii. Se sudează tronsonul de tablierul 

montat deja, antretoazele şi lonjeronii; 

14. Se montează predalele din beton armat pe tablierul metalic şi se toarnă placa de 

suprabetonare; 
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15. Se tensionează hobanele T11 şi T12M şi se sudează consolele pentru hobanele T13 

şi T14M; 

16. Se montează hobanele T13 şi T14M; 

17. Montarea tronsonului T11 şi sudarea acestora, antretoazei şi lonjeronilor; 

18. Montarea predalelor din beton armat pe tablierul metalic şi turnarea plăcii de 

suprabetonare; 

19. Tensionarea hobanelor T13 şi T14M şi sudarea consolelor pentru hobanele T15 şi 

T16M; 

20. Montarea hobanelor T15 şi T16M; 

21. Montarea tronsonului T12 pe palei provizorii şi sudarea cu antretoazele şi lonjeronii; 

22. Se montează predalele din beton armat pe tablierul metalic şi se toarnă placa de 

suprabetonare; 

23. Se tensionează hobanele T15 şi T18M şi se sudează consolele pentru hobanele T17 

şi T18M; 

24. Se montează hobanele T17 şi T18M; 

25. Montarea tronsonului T13 pe palei provizorii şi se sudează cu antretoazele şi 

lonjeronii; 

26. Se montează predalele din beton armat pe tablierul metalic şi se toarnă placa de 

suprabetonare; 

27. Se tensionează hobanele T17 şi T18M şi se sudează consolele pentru hobanele T19 

şi T20M; 

28. Se montează hobanele T19 şi T20M; 

29. Montarea tronsoanele T14 şi T15 pe palei provizorii şi se sudează cu antretoazele şi 

lonjeronii; 

30. Se montează predalele din beton armat pe tablierul metalic şi se toarnă placa de 

suprabetonare; 

31. Se tensionează hobanele T19 şi T20M şi se sudează consolele pentru hobanele T21 

şi T22M; 

32. Se montează hobanele T21 şi T22M şi se montează consolele pentru T23 şi T23M; 

33. Se montează hobanele T23 şi T24M; 

34. Montarea tronsoanelor T16 şi T17 şi sudarea tronsoanelor de tablierul existent şi a 

antretoazelor şi a lonjeronilor; 

35. Se montează predalele din beton armat pe tablierul metalic şi se toarnă placa de 

suprabetonare; 

36. Se tensionează hobanele T23 şi T24M; 

37. Se tensionează hobanele până la final, se montează lisa de parapet şi se toarnă placa 

de suprabetonare pe toată lungimea podului; 

38. Se montează elementele căii, parapeţii direcţionali şi pietonali; 
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39. Se demolează paleiile provizorii; 

40. Se reglează tensiunile în hobane. 

 

Pentru modelul simplificat de calcul cu reţea de grinzi (fără console) s-au 

comasat unele etape de construcţie, considerând 17 etape de execuţie. 

 

6. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE ALE MATERIALELOR 

 

Comportarea materialelor din care este alcătuită structura a fost considerată 

liniar-elastică.  

S-a utilizat beton  de clasă C35/45 pentru elevaţia şi fundaţiile pilonilor, placa 

de beton a suprastructurii şi a pilonilor. Caracteristicile acestui material sunt: 

▪ Modul de elasticitate longitudinal, E = 34000 N/mm2  

▪ Modul de elasticitate transversal, G = 14167 N/mm2 

▪ Greutatea volumică, bet=25 kN/m3 

▪ Coeficientul lui Poisson, =0.2 

▪ Coeficientul de dilatare termică liniară, =1×10-5 

 

Oţelul utilizat pentru casetă este de tip S355 NL, având următoarele 

caracteristici: 

▪ Modul de elasticitate longitudinal, E = 210000 N/mm2  

▪ Modul de elasticitate transversal, G = 80769 N/mm2 

▪ Greutatea volumică, oţel=78.5 kN/m3 

▪ Coeficientul lui Poisson, =0.3 

▪ Coeficientul de dilatare termică liniară, =1.17×10-5 

 

7. ACŢIUNI 

 

Acţiunile exterioare ce solicită structura considerate în analizele numerice sunt 

precizate în continuare [3], [4]. Ele au fost atribuite elementelor structurale 

corespunzător cu etapele de execuţie. 

 

1.Greutatea proprie a structurii de rezistenţă este evaluată automat de către 

programul de calcul pe baza dimensiunilor secţiunii transversale şi a 

caracteristicilor fizico-mecanice ale materialului. În funcţie de etapele de 

execuţie ale suprastructurii, greutatea fiecărui tronson de suprastructură 

(+Gtronson/-Gtronson) a fost activată/dezactivată în modelul de calcul; 

2.Greutatea betonului proaspăt; 
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3.Greutatea straturilor rutiere şi a trotuarelor a fost considerată ca o sarcină 

uniform distribuită pe suprafaţa părţii carosabile şi pe suprafeţele celor două 

trotuare; 

4.Forţele axiale de tensionare ale hobanelor au fost introduse în model 

corespunzător cu etapele de execuţie ale podului şi etapelor de tensionare; 

 

Toate aceste încărcări exterioare au fost grupate conform precizărilor din 

normele în vigoare, utilizând coeficienţii parţiali de siguranţă şi de grupare 

corespunzători, atât pentru situaţii de proiectare fundamentale în exploatare şi 

tranzitorii. S-a avut în vedere posibilitatea existenţei simultane a încărcărilor de diferite 

tipuri. 

 

8. CONCLUZII 

 

În urma analizelor neliniare pe etape de execuţie, au fost obţinute stările de 

eforturi şi deplasări corespunzătoare fiecăreia etapele de execuţie prevăzute în proiect 

şi aplicate în timpul construcţiei. Dintre acestea câteva vor fi prezentate în continuare. 

În figura 11 este prezentată forma deformată a structurii după primele două etape 

de execuţie, când hobanele T1 şi T4M au fost deja tensionate. 

 

Figura 11. Forma deformată a structurii după etapele de execuţie 1 şi 2 
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Se poate constata că după tensionarea preliminară a primelor două perechi de 

hobane, deplasarea maximă la vârful pilonului este de 1.27cm. 

Figura12 prezintă starea de forţe interne, în termeni de momente încovoietoare 

în tablier şi pilon pentru acelaşi moment al execuţiei. 

 

Figura 12. Diagrama de momente încovoietoare pe elementele tablierului şi pilon. 

 

Valoarea maximă a momentului încovoietor se înregistrează în deschiderea a 

doua şi este de aproximativ 759kNm. 

În figura 13 este prezentată diagrama de eforturi unitare normale longitudinale 

1-1, cu valoarea de 10.38N/mm2 ce corespunde valorii momentului încovoietor 

maxim din deschiderea 2. Această valoare mica a eforturilor unitare evidenţiază 

eficacitatea soluţiei de montaj alese, prin utilizarea turnurilor provizorii. 
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Figura 13. Diagrama de eforturi unitare normale longitudinale pe elementele 

tablierului şi pilon. 

 

Ca urmare a efectuării unei analize neliniare pe etape de execuţie, a putut fi 

urmărită evoluţia tututor parametrilor de interes ce caracterizează răspunsul structurii. 

În continuare vor fi prezentate variaţii ale deplasărilor, forţelor interne şi efoturilor 

unitare pe secţiunile transversale ale elementelor structurale pe durata execuţiei. 

În figura 14 este prezentată evoluţia pe durata execuţiei a deplasărilor vârfurilor 

celor doi stâlpi ai pilonului, iar în figura 15 evoluţia forţei axiale şi a momentului 

încovoietor la baza pilonului, stâlpul din dreapta. 
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Figura 14. Evoluţia deplasărilor la vârfurile pilonului pe durata execuţiei. 

 

 

Figura 15. Evoluţia forţei axiale şi a momentului încovoietor la baza pilonului pe 

durata execuţiei. 
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Evoluţia forţelor axiale în hobane este prezentată în graficul din figura 16. 

 

 

Figura 16. Evoluţia forţelor axiale în hobanele T1,T3,T5 şi T23 de pe partea dreapta. 

 

Saltul brusc al valorilor forţelor axiale corespunde etapelor de încărcare cu 

suprasarcinile permanente (cale, trotuar, parapete), iar coborârea sau urcarea valorilor 

în etapele 16-17 corespund detensionării respective tensionării hobanelor ca urmare a 

ultimelor corecţii făcut în faza finală. Corespunzător acestei evoluţii, valorile maxime 

ale eforturilor unitare în aceste hobane se situează în intervalul 923.22N/mm2-

1247.15N/mm2. De altfel valorile eforturilor unitare în hobane se situează sub valorile 

limită prevăzute în norme pentru toate etapele, atât cele de execuţie, cât şi cele de 

exploatare. 

În figura 17 este prezentată forma deformată a structurii după scoaterea 

turnurilor provizorii (etapa 16) iar în figura 18 forma deformată a structurii după 

tensionarea în fază finală a hobanelor (etapa 17).  
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Figura 17. Forma deformată a podului după scoaterea turnurilor provizorii (etapa 16) 

 

Figura 18. Forma deformată a podului după tensionarea în fază finală a hobanelor 

(etapa 17) 

 
BIBLIOGRAFIE 

 

[1]. Proiect pod Ciurel 

  

[2]. I. PETRESCU: Curs MEF  

  

[3]. SR EN 1991-1-1/2004 

  

[4]. SR EN 1991-1-2/2004. 

  

[5] Manual CSI Bridge. 

  

 

  



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2021  

ediţia a XI-a 

 

Bucureşti, 14 Iunie 2021 

 

 67 

 

PROIECTAREA REFACȚIEI PENTRU LINIA CF 400 CICEU – 

DEDA, TRONSONUL TOPLIȚA - STÂNCENI 
 

 

Crăciun Florian-Sebastian, Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri, secţia Ingineria 

Infrastructurii Transporturilor, anul de studiu: II Master, e-mail: 

craciun.floriansebastian@yahoo.com 

 

Îndrumător: Stelian POŞTOACĂ Dr. ing., Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri 

e-mail: s.s.postoaca@gmail.com 

 

Rezumat 

 

Scopul acestui proiect este rectificarea capitală totală a infrastructurii pe liniei 400 Ciceu – 

Deda, tronsonului de cale ferată Toplița - Stânceni, de la km pr. 183+945.959 până la km pr. 

192+941.558, ce sunt incluse linile 2, III, 4, de primire/expediere (inclusiv aparatele de cale situate 

pe acestea) din stația Toplița și linia curentă între stațiile Toplița (semnal cap Y) și Stânceni (până la 

joanta de vârf a schimbătorului 1 din stația Stânceni). 

 În plus, proiectul cuprinde lucrări de refacție parțială pentru aducerea în parametri tehnici a 

liniilor 1, 5 și 6  (inclusiv aparatelor situate pe acestea) din stația Toplița. 

 Liniile 1 și 6 sunt linii extreme în stația Toplița, acestea vor asigura accesul 

(încărcare/descărcare) pentru aprovizonare cu materiale pe cale ferată și gararea utilajelor 

multifuncționale specifice reparațiilor de cale ferată. 

 

Cuvinte cheie: stație, șină, aparate de cale, traverse 

 

 

CAPITOLUL I - DATE GENERALE 

 

1.1. Amplasamentul lucrării 

 

 Traseul de cale ferată face legătura între localitatea Toplița (jud. Harghita) și 

localitatea Stânceni (jud. Mureș). 

 Linia de cale ferată supusă proiectării, face parte din Linia CF 400 Ciceu - Deda, 

și este încadrată între haltele Ciobotani şi Gălăuţaş. 

 

mailto:craciun.floriansebastian@yahoo.com
mailto:s.s.postoaca@gmail.com
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Figura 1.1. Amplasamentul lucrării 

 

CAPITOLUL II - NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA LUCRĂRII 

 

2.1. Situaţia existentă 

 Staţia Topliţa este situată pe linia de cale ferată magistrală 400, între haltele 

Ceobotani şi Gălăuţaş, cu axa clădirii de călători la km ex. 184+340.00. 

 

 
Figura 1.2. Staţia Topliţa 

 

 Linia de cale ferată Topliţa - Stânceni este linie simplă, electrificată, cu 

suprastructură tip 65 pe traverse de lemn şi de beton, prindere indirectă, cale cu joante, 

lungimea standard a şinei este de 25 m, declivitatea maximă a liniei CF este de 9.9 %o. 
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Figura 1.3. Degradări ale șinelor in linie curenta 

 

 
Figura 1.4. Degradări ale șinelor in linie curenta 

 

 
Figura 1.5. Degradări ale traverselor și șinelor in linie curenta 
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Figura 1.6. Detalii surprinse pe taluz privind starea infrastructurii 

 

 
Figura 1.7. Detalii surprinse pe taluz privind starea infrastructurii 

 

 Lungimea totală a liniei curente Topliţa - Stânceni este de 8,034 km din care 

2,228 km sunt pe traverse de lemn şi 5,806 km sunt pe traverse de beton. 

 Pe intervalul Toplița - Stânceni, km ex. 191+082 este HC Ciobotani, cu peron pe 

partea dreaptă. 

 În profil transversal, terasamentul de cale ferată este în profil de coastă și 

rambleu, pe anumite zone terasamentul este în debleu. 

Intervalul Toplița - Stânceni este traseul CF încadrat pe partea dreapta de râul Mureș 

și pe partea stângă de versant. Pe anumite zone ale traseului CF, râul Mureș este la 

piciorul terasamentului.  
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 Elementele geometrice ale traseului existent de cale ferată (Toplița - Stânceni) 

asigură viteza maximă de circulație de 70 km/h pentru trenurile de călători şi de 60 

km/h pentru trenurile de marfă. 

 Având în vedere starea tehnică actuală a liniei de cale ferată, în prezent, viteza 

de circulație pe intervalul studiat este de 50 km/h, cu restricţie de viteză de 15 km/h pe 

linia 2 din staţia Topliţa şi de 5 km/h de la km 191+330 la km 191+350 între staţiile 

Topliţa şi Stânceni. 

 Traficul anual este de 4,28 milioane tone brute iar cel acumulat este de 251,74 

milioane tone brute. Structura traficului actual: de călători şi de marfă, cu 

preponderenţă trafic pentru călători. 

 Tipul instalaţiilor SCB: CED. 

 Ultimele lucrări de reparaţie capitală s-au executat în anul 1984, ultimele lucrări 

de RPMG cu Ci s-au executat în anul 1994, în anul 2004 s-au executat lucrări de buraj 

mecanizat. 

 Conform ultimului recensământ efectuat, şina este în proporţie de 40% uzată, 

traversele de beton în proporţie de 26% necorespunzătoare, traversele de lemn în 

proporţie de 35% necorespunzătoare, materialul metalic mărunt de prindere în 

proporţie de 50% necorespunzător. 

 Linia III directă din stația Toplița are o lungime totală de 957 m, 

suprastructura este cale cu joante de tip 65 pe traverse de beton, declivitatea maximă a 

liniei este de 2‰. 

Pe traseul CF a liniei III, există un canal de cenușă în lungime de 16.0 m (km 

184+418 –  

km 184+434). 

 Linia 2 (primiri - expedieri) din stația Toplița are o lungime totală de 864 m, 

suprastructura este cale cu joante de tip 49 pe traverse de lemn, lungimea șinei este de 

15 ml / bucată, declivitatea maximă a liniei fiind de 2‰. Șina și materialul metalic de 

prindere sunt uzate în proporție de 80%, traversele de lemn sunt în proporție de 90 % 

necorespunzătoare, prisma căii este colmatată în proporție de 80%. Din cauza stării 

tehnice a căii, viteza actuală de circulație este de 15 km/h. 

 Linia 4 (primiri - expedieri) din stația Toplița are o lungime constructivă de 

957 m, delimtată între ap. de cale nr. 5/7 și ap. de cale nr 4/6, echipată cu suprastructură 

tip 49, cale cu joante, panouri de 15 m lungime, traverse lemn 40% și traverse beton 

60% (TI 3), prindere indirectă, declivitate maximă: 2‰ , linie electrificata, linie CED. 

 Liniile 1, 5 și 6 din stația Toplița sunt echipate cu suprastructură tip 49E1, pe 

traverse de lemn și beton, cale cu joante, panouri de 15 m lungime, prindere indirectă, 

piatră spartă colmatată. 
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 Aparatele de cale din stația Toplița sunt în număr de 14, din care 7 aparate de 

cale în cap X și 7 aparate de cale în cap Y. Pe fiecare capăt al stației Toplița există un 

aparat de cale tip TDJ. 

Aparatele de cale au traverse de lemn necorespunzătoare, prezintă uzuri ale reperelor 

metalice, unele defecte fiind peste limitele admise. 

 

 
Figura 1.8. Aparat de cale nr. 14 staţia Topliţa 

 

 Peroanele existente din stația Toplița sunt în număr de 3, unul adiacent clădirii 

de călători, unul între liniile 1 - 2 și altul între liniile 2 - III. Cota superioară a peroanelor 

existente este identică cu NSS existent. 

 

 
Figura 1.9. Peroane staţia Topliţa 
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 Scurgerea apelor de pe platforma căii ferate este asigurată prin colectarea 

apelor meteorice în șanțuri si rigole de piatră brută, acestea prezentând vegetație 

crescută și degradări (burdușiri, fisuri, rosturi decolmatate, aluviuni). 

 Având în vedere că în general profilul transversal CF este mixt (profil de coastă) 

și debleu (pe lungimi mici), șanțurile și rigolele existente sunt amplasate pe partea 

stângă a liniei. 

 Șanțurile și rigolele existente sunt realizate din moloane (piatră brută rostuită), 

acestea sunt colmtate cu prezentare de vegetație și degradări precum: burdușiri, 

crăpături, rosturi  deschise (ciment căzut), lipsă moloane. 

 Lucrările prevăzute a se executa la rigolele din moloane existente, sunt: curățare 

de aluviuni și vegetație, repararea burdușirilor, completare cu moloane și tratarea 

rosturilor. 

 Pe zona platformei căii din stația Toplița nu este asigurată colectarea apelor de 

infiltrație și descarcarea acestora la emisar. 

 Trecerile la nivel existente în limitele proiectului sunt la km 188+081, km 

189+139, km 191+342. 

 Pe zona trecerilor la nivel, drumurile sunt amenajate cu dale de beton, au lățimea 

de 3.50m (1 bandă de circulație). Suprafata de rulare a drumurilor este amenajată cu 

balast. 

 Având în vedere relieful de coastă a traseului de cale ferată, în profil 

longitudinal, drumurile ce intersectează la nivel linia de cale ferată Toplița - Stânceni, 

au declivități mai mari de 2% (declivitate maxima de cca. 16%).  

 Drumurile sunt prevăzute cu porți de gabarit și parapet de protecție degradat (pe 

anumite zone lipsește). 

 Trecerea la nivel de la km 191+342, este modernizată în cadrul unei investiții a 

beneficiarului (CFR). 

 Calea ferată supratraverseză la km 185+412 drumul local ce face legătura între 

strada Teiului și strada Mesteacănului.  

 La podețul de la km 185+412, apele din amonte către aval trec printr-un tub 

DN300, amplasat sub drumul de legătură. 

 Drumul de legătură asigură, pentru traficul local (autoturisme), traversarea liniei 

de cale ferată denivelată, prin podețul existent. 
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Figura II.9. Trecerile la nivel km 

188+081 

Figura II.10. Trecerile la nivel km 

189+139 

 

 
Figura II.11. Trecerile la nivel km 191+342 
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Figura II.12. Supratravere drumul local km 185+412  

CAPITOLUL III - SOLUŢIA PROIECTATĂ 

 

Plan de situație 

 Traseul de cale ferată este retrasat cu parametri geometrici (rază, supraînălțare, 

supralărgire) ce asigură obținerea vitezei de circulație maxime de 70 km/h, s-a avut în 

vedere obținerea dezaxărilor minime în raport cu traseul de cale ferată existent și 

asigurarea gabaritului CF față de stâlpii LC. 

 Retrasarea curbelor se va face conform elementelor geometrice indicate în 

tabelele din documentaţie. 

 În urma retrasării liniei de cale ferată, pe intervalul Toplița - Stânceni, au rezultat 

curbe circulare cu raze cuprinse între 298 m – 665 m, racordate la aliniament prin curbe 

progresive. 

 La raze circulare cu valori cuprinse între 350 m – 251 m este necesar asigurarea 

supralărgirii de 10 mm și pierderea acesteia pe curbele de racordare. Lungimea 

pierderii supralărgirii este stabilită conform Instrucției 314, și detaliată prin diagrama 

de pierdere a supralărgirii din prezenta documentație. 

 În stația Toplița, în urma retrasării liniilor de cale ferată, între liniile 1-2, 2-III, 

III-4, 4-5, 5-6 s-a obținut distanța interax de 4.75 m. 
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Figura III.13. Plan de situație stația Toplița  

 

Profil în lung 

 La proiectarea profilului longitudinal a traseului de cale ferată, s-a urmărit 

menţinerea niveletei cât mai aproape de cea existentă, coborârile și urcările de niveletă, 

având ca scop asigurarea lăţimii platformei în zonele de rambleu unde terasamentul de 

cale ferată este insuficient. 

 Pe intervalul CF Toplița - Stânceni sunt coborâri de niveletă de până la 0.55 m.  

 În stația Toplița, pe zona peroanelor și nu numai, liniile de cale ferată 1, 2, III, 

4, 5, 6 sunt proiectate la același nivel, elementul de profil longitudinal are declivitate 

de 1.756‰. 

 Elementele de profil longitudinal au fost proiectate cu declivitatea cuprinsă între 

0.78‰ și 10.85‰, racordate vertical cu raza minimă de 8000 m. 
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Figura III.14. Profil longitudinal stația Toplița  

Profil transversal 

 Dimensiunile prismului de piatră spartă și lățimea platformei CF, pentru cale cu 

ecartament normal și cale sudată (CFJ), au fost stabilite conform prevederilor STAS 

3197/1-91, prin asigurarea umărului de piatră spartă de minim 0.50 m în aliniament și 

0.60 m în curbe cu R ≤ 500 m, lățimea minimă a banchetei căii de 0.75 m. 

 Trecerea de la valoarea lățimii umărului de piatră spartă de 0.50 m la lățimea 

umărului de piatră spartă 0.60 m, se va executa pe primii 10 m ai curbei de racordare. 

 Pe zona traseului în curbelor cu rază de 350 m și mai mici, ecartamentul căii se 

sporește cu valoarea supralărgirii (1435 mm + S). Valoarea supralărgirii este stabilită 

în funcţie de raza curbei circulare și corespunde prevederilor Instrucției 314/89. 

 Pierderea supralărgirii se va realiza pe curbele de racordare conform diagramei 

de pierdere a supralărgirii, din prezenta documentație. 
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Figura III.15. Profil transversal stația Toplița  

 

 
Figura III.16. Profil transversal linie curentă 

 

Scurgerea apelor 

 Lucrările proiectate, pe sectorul de cale ferată Toplița - Stânceni, pentru drenarea 

apelor din precipitații de pe taluzurile terasamentelor și versanți, captate și descărcate 

la emisar, sunt: 

Rigolă prefabricată ranforsată din beton armat, cu capac, pe zonele în debleu la 

baza taluzului, unde terasamentul debelului necesită sprijinire. 

Pe aceste zone, baza taluzului în debleu este peste bancheta căii (aluviuni scurse pe 

taluz), chiar pe unele tronsoane până la prismul de piatră spartă. 

➢ Rigolă prefabricată simplă din beton armat, cu capac, pe zonele în debleu la 

baza taluzului, unde terasamentull debleului nu necesită sprijinire. Adâncimea rigolelor 

prefabricate este de 90 cm. 
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➢ Șanț pereat din beton simplu, prevăzute lângă platforma căii în cazul 

debleurilor, și la baza taluzurilor rambleelor spre versanții din amonte. Adâncimea 

șanțului pereat este de 50 cm. 

➢ Drenuri longitudinale, pe zona platformei stației Toplița și zona de debleu linie 

curentă. 

➢ Rigole existente, curățare și reparații. 

 

 
Figura III.18. Profil transversal cu rigolă prefabricată ranforsată din beton armat, cu 

capac și șant pereat din beton simplu 

 

CAPITOLUL IV – TEHNOLOGIA ŞI ORDINEA DE EXECUŢIE A 

LUCRĂRILOR 

 

 În cadrul lucrărilor de reparație capitală a tronsonului de cale ferată Toplița - 

Stânceni, ținând seama de caracteristicile și destinația liniilor, se vor executa după 

următoarele cazuri: 

Tehnologia clasică mecanizată. 

Aceasta presupune refacția substratului și montarea panourilor șină - traverse în 

bază, cu utilaje clasice de săpat, transport, ciuruit etc. 

Tehnologia cu utilizarea trenului de lucru multifuncțional. 

Tehnologia se referă la refacția printr-o singură trecere, a substratului (inclusiv 

așternere geotextil și geogrilă) și prismei căii, cu utilizarea unui tren de lucru specializat 

pentru reciclarea materialului de cale.  
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Ordinea de execuţie a lucrărilor de infrastructură și suprastructură CF: 

 

A. Lucrări pregătitoare: 

➢ Organizarea de şantier / Punct de lucru, realizarea platformelor pentru depozitare 

materialelor rezultate din demontare și a materialelor necesare pentru execuția lucrări de 

refacție; 

➢ Pichetarea aliniamentelor şi curbelor cu marcarea noii poziţii a liniei în plan vertical 

şi în plan orizontal; 

➢ Identificarea, marcarea, protejarea pe teren a instalațiilor subterane și aeriene; 

➢ Închiderea circulaţiei pe linia care se refacţionează, semnalizarea corespunzătoare şi 

scoaterea LC de sub tensiune; 

➢ Clasificarea materialelor de suprastructură a căii existente, în vederea stabiliri 

gradului de uzură și a reutilizării materialelor de cale; 

➢ Lucrări pentru îndepărtarea vegetație din ampriza lucrărilor proiectate (tufișuri, iarbă 

, arbori și arbuști); 

➢ Înainte de introducere a trenului de lucru multifuncțional în cale, se vor executa 

lucrări de verificare și completare (cu materiale semibune) a liniei CF existente, pentru 

asigurarea stabiltății cadrului șină-traversă; 

 

B. Tehnologia clasică mecanizată 

Lucrări de bază: 

➢ Montarea panourilor noi de cale în baza de montare sau la punctul de lucru; 

➢ Demontarea circuitelor şi a instalaţiilor de cale; 

➢ Demontarea trecerilor la nivel; 

➢ Demontarea peroanelor; 

➢ Demontarea panourilor vechi din cale şi transportul lor în baza de demontare; 

➢ Executarea lucrărilor de săpătură și ciuruire a prismei căii existente, piatra spartă 

recuperată se depozitează în vederea refolosirii; 

➢ Executarea lucrărilor de terasamente, prin completarea terasamentului existent în 

rambleu și profilarea taluzului în debleu, inclusiv decolmatarea șanturilor existente; 

➢ Introducerea panourilor noi de cale la noua poziţie proiectată în plan a liniei; 

➢ Legarea joantelor panourilor noi de cale şi manevrarea la diagramă a traverselor 

panourilor noi de cale; 

➢ Refacerea circuitelor şi instalaţiilor de cale; 

➢ Completarea prismei căii în curbe şi aliniament la dimensiunile prevăzute în STAS şi 

instrucţiile în vigoare; 

➢ Burajele, ripările tehnice mecanizate I, II şi III și profilarea prismei căii; 

➢ Sudarea șinelor și înglobarea aparatelor de cale refacționate total în CFJ; 
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➢ Refacerea peroanelor; 

➢ Strângerea materialelor de-a lungul căii şi transportul lor la baza de montare şi 

demontare; 

➢ Repunerea LC sub tensiune; 

➢ Demontarea mecanizată a panourilor vechi scoase din cale, în baza de demontare; 

➢ Sortarea materialelor de cale recuperate din demontarea panourilor vechi scoase din 

cale, în bază; 

➢ Evidenţierea pe categorii  şi stări a materialelor  de cale recuperate şi depozitarea lor 

separată; 

➢ Plantarea noilor reperi definitivi, în aliniament şi curbe (indicatori de declivitate); 

➢ Redeschiderea circulației în trepte de viteză conform normativelor în vigoare; 

➢ Dezafectarea platformelor de depozitare provizorie lângă linie a materialelor locale. 

 

C. Tehnologia cu utilizarea trenului de lucru multifuncțional 

Lucrări de bază: 

➢ Aducerea la punctul de lucru și compunerea în cale a utilajului multifuncțional de 

refacție a căii; 

➢ Executarea între traverse, groapă pentru introducerea lanțului de excavare; 

➢ Se fixează pe utilaj role de geotextil și geogrilă ce urmează a fi pozate după executarea 

săpăturii la cotele din proiect; 

➢ Se pornește utilajul cu primul lanț de excavare a pietrei sparte, iar după 10 m se 

montează al doilea lanț care execută săpătura; 

➢ Se compactează și se verifică portanța platformei de pământ și platformei căii; 

➢ După executarea substratului căii conform proiectului și compactării acestuia, utilajul 

multifuncțional introduce în cale piatra spartă; 

➢ Executarea lucrărilor de buraj și ripare de către utilajul multifuncțional. 

 

D. Pentru lucrările de scurgere a apelor pluviale: 

➢ Executarea săpături pentru lucrările de scurgerea apelor (dren longitudinal, șanțuri de 

beton, rigole prefabricate de beton); 

➢ Așternere pat de fundare, după caz (nisip, beton de poză) 

➢ Montarea elementelor de scurgere a apleor (tub dren din PEHD, rigole prefabricate din 

beton armat) ; 

➢ Realizarea umpluturii din pietriş din corpul drenului şi se protejează cu geotextil; 

➢ Realizarea drenului longitudinal din spatele rigolelor ranforsate și a umpluturilor; 

➢ Profilarea taluzului în debleu conform pofilelor transversale 

➢ Curățarea, matare rosturi, repararea rigolelor existente 
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CONCLUZII 

 

În concluzie, pentru reparația capitală, totală a infrastructurii tronsonului de cale 

ferată Toplița - Stânceni, de la km pr. 183+945.959 până la km pr. 192+941.558 s-a 

avut in vedere urmatoarele urmatoarele lucrări proiectate: 

➢ Geometrizarea traseului în plan prin mărirea razei curbelor (în limitele terasamentului 

existent); 

➢ Proiectarea niveletei, prin asigurarea elementului de profil de minim 200m; 

➢ Lucrări de demontare și montare suprastructură; 

➢ Excavarea stratului de piatră spartă; 

➢ Lucrări de săpătură până la nivelul platformei de pământ și refacerea stratului de 

repartiție; 

➢ Extinderea terasamentului pentru asigurarea lățimii la nivelul plaftormei căii; 

➢ Consolidarea terasamentului; 

➢ Drenarea platformei căii, în stația Toplița, pentru liniile 2, III, 4 și zona aparatelor de 

cale; 

➢ Lucrări de colectarea apelor meteorice și curățarea rigolelor existente; 

➢ Amenajarea trecerilor la nivel și racordarea drumurilor intersectate la noile cote 

proiectate. 

BIBLIOGRAFIE 

Instrucții 

[1]  002/2001 Regulament de exploatare tehnică feroviară. 

[2]  303/2003 
Instrucțiuni pentru lucrări de reparații capitale a liniilor de cale 

ferată 

[3]  314/1989 
Instrucția de norme și toleranțe pentru construcția și întreținerea 

căii, linii de ecartament normal. 

[4]  317/2004 
Instrucțiuni pentru restricții de viteză, închideri de linie și 

scoaterea de sub tensiune a liniei de contact. 

[5]  328/2001 
Instrucțiuni pentru admiterea și expedierea transporturilor 

excepționale pe infrastructura feroviara publica + Anexa II RIV. 

[6]  340/2003 
Instrucțiuni pentru circulația mașinilor și utilajelor pentru 

construcția și întreținerea căii. 

[7]  341/1980 
Instrucția pentru alcătuirea, întreținerea și supravegherea căii 

fără joante. 
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[8]  348/1972 Instrucția pentru controlul nedistructiv al șinelor. 

Suprastructura c.f. 

[9]  SR EN 13803:2017 
Aplicații feroviare. Parametrii de proiectare a traseului căii. 

Ecartament 1435mm și mai mare. 

[10]  
SR EN 13232-3,4, 

5, 6, 9+A1 :2012 
Aplicații feroviare. Cale. Aparate de cale. 

[11]  
SR EN 13674-

1,2,3+A1:2017 
Aplicații feroviare. Cale. Șine. 

[12]  
SREN13230-

1,2,4:2016 
Aplicații feroviare. Cale. Traverse și suporturi de beton. 

[13]  
SR EN 13481, 2, 3, 

6, 7-1:2012 

Aplicații feroviare. Cale. Cerințe de performanță pentru 

sistemele de prindere. 

[14]  
SR EN 13145 

+A1:2012 
Aplicații feroviare. Cale. Traverse și suporturi din lemn. 

[15]  STAS 3197/1-91 Lucrări de căi ferate. Prisma căii. 

[16]  STAS 3197/2-90 Căi ferate normale. Elemente geometrice. 

[17]  STAS 4067-84 Căi ferate industriale, normale și înguste. Elemente geometrice. 

[18]  STAS 7582-91 
Lucrări de căi ferate. Terasamente. Prescripții de proiectare și 

verificare a calității. 

[19]  STAS 3236-79 Lucrări de cale ferată. Indicatoare kilometrice și hectometrice. 

[20]  STAS 4392-84 Căi ferate normale. Gabarite. 

[21]  SR 1244-1:1996 
Siguranța circulației. Treceri la nivel cu calea ferată. Condiții 

tehnice, clasificare și stabilirea categoriei trecerii la nivel. 

[22]  SR 1244-2:2004 
Siguranța circulației. Treceri la nivel cu calea ferată. Partea 2: 

Instalații neautomate – Prescripții 

[23]  
SR 1244-3:2014 

 

Siguranța circulației. Treceri la nivel cu calea ferată. Instalații de 

semnalizare automată 



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2021 

ediţia a XI-a 

 

Bucureşti, 14 Iunie 2021 

 

 84 

[24]  NP 109-04 
Normativ privind proiectarea liniilor și a stațiilor de cale ferată 

pentru viteze până la 200 km/h. 

[25]  
NTF nr. 71-

002:2006 

Infrastructura feroviară. Reutilizarea materialelor de cale 

recuperate în urma lucrărilor de întreținere și reparație a căii. 

Terasamente c.f. 

[26]  STAS 3197/1-91 Lucrări de căi ferate. Prisma căii. 

[27]  STAS 3197/2-90 Căi ferate normale. Elemente geometrice. 

[28]  STAS 4067-84 Căi ferate industriale, normale și înguste. Elemente geometrice. 

[29]  STAS 7582-91 
Lucrări de căi ferate. Terasamente. Prescripții de proiectare și 

verificare a calității. 

[30]  STAS 3236-79 Lucrări de cale ferată. Indicatoare kilometrice și hectometrice. 

[31]  STAS 4392-84 Căi ferate normale. Gabarite. 

[32]  STAS 9312-87 
Subtraversări de căi ferate și drumuri cu conducte. Prescripții de 

proiectare. 

[33]  NP 109-04 
Normativ privind proiectarea liniilor și stațiilor de cale ferată 

pentru viteze până la 200 km/h. 

[34]  NP 075 - 02 
Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrări de 

construcții. 

[35]  Fisa UIC 719 Lucrări de terasamente la liniile de cale ferată. 

[36]  NP 095 - 04 
Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de 

vedere al protecției împotriva înghețului. 

[37]  DIN 18134:2010 
Metode de măsurare cu placa statică. 
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ESTIMAREA FLAMBAJULUI LATERAL AL TĂLPILOR 

SUPERIOARE LA GRINZI CU ZĂBRELE  

NECONTRAVÂNTUITE SUPERIOR 

 

 

Crăciun-Oancea Radu-Georgian, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, secţia Poduri și 

Tuneluri, anul II master, e-mail: radu-georgian.craciun-oancea@student.utcb.ro 

 
Îndrumător: Daraban Marian, Șef lucrări Doctor Inginer, Universitatea Tehnică de Construcții București, 

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, e-mail: marian.daraban@utcb.ro 

 

Rezumat 

 

Proiectarea structurilor de oțel presupune efectuarea mai multor verificări pentru elementele 

structurale, printre care și verificări de pierdere a stabilității. Flambajul reprezintă o formă de pierdere 

a stabilității a barele solicitate la eforturi de compresiune. Fenomenul de flambaj a ridicat probleme 

încă de la începuturile proiectării în ceea ce privește estimarea lui. 

Prezentul articol are ca scop analiza comparativă a metodelor de estimare a flambajului lateral 

general al tălpilor comprimate la grinzile cu zăbrele necontravântuite la partea superioară. Vor fi 

prezentate : metoda de calcul propusă de normele de proiectare în vigoare [1] și metoda prevăzută în 

norma românească [2] și se va realiza un studiu de caz pentru determinarea eficienței acestor metode 

în estimarea factorului de siguranță la flambaj. 

 

Cuvinte cheie: flambaj, rigiditate, stabilitate, modelare, grinzi, zăbrele. 

 

 

1 INTRODUCERE 

 

Flambajul este un fenomen de pierdere a stabilității a barelor din oțel solicitate 

la eforturi de compresiune. Acest fenomen este periculos deoarece este ireversibil şi nu 

este pe deplin stăpânit prin metode de calcul. 

În cazul podurilor cu suprastructura alcătuită din grinzi cu zăbrele, flambajul 

poate fi : 

− Flambaj local, prin pierderea stabilității unui element structural între două 

noduri alăturate ale grinzii cu zăbrele (Figura 38a); 

− Flambaj general, caz în care pierderea stabilității are loc pentru toată talpa 

superioară care este solicitată la un efort de compresiune (Figura 38b). 

mailto:radu-georgian.craciun-oancea@student.utcb.ro
mailto:marian.daraban@utcb.ro
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a) 

 
b) 

Figura 38. Pierderea stabilității prin flambaj a elementelor structurale ale grinzilor cu 

zăbrele 

 

În cadrul acestui articol va fi estimată stabilitatea la flambaj lateral a tălpii 

superioare la grinzile cu zăbrele necontravântuite la partea superioară utilizând două 

metode de calcul propuse de EN 1993-2 și SR 1911. 

Principiul de verificare la flambaj lateral al tălpii comprimate este similar în 

cazul ambelor metode. Se presupune că talpa superioară este rezemată elastic în sens 

transversal (Figura 39b) pe cadre U formate din montanți și antretoaze (Figura 40b), 

respectiv antretoaze și diagonale în cazul grinzilor cu zăbrele fără montanți (Figura 

40a). 

 

 
a) Schemă statică tablier grinzi cu zăbrele 

 
b) Talpa superioară rezemată elastic 

Figura 39. Modelarea tălpii superioare a grinzilor cu zăbrele ca o grindă continuă 

rezemată elastic la noduri 

 

În cazul grinzilor cu zăbrele cu montanți, cadrul se consideră a fi alcătuit din 

antretoaze și montanții de la capătul acesteia. Rigiditatea laterală a acestor cadre 

depinde de rigiditatea la încovoiere a antretoazei și a montanților. 

La grinzile cu zăbrele fără montanți, cadrul U este alcătuit din antretoazele și 

diagonalele ce au nod comun. Rigiditatea laterală a acestor reazeme elastice depinde 

în mare măsură de rigiditatea la încovoiere a diagonalelor în afara planului grinzilor 

  

Nmax=4344 kN

  N=4344 kN

Reazeme 

elastice

Talpa superioară
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principale, motiv pentru care se preferă ca înaltimea grinzilor să fie cuprinsă între 

1/7...1/11 din lungimea deschiderii. 

 
a) 

 
b) 

Figura 40. Cadre la grinzile cu zăbrele 

 

2 METODA DE CALCUL CONFORM EN 1993-2 

 

Evitarea fenomenului de flambaj lateral al tălpii comprimate la grinzile cu 

zăbrele se face prin asigurarea unei rigidități suficiente a rezemării elastice de la 

extremitățile cadrele transversale U. 

În EN 1993-2 sunt prezentate metodele de determinare a rigidității laterale atât 

pentru grinzile cu zăbrele cu montanți, cât și pentru cele fără montanți. 

 

2.1 Rigiditatea laterală a cadrelor grinzilor cu zăbrele cu montanți 

 

Rigiditatea laterală a cadrului se determină în funcție de momentul de inerție al 

montanților și momentul de inerție al antretoazei, precum și de înălțimea grinzilor 

principale și a distanței dintre acestea. 

 

 

 
Figura 41. Schema de calcul a rigidității unui cadru U alcătuit din antretoază și 

montanți [1] 

 Diagonale

Antretoaze

Reazem 

elastic

Reazem 

elastic

 

Montanți

Antretoază
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Relația de calcul a rigidității laterale pentru un cadru alcătuit din antretoază și 

montanți este următoarea : 

23

3 2

v

q vv

q

E I
C

h b Ih

I


=

 
+



   [1] 
(1) 

unde : 

 EIv rigiditatea la încovoiere a montantului în afara planului grinzilor ; 

 hv distanța de la centrul de greutate al tălpii superioare până la centrul de  

  greutate al ranforților ; 

 h distanța de la centrul de greutate al tălpii superioare până la centrul de  

  greutate al antretoazei ; 

 bq distanța dintre centrele de greutate al ranforților ; 

 Iq momentul de inerție la încovoiere al antretoazei. 

 

2.2 Rigiditatea laterală a cadrelor grinzilor cu zăbrele fără montanți 

 

Dacă în cazul cadrelor grinzilor cu zăbrele cu montanți se mobilizează doar 

rigiditatea antretoazei și a montanților, în cazul cadrelor grinzilor cu zăbrele fără 

montanți se mobilizeză atât antretoazele, cât și diagonalele si tălpile inferioare 

adiacente. 

 

  
Figura 42. Schema de calcul a rigidității unui cadru la grinzi cu zăbrele fără montanți 

[1] 

 

Așa cum este arătat în Figura 42, reazemul elastic corespunzător panoului „i” 

mobilizează rigiditatea diagonalelor adiacente, a antretoazelor de la nodurile panoului, 

precum și a tălpilor inferioare din panourile adiacente. 

Creșterea numărului de panouri a grinzii cu zăbrele nu influențează semnificativ 

rigiditatea laterală a reazemelor elastice. În calculul rigidității C, talpa inferioară a 
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cadrului U participă numai cu rigiditatea la încovoiere Il, iar tălpile inferioare din 

panourile adiacente, cu rigiditatea la torsiune IT. [1] 

Relația de calcul a rigidității laterale pentru un cadru la grinzile cu zăbrele fără 

montanți este următoarea : 

2

2
u

A B D
C E I

A B D

+ − 
=  

 −
   [1] (2) 

în care : 
2 3 2

3 3

u l u

l l

h I d I a u
A

n d

  
= + +


 (3) 

2 3 2

3 3

u r u

r r

h I d I b u
B

n d

  
= + +


 (4) 

2 Tl
l ql

q l

G I
n I

b E u


=  +


 (5) 

2 Tr
r qr

q r

G I
n I

b E u


=  +


 (6) 

1

6
D a b u=     (7) 

unde : 

 ,,dl dr uEI EI EI  rigiditatea la încovoiere a diagonalelor și a tălpilor   

    inferioare la  încovoiere în afara planului ; 

 ,ql qrEI EI   rigiditatea la încovoiere a antretoazei ; 

 ,Tl TrGI GI   rigiditatea la torsiune St. Venant ale tălpilor adiacente. 

Lungimile dl, dr, a, b, c și bq pot fi reduse în cazul extremităților încastrate. 

Lungimile ul, ur pot fi reduse în cazul în care extremitățile sunt rigide la torsiune. 

 

O legătură laterală a unei tălpi comprimate poate fi considerată rigidă dacă 

rigiditatea sa satisface relația : 

4 EN
C

L


  (8) 

unde : 
2

2E

E I
N

L

  
=  forța critică Euler ; 

 L deschiderea măsurată între reazemele de capăt rigide. 
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3 METODA DE CALCUL CONFORM SR 1911 

 

Pentru ca lucrarea sa fie unitară, vom scrie relațiile din norma româneasca SR 

1911/98 adoptând aceeași notație „C” pentru rigiditatea laterală. Verificarea la flambaj 

general a unei tălpi comprimate care în plan normal pe grindă este rezemată elastic pe 

semicadrele formate din montanți și antretoaze, se face cu relațiile [2]: 

1 1 0C c H   (9) 

2 2 0C c H   (10) 

în care: 

C1,  rigiditatea laterală a semicadrelor intermediare ; 

C2  rigiditatea laterală a semicadrelor finale ; 

c1, c2  coeficienti de siguranță ; 

H0  efortul maxim la care sunt solicitate extremitățile semicadrelor ; 

max
0 2

min

2.5 f

m

N
H

l






=   (11) 

în care : 

Nmax efortul maxim de compresiune în talpa din panoul cel mai solicitat,  

  ținând seama și de coeficientul dinamic; 

lmin lungimea tălpii celei mai scurte din șirul de panouri ale tălpii superioare 

  considerate; 

m  media aritmetică a coeficienților   determinați pentru toate panourile de 

  talpă superioară considerate, cu relația : 
'
y

y





=  (12) 

în care : 

y  coeficientul de zveltețe al secțiunii barei din panoul considerat, în raport 

  cu axa verticală y-y; 
'
y  coeficientul de zveltețe conform tabelelor 25...28 din SR 1911/98 [2],  

  care corespunde coeficientului de flambaj '
y  determinat pentru fiecare 

  panou cu relația: 

'
y

b a

N

A



=


 (13) 

în care : 

N efortul de compresiune în bară în panoul considerat, ținând seama de co- 

  eficientul dinamic; 
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Ab aria secțiunii brute în panoul considerat având alcătuirea conform tabelu- 

  lui 31 din SR 1911/98 [2]; 

yf  limita de curgere a oțelului din care este confecționat elementul . 

vf coeficientul de siguranță la flambaj conform tabelului 29 din SR 1911  

  corespunzător valorii celei mai mari a lui '
y . 

Coeficienții c1, c2 se stabilesc cu relațiile : 

( )
1 2

1 0.6 1.44
1 1

2 1 0.6

m m

m

c
   

 

 +    
 =  + −
 +   

 (14) 

1
2

c
c


=  (15) 

1 min

2

C

C
 =  (16) 

unde : 

 C1 min cea mai mică dintre valorile C1 calculate ; 

 C2 rigiditatea laterală a semicadrului final ; 

La proiectare se alege provizoriu o valoare 1 1.2c  , iar c2 se deduce cu relația : 

1
2

1

0.6 0.36

1
m

c
c

c


 −
= 

−
 (17) 

 

 
Figura 43. Schema de calcul a rigidității unui semicadru [2] 
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Rigiditatea C1 sau C2 a unui semicadru se stabilește astfel : 

− pentru semicadru simetric la poduri cu grinzi cu zăbrele și grinzi cu inimă 

plină : 

1,2 2 3

2 3
o a v

a m

E
C

h b h

I I

=


+
 

 
(18) 

− pentru semicadru asimetric la poduri cu grinzi cu zăbrele oblice și fără 

montanți : 

1,2 2 3

3

o a v

a m

E
C

h b h

I I


=


+

 
(19) 

în care : 

E modulul de elasticitate in N/mm2 ; 

ho, hv distanța de la centrul de greutate al tălpii comprimate până la axa neutră 

  a antretoazei, respectiv pană la centrul de greutate al ranfortului antre- 

  toazei, în mm ; 

ba distanța pe orizontală dintre centrele de greutate ale ranforților, în mm ; 

Ia, Im momentul de inerție mediu al secțiunii brute a antretoazei, respectiv a  

  montanților. 

Se poate observa că relația de calcul a rigidității laterale a semicadrelor grinzilor 

cu zăbrele cu montanți, prevăzută în SR 1911 (18), este aceeași cu cea prevăzută în EN 

1993-2 (1). 

 

4 STUDIU DE CAZ 

 

Prin prezentul studiu de caz ne propunem să analizăm stabilitatea la flambaj 

lateral a tălpii comprimate pentru un tablier alcătuit din grinzi cu zăbrele fără montanți 

și fără contravântuire superioară și o placă de beton. Schema statică a grinzilor va fi 

grindă continuă cu deschiderile 70m+80m+70m. 

 

4.1 Determinarea rigidității laterale la flambaj utilizând M.E.F. 

 

 
Figura 44. Schema generală a tablierului 
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Figura 45. Rigiditatea laterală a nodului panoului din mijlocul deschiderii marginale 

C = 29.59 kN/cm 

 

4.2 Estimarea comparativă a rigidității laterale prin M.E.F. și în baza relațiilor 

din EN 1993 2 
 

Pentru a verifica dacă prezența a mai mult de 3 panouri așa cum prevede metoda 

de calcul din EN 1993-2 are o influență asupra rezultatelor, se va folosi un model 3D 

cu elemente finite alcătuit conform figurii 9, urmând a se adăuga succesiv mai multe 

panouri. 

Aplicând o deplasare pe orizontală de 1 cm a nodului superior al unui panou au 

fost obținute următoarele rezultate : 

 

 
a) C3 panouri = 27.56 kN/cm 

 
b) C5 panouri = 29.23 kN/cm 

 
c) C7 panouri = 29.58 kN/cm 

Figura 46. Rezultate rigiditate laterală pentru 3, 5 și 7 panouri 
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Se observă o diferență de 6% între rezultatul obținut pentru 3 panouri de grindă 

si rezultatele obținute pentru 5 și 7 panouri. Se constată, astfel, că prezența a mai mult 

de 3 panouri ale grinzii cu zăbrele nu influențează considerabil rigiditatea laterală a 

cadrelor. 

Ne propunem în continuare să analizăm dacă prezența antretoazelor intermediare 

prevăzute în modelele prezentate mai sus influențează sau nu rezultatele obținute. Vom 

realiza un model cu 3 panouri în care vor exista antretoaze doar la noduri. 

 

 
Figura 47. Neglijarea rigidității antretoazelor intermediare în calculul rigidității 

laterale a reazemelor elastice (C = 25.99 kN/cm) 

 

Făcând o comparație cu rezultatul obținut anterior pentru 3 panouri (Figura 46a), 

se observă o diferență de 5.7% între rigidități. Se constată, astfel, că antretoazele 

intermediare aduc un aport foarte mic de rigiditate. 

Cu toate acestea, atât metoda de calcul prevăzută în Eurocod, cât și metoda din 

norma românească nu iau în considerare rigiditatea la încovoiere a tălpii superioare în 

plan orizontal. Pentru a simula acest lucru, vom considera numai cadrul format din 

diagonale și antretoazele cu lățimea activă de placă. 

 

 
Figura 48. Model simplificat pentru calculul rigidității laterale a unui cadru fără 

considerarea rigității în plan orizontal a tălpii superioare (C = 11.2 kN/cm) 
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Cum este de așteptat, rigiditatea laterală a cadrului, în cazul în care rigiditatea la 

încovoiere în plan orizontal a tălpii superioare este neglijată, este mult mai mică decât 

rezultatul obținut în primul caz de analiză. 

 

4.3 Determinarea rigidității laterale la flambaj utilizând calculul manual 

 

 
a) 

 
b) 

 

 
c) 

 
d) 

Figura 49. Secțiunile elementelor structurale ale tablierului: 

a) Antretoază; 

b) Talpă inferioară; 

c) Diagonală 3-VI (stânga); 

d) Diagonală VI-4 (dreapta); 
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Rigiditatea la încovoiere a antretoazelor : 
21270363ql qrEI EI kNm= =  

Placa de beton care conlucrează cu antretoazele și tălpile inferioare conferă o 

rigditate foarte mare la încovoiere în plan orizontal a tălpii inferioare, motiv pentru care 

această rigiditate va fi considerată egală cu : 
11 21 10uEI kNm=  . 

Rigiditățile la încovoiere în afara planului grinzilor a diagonalelor : 
2216547dlEI kNm=  ; 2350726drEI kNm=  

Rigiditatea la torsiune St. Venant a tălpilor inferioare adiacente : 
2189.97Tl TrGI GI kNm= =  

Rezultă astfel: 
2

4 3

2

2 189.97
604935 1274

9.50 210 000 10.00
l r

kNm
n n cm cm

m N mm m
= =  + =


 

( ) ( ) ( )
2 3 24 4

3 4

3

9.00 476.19 10.30 476.19 5.00 10.00

31274 3 103118 cm

198275497

m m m m m m
A

cm

m

  
= + + =



=

 

( ) ( ) ( )
2 3 24 4

3 4

3

9.00 476.19 10.30 476.19 5.00 10.00

31274 3 167012 cm

134006196

m m m m m m
B

cm

m

  
= + + =



=

 

31
5.00 5.00 10.00 41.67

6
D m m m m=    =  

Rigiditatea laterală a cadrului va fi : 

( )

3 3 3
11 2

2
3 3 3

198275497 134006196 2 41.67
1 10 12.5

198275497 134006196 41.67

m m m
C kNm kN cm

m m m

+ − 
=   =

 −

 

Se obervă că rigiditatea laterală rezultată în urma calculului manual este 

apropiată de rezultatul furnizat de modelul de calcul cu elemente finite în cazul 

neglijării rigidității la încovoiere a tălpii superioare, diferența fiind de 10%. 

Se va realiza verificarea la flambaj lateral al tălpii superioare utilizând relația 

(9). Se consideră că tablierul este solicitat la acțiuni permanente provenite din greutate 

proprie (schelet metalic, placă de beton, cale, trotuare, borduri, contracția betonului) și 

acțiuni din trafic (convoiul LM1). 
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Efortul maxim de compresiune în talpa din panoul cel mai solicitat: 

max 1.35 3218 4344.3N kN kN=  =  

Raza de girație a secțiunii barei este : 

4

2

86617
16.36

32380
y

I cm
i cm

A mm
= = =  

Coeficientul de zveltețe al secțiunii barei din panoul considerat: 

10
61.14

16.36

f
y

y

l m

i cm
 = = =  

Coeficientului de flambaj va fi: 

' max
2 2

4344.3
0.378

32380 355
y

b y

N kN

A f mm N mm
 = = =

 
 

Pentru oțel S 355, grupa b de secțiuni (secțiuni casetate sudate) rezultă un 

coeficient de zveltețe ' 98.5y = , conform SR 1911. 

'
98.5

1.61
61.14

y
m

y


 


= = = =  

Pentru ' 98.5y =  rezultă un coeficient de siguranță la flambaj 2.4fv =  

Efortul care solicită extremitatea cadrului va fi : 

0 2

2.5 2.4 4344.3
10

101.61

kN
H kN cm

m


=  =  

Relația de verificare : 

1

1 0

1.0

12.5
1.04 1.0

1.2 10

C

c H

kN cm

kN cm




= 


 

Rezultă că talpa superioară a grinzii cu zăbrele nu este sensibilă la flambaj 

lateral. 

În realitate talpa superioară sporește rigiditatea laterală a cadrelor prin rigiditatea 

sa la încovoiere în plan orizontal. Astfel, utilizând valoarea rigidității rezultată în 

primul model de analiă, se obține următorul factor de siguranță la flambaj : 

29.59
2.47 1.0

1.2 10

kN cm

kN cm
= 
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5 CONCLUZII 

 

În urma realizării studiului de caz se constată faptul că flambajul lateral al tălpii 

comprimate la grinzile cu zăbrele este un subiect care nu este încă controlat pe deplin 

din punct de vedere al calculului manual, însă se poate obține o aproximare a factorului 

de siguranță. 

În cazul grinzilor cu zăbrele fără montanți s-a evidențiat faptul că pentru 

determinarea rigidității laterale sunt necesare doar 3 panouri. 

Se observă că estimarea rigidității laterale a cadrelor la grinzile cu zăbrele cu 

montanți se realizează identic în cazul ambelor normative, cele două relații de calcul 

(1) și (18) fiind de fapt una și aceeși. 

Rigiditatea laterală a cadrelor la grinzile cu zăbrele fără montanți determinată pe 

cale manuală, cu relațiile din EN 1993-2, are o valoare mai mică decât rezultatul 

furnizat de modelul cu elemente finite, fiind astfel de partea siguranței în ceea ce 

privește riscul la flambaj lateral al tălpii comprimate. 

Atât relațiile de calcul prevăzute în Eurocod, cât și cele din norma românească 

nu iau în considerare rigiditatea în plan orizontal a tălpii superioare. În realitate talpa 

superioară aduce un aport de rezistență cadrelor prin rigiditatea sa la încovoiere în plan 

orizontal. 

Deși abrogată, norma românească SR 1911 ne furnizează o soluție de verificare 

la flambaj lateral, lucru pe care Eurocodul nu-l pune la dispoziție. Cu toate acestea, 

norma românească nu furnizează și o metodă de calcul a rigidității laterale pentru 

grinzile cu zăbrele fără montanți. 
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STUDIUL ÎNTARZIERILOR ÎNREGISTRATE DE VEHICULE ÎN 

CONDIȚII DE TRAFIC INTENS ȘI GREU ȘI CUANTIFICAREA 

CONSUMULUI DE CARBURANT DATORAT ACESTORA 
 

 

Dobre Filofteia Maria, Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri, secţia Ingineria Infrastructurii 
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Îndrumător: Burlacu Adrian, Decan, Conferenţiar Doctor Inginer, Facultatea de Căi Ferate Drumuri 

și Poduri, e-mail: adrian.burlacu@utcb.ro 

 

Rezumat  

 

 Prezenta lucrare analizează influența convoaielor agabaritice asupra circulației rutiere. 

 S-a elaborat prezentul studiu, urmărind în primul rând stabilirea unei metodologii pentru 

calculul pierderilor de timp și a consumului suplimentar de combustibil, iar în al doilea rând 

cuantificarea acestora pe unități de trafic și analiza lor pentru diversele tipuri de convoaie agabaritice. 

 Nu s-au exprimat valoric întârzierile și consumurile suplimentare de combustibil în lei/km), 

însă s-a realizat corelarea acestora pentru o unitate de lungime de drum egală cu distanta "D" dintre 

două platforme de oprire a convoiului agabaritic. 

   
Cuvinte cheie: transport agabaritic, combustibil, depășire, trafic  

 

 

Transporturi  agabaritice 

 

Activitatea de transport este un domeniu de neînlocuit, în prezent fiind implicat 

în dezvoltarea umană, dar generează un impact negativ asupra factorilor de mediu. 

Transporturile fiind mari consumatoare de combustibili, generează aproximativ 

un sfert din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE. 

Transporturile agabaritice auto se efectuează pentru obiecte care depășesc 

greutatea și/sau dimensiunile (lungime, lățime, înălțime) standard autorizate pentru 

traficul rutier de mărfuri. 

Funcție de dimensiunile geometrice şi de masă, transportul agabaritic afectează 

consumul mediu de combustibil cât și viteza medie de deplasare a vehiculelor aflate în 

fluxul de trafic. 

Analiza economică a transportului efectuat trebuie să cuprindă, printre altele, 

costul combustibilului estimat a fi consumat pe traseu, atât de către convoiul propriu 

mailto:filofteia-maria.dobre@student.utcb.ro
mailto:adrian.burlacu@utcb.ro
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zis cât și costul combustibilului suplimentar estimat a fi consumat de către vehiculele 

aflate în fluxul de trafic, generat de micșorarea vitezei medii de deplasare și implicit 

creșterea timpului de parcurs. 

 

Date inițiale 

 

 In lucrarea de față s-au formulat următoarele condiții referitoare la transportul 

agabaritic: 

  - viteza de deplasare a convoiului V2=10 km/h; 

  - lungimea convoiului l=20-90 m; 

  - lățimea convoiului b1=3-9 m; 

 

 În funcție de gabaritul transportului special și de caracteristicile tehnice ale 

drumului, de timpul necesar efectuării depășirii dar și funcție de ritmul sosirilor din 

sens opus, s-au formulat următoarele ipoteze: 

  - depășirea posibilă; 

  - depășire imposibilă, dar admisă circulația din sens invers; 

  - circulație în ambele sensuri imposibilă, dar admisă staționarea pentru 

vehiculele din sens opus; 

  - blocarea circulației în ambele sensuri între platformele de oprire a 

convoiului agabaritic; 

 

I. CALCULUL ÎNTÂRZIERILOR TOTALE ȘI AL CONSUMURILOR 

SUPLIMENTARE DE COMBUSTIBIL ÎN IPOTEZA "DEPĂȘIRE POSIBILĂ" 

 

I.1. Model pentru echivalarea traficului în conformitate cu prevederile AND 584-

2012 

 

 Pentru simplificarea calculului numărului de depășiri posibile în prima dintre 

ipotezele prevăzute în tema, traficul exprimat în vehicule fizice trebuie echivalat în 

conformitate cu prevederile AND 584-2012. 

  

Conform normativului AND 583-2009 condițiile de relief se definesc astfel: 

 - condiții de relief șes pentru declivități  1,5% ; 

 - condiții de relief deal pentru declivități ≥1,5% ≤ 3%; 

 - condiții de relief munte pentru declivități ≥3%; 
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Intensitatea medie zilnică anuală este exprimată în vehicule etalon autoturisme. 

 

I.2. Stabilirea ecuației de regresie pentru variația zilnică a traficului  

 

 În modelul pentru estimarea pierderilor de timp înregistrate de traficul rutier pe 

un drum pe care se efectuează un transport agabaritic este necesară folosirea unei 

funcții care să permită estimarea în orice moment al zilei, pe baza mediei zilnice 

furnizate de recensăminte sau de oricare altă măsurătoare de trafic, a traficului orar. 

 Obținerea acestei funcții elimină necesitatea efectuării de sondaje înainte sau în 

momentul efectuării transportului agabaritic. 

 Ținând seama de variația reală zilnică a traficului s-a urmărit obținerea unei 

ecuații de regresie sub forma unui polinom de gradul 5 în variabila independentă (t): 

 

 Q(t) / 192 *100 = ao + a1t + a2t
2 + a3t

3 + a4t
4 + a5t

5                                             (2.1) 

 unde: 

 Q(t)  este traficul orar la ora t 

 MZ - intensitatea medie zilnică a traficului pe drumul considerat 

 a0 , a1 , ...............a5 - coeficienți de regresie. 

 

 Pentru obținerea coeficienților de regresie s-au folosit ca date de bază datele 

privind variația procentuală a traficului in raport cu media zilnică furnizate de literatura 

de specialitate. 

 

 A rezultat un model regresiv. 

 

 Se face precizarea că atât Q(t) cât si MZ se exprimă în vehicule etalon 

autoturisme, echivalarea traficului in vehicule fizice în vehicule etalon efectuându-se 

în conformitate cu modelul descris la punctul I.1., elaborat pe baza prevederilor AND 

584 - 2012. 

 

I.3. Metodologia de calcul a timpului de depășire si a distanței de vizibilitate  la 

depășire în ipoteza " depășire posibilă " a convoaielor agabaritice. 

 

 Evaluarea timpilor necesari de depășire pentru toate tipurile de vehicule care 

alcătuiesc traficul ce se desfășoară în urma convoiului agabaritic, este dificil de 

efectuat. 

 De aceea se vor avea în vedere două ipoteze de depășire : 
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- depășirea convoiului agabaritic de către un turism cu viteza v1 (m/s) : 

- depășirea convoiului agabaritic de către un vehicul lent sau unul din celelalte 

tipuri de vehicule. 

 Pentru fiecare dintre ipotezele de depășire enunțate mai înainte se consideră că 

din sens opus circulă fie vehicule rapide-turisme, fie vehicule lente. 

 Rezultă că depășirile efectuate de autoturisme sunt posibile dacă distantele de 

vizibilitate efectiv asigurate pe drumurile din rețea sunt de minimum 440 m. Distanțele 

de vizibilitate necesare cresc pe măsură ce lungimea convoiului agabaritic crește. 

 Din cele prezentate, se constată că distanța de vizibilitate efectiv asigurată este 

un parametru deosebit de important pentru diminuarea pierderilor de timp și a 

consumului suplimentar de combustibil atunci când se efectuează transporturi 

agabaritice. 

 În lipsa unor date privind distanțele de vizibilitate necesare pentru efectuarea 

depășirilor, pierderile de timp în ipoteza "depășire posibilă " se vor evalua considerând 

numai un aspect al caracterului aleator al traficului care se desfășoară din sens opus și 

anume ritmul trecerilor vehiculelor din acest trafic, considerând distanțele de 

vizibilitate necesare la depășire asigurate în diferite proporții în funcție de formele de 

relief. În condiții speciale ( lipsă de aderentă pe mâzgă sau polei, ceață ) trebuie asigurat 

controlul efectuării transportului agabaritic de către organele de resort. 

 

I.4. Determinarea numărului de depășiri posibile în ora de vârf 

 

 Intensitatea medie zilnică a traficului exprimată în vehicule etalon turisme, 

determinată așa cum s-a arătat la punctul I.1 servește pentru determinarea traficului 

orar în orice moment al zilei. 

 De o foarte mare importanță  în ceea ce privește evaluarea întârzierilor în cazul 

depășirilor unui vehicul agabaritic este repartiția traficului maxim orar pe cele două 

sensuri de circulație. În lipsa acestei informații se poate considera traficul repartizat în 

proporții egale pe cele două sensuri . 

 Este posibilă acum determinarea numărului de depășiri în funcție de ritmul 

sosirilor în traficul care se desfășoară din sensul opus celui în care se efectuează 

transportul agabaritic. 

 Astfel, pentru drumuri cu declivități sub 1,5% s-a considerat că distanța de 

vizibilitate se realizează în proporție de 75%, iar pentru drumurile cu declivități mai 

mari de 3% distanța de vizibilitate asigurată corespunde procentului de 25%, respectiv 

pentru drumurile cu declivități ≥1,5% ≤ 3%, în proporție de 50%. 
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 S-a considerat că în cele trei situații lățimile acostamentelor sunt constante și că 

pe distanța de  D = 10 km nu există intersecții. Pentru cazurile reale, se vor folosi 

rezultatele studiilor de capacitate. 

 Numărul de depășiri posibile descrește pe măsură ce lungimea convoiului 

agabaritic crește. Toate vehiculele care nu pot efectua depășirea se înscriu în șirul de 

așteptare din spatele convoiului agabaritic deplasându-se cu viteza acestuia. În 

întârzierea acestora trebuie adăugată întârzierea înregistrată de vehicule care pot 

depăși. 

 

I.5 Calculul întârzierii totale pentru vehiculele care nu pot efectua depășirea. 

Calculul consumului suplimentar de combustibil. 

 

 Parametrul de bază pentru efectuarea acestui calcul îl constituie distanța dintre 

două platforme sau zone de staționare pentru convoiul agabaritic. Efectuarea unui 

transport agabaritic pe o porțiune de drum produce o blocare parțială a desfășurării 

traficului, atunci când lățimea convoiului nu depășește 4,00 m; vehiculele care nu pot 

efectua depășirea convoiului se înscriu în șirul de așteptare a cărui lungime crește în 

timpul de parcurgere a distanței dintre două platforme de staționare, atingându-se la un 

moment dat capacitatea de circulație a benzii pe care se efectuează transportul 

agabaritic. 

 Se consideră că vehiculul agabaritic sau coletul pe care îl transportă nu depășește 

lățimea de 4,00 m. 

 Studiile efectuate au avut în vedere ipoteza amplificării platformelor de 

staționare la distante cuprinse între 4 si 10 km. Optimizarea acestor distanțe trebuie 

asigurată în strânsă corelare cu studiile privind întârzierile și consumurile suplimentare 

de combustibili și lubrifianți. 

 În cele ce urmează se consideră că distanța între două platforme de staționare 

este de D = 10 km. Deci, un vehicul agabaritic (oricare ar fi el dintre cele date prin 

temă) va influența asupra desfășurării normale a traficului un anumit timp. 

 Întârzierea totală depinde de: 

- momentul de referință (ora din zi) în care convoiul agabaritic intră pe porțiunea de 

drum dintre două platforme de staționare; 

- volumul de trafic care se acumulează în șirul de așteptare; 

- timpul de blocare dat ; 

- timpul de deblocare scurs din momentul parcării vehiculului agabaritic la 

următoarea platformă de staționare : 
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- timpul scurs de la sfârșitul perioadei de blocare pană în momentul înregistrării 

maximului undei de șoc (momentul atingerii capacității de circulație a benzii pe 

care circulă convoiul agabaritic ); 

- timpul scurs din momentul înregistrării maximului undei de șoc până la sfârșitul 

perioadei de descongestionare a traficului care ar corespunde momentului revenirii 

la debitul normal și viteza corespunzătoare ; 

- volumul de trafic care nu poate efectua depășirea pe porțiunea dintre două platforme 

de staționare ; 

- capacitatea de circulație corespunzătoare nivelului de serviciu C pentru sectorul 

studiat. 

 Întârzierea totală a traficului care nu poate efectua depășirea trebuie alocată pe 

categorii de vehicule în funcție de compoziția traficului.  

 Pentru evaluarea consumului suplimentar de combustibil se pot accepta în 

calcule consumurile medii de combustibil în conformitate cu " Normativul privind 

consumul de combustibil si ulei pentru automobile " aprobat de Ministerul 

Transporturilor. În studiile de eficiență a transporturilor agabaritice este necesar să se 

determine consumurile normate pe categorii de vehicule în conformitate cu prevederile 

aceluiași normativ, ținând seama de situația reală a drumului pe care se efectuează 

transportul agabaritic . 

 Întârzierile pe categorii de vehicule sunt exprimate în ore ; de aceea consumurile 

medii de combustibili pe categorii de vehicule trebuie exprimate în l / h în loc de l / 

100 km pentru a evalua consumul total. 

 Ținând seama de ipotezele avute până acum în vedere în ceea ce privește 

circulația vehiculele se consideră că turismele circulă cu viteza medie v = 60 km/h și 

restul autovehiculelor circulă cu viteza medie v = 40 km/h. 

 Consumurile suplimentare de combustibil rezultă înmulțind întârzierea totală pe 

categorii de vehicule cu consumul mediu.  

 Chiar și vehiculele care pot efectua depășirea înregistrează întârzieri și 

consumuri suplimentare de combustibili, așa cum rezultă din cele ce urmează. 

 

I.6. Calculul întârzierii pentru un vehicul etalon turism care poate efectua 

depășirea 

 

 Întârzierile se înregistrează nu numai în situații speciale cum este aceea în care 

nu poate fi efectuată depășirea dar chiar si în cazul în care depășirea este posibilă. 

Fiecare vehicul va circula, dacă este posibil cu viteza dorită de conducătorul 

auto. Când este depășit un vehicul sau un grup de vehicule mai lente, trecerea fără 

întârziere va avea loc dacă există un interval deschis acceptabil între vehiculele care 
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circulă din sens opus. Dacă nu există un interval de timp acceptabil pentru efectuarea 

depășirii, aceasta nu se va efectua și vehiculul va trebui să-si reducă viteza, plasându-

se în șirul de așteptare în mers pentru a găsi momentul pentru o nouă încercare de 

depășire.  

 Pentru a determina întârzierea pentru vehiculul care se deplasează la un moment 

dat cu viteza v2 în curentul de trafic QS1, QD1 respectiv QM1 în spatele convoiului 

agabaritic, pentru a efectua depășirea conducătorul auto acționează în conformitate cu 

următoarele reguli: 

- vehiculul care circulă cu viteza v2 depășește convoiul agabaritic, găsindu-se în 

urma acestuia la distanta d1 (viteza de circulație în condiții normale de trafic sau 

viteza de proiectare ); vehiculul care dorește să efectueze depășirea poate să se 

reînscrie în spatele vehiculului agabaritic dacă depășirea nu este posibilă la 

momentul dorit ; 

- dacă nu este asigurat intervalul deschis în curentul de trafic care vine din sens 

opus cel puțin egal cu timpul de depășire necesar (tabelul 3.1) vehiculul 

decelerează instantaneu la viteza v2, se înscrie în spatele vehiculului agabaritic, 

așteaptă o perioadă de timp "t" apariția unui interval deschis corespunzător între 

vehiculele curentului de trafic care circulă din sens opus, accelerează instantaneu 

la viteza v1 și depășește; Astfel, apare necesitatea evaluării vitezei medii v a unui 

vehicul izolat care dorește să se deplaseze cu viteza v1 pe toată durata călătoriei; 

viteza medie v trebuie exprimată în funcție de timpul mediu de așteptare. 

 

Determinarea vitezei medii nu face obiectul prezentului studiu. Importantă este 

determinarea întârzierii medii.  

  

 Întârzierea pentru întregul volum de trafic care poate efectua depășirea rezultă 

înmulțind întârzierea  medie cu numărul de vehicule care pot efectua depășirea. Pentru 

a evalua consumul suplimentar de combustibil întârzierea totală se distribuie 

proporțional pe categorii de vehicule.  

 Pentru eliminarea întârzierilor și a consumurilor suplimentare determinate de 

imposibilitatea efectuării depășirii se recomandă planificarea efectuării transporturilor 

agabaritice în perioade ale zilei cu  debite orare  mai mici. Pe de altă parte,în studiul 

pierderilor de timp și al consumurilor suplimentare de combustibil în ipoteza "depășire 

posibilă"  s-a considerat că distanța dintre două platforme de staționare succesive este 

de 10 km; însă, rezultă clar că dacă această distantă s-ar reduce, s-ar diminua perioada 

de blocare ta și întinderile totale. Este deci necesar ca pe baza prezentului studiu să se 

determine distanța optimă între platformele sau zonele de staționare punând condiția 

ca întârzierile și consumurile suplimentare  de combustibil  să fie minime. 
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II. Calculul întârzierilor  și consumului suplimentar de combustibil în ipoteza 

"depășire imposibilă, dar admisă circulația din sens opus" 

 

 Vehiculul agabaritic sau coletul pe care îl transportă are lățime între 4 și 5 m, 

nefiind posibilă efectuarea depășirii iar circulația din sens invers  se desfășoară 

eventual și pe acostament. 

 Conform ipotezei formulate  în titlul acestui capitol, tot traficul care se 

desfășoară după convoiul agabaritic este întârziat. 

 În ipoteza " depășire imposibilă, dar admisă circulația din sens invers " 

întârzierile și consumurile suplimentare sunt mult mai mari.  

 

III. Calculul întârzierilor și consumurilor suplimentare de combustibil în ipoteza 

"circulație în ambele sensuri imposibilă, dar admisă staționarea pentru vehiculele 

din sens opus" 

 

 Din cauza lățimii mari a vehiculului agabaritic (5,00 la 7,00 m) vehiculele care 

circulă din sens opus sunt obligate să staționeze pe acostament, iar cele care urmează 

convoiul se deplasează cu viteza V2 = 10 km / h. 

 S-a presupus că circulația este oprită din sensul opus de agentul de circulație din 

dreptul platformei de staționare la care urmează să ajungă vehiculul agabaritic și că pe 

distanța dintre cele două platforme de staționare nu sunt oprite vehicule. Dacă se 

întâmplă astfel teoria șirului de așteptare nu mai poate fi aplicată întregului trafic, ci 

secvențial fiecărui vehicul pentru simplul motiv că, îndată ce convoiul agabaritic a 

depășit secțiunea în care se află vehiculul oprit, acesta din urmă îsi va continua drumul. 

Acest calcul ar fi lipsit de aplicabilitate practică. 

 

IV. Calculul întârzierilor în ipoteza "blocarea circulației În ambele sensuri între 

platformele de oprire a convoiului agabaritic" 

 

 Această situație poate fi întâlnită rar, când organele care se ocupă cu controlul și 

dirijarea circulației doresc să evite eventualele situații periculoase datorate lățimii 

deosebit de mari a coletului ( 7,00 - 9,00 m ). Astfel problema se reduce la cea tratată 

la capitolul III. 
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V. STUDIU DE CAZ 

 

Se consideră sectorul de drum aflat pe DN6, km 364,607 - km 380,665, cuprins 

între limita Municipiului Orșova și intersecția cu DN67D, respectiv Băile Herculane și 

având o lungime de 16,058 km. Sectorul se află într-o zonă cu declivitate de peste 3%, 

fiind deci situat într-o zonă de munte. 

La recensământul circulației rutiere din anul 2015, pe acest sector de drum au 

fost înregistrate valorile de trafic prezentate în tabelul VI.1. 

 
Tabel VI.1 

Tip autovehicul Trafic mediu zilnic anual Pondere din total 

Autoturisme 
3994 0,545 

Microbuze cu max. 8+1 locuri 
270 0,037 

Autocamionete și autospeciale cu 

MTMA <=3,5 tone 913 0,125 

Autocamioane si derivate cu 2 axe 
284 0,039 

Autocamioane și derivate cu3 sau 4 axe 
79 0,011 

Autovehicule articulate(tip TIR) 
1830 0,250 

Autobuze și autocare 
86 0,012 

Tractoare cu/fără remorcă 
6 0,001 

Autocamioane cu 2,3 sau 4 axe, cu 

remorci(tren rutier) 67 0,009 

Total vehicule 
7329  

Total vehicule etalon 22390   

 

Transportul agabaritic prezintă următoarele caracteristici: 

- viteza de deplasare a convoiului V2=10 km/h; 

- lungimea convoiului Lc = 42 m, fiind un convoi de tip Va; 

- lățimea convoiului lc = 6 m; 

- convoiul se va deplasa între orele 15,00 și 16,36; 

Caracteristicile tehnice ale sectorului de drum: 

- viteza medie de deplasare a autovehiculelor pe sector v1=63 km/h 

- lățime parte carosabilă lpc=7,90 m 

- lățime drum între parapete lp=10,30 m  
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 Pe distanța de 16 km a acestui sector de drum nu există platforme de staționare 

a convoiului. 

În aceste condiții depășirea este imposibilă, dar este admisă circulația din sens 

invers. 

 Se calculează traficul mediu zilnic echivalent autoturisme: 

 

MZAM = 7329 x (0,545x1 + 0,037x1,2 + 0,125x1,2 + 0,039x7,2 + 0,011x7,2 + 

0,25x7,2 + 0,012x7,2 + 0,001x7,2 + 0,009x7,2 )      

 

MZAM = 7329 x (0,545+0,044+0,15+0,28+0,079+1,8+0,086+ +0,007+0,064) 

  

MZAM = 7329 x 3,055 = 22390 VEA (vehicule echivalent autoturisme) 

 Se calculează debitul orar pentru ora 15,00. 

 

QM (15) = 22390 / 100 (3,02 - 0,87*15 + 0,24*152 - 0,014*153 +   

 +0,000344*154 - 0,0000037*155)  

  

QM (15) = 223,9 (3,02 - 13,05 + 54 - 47,25 + 17,42 - 2,80) 

 

 QM (15) = 223,9 x 11,34 = 2539 VEA 

 

 Debitul ora de calcul este: 

 

 QC = 22390 x 0,1 / 0,95 = 2357 VEA 

 

Traficul maxim orar care se desfășoară după convoiul agabaritic și care nu 

efectuează depășirile este: 

QM (15)/2 = 1270 VEA 

 

Deoarece ritmul sosirilor din sens opus este : 

 TM2 = 3600 / QM2= 3600 / 1270 = 2,83 s. 

 

rezultă faptul că nu se pot face depășiri. 

Timpul de blocare se calculează cu relația: 

ta = D/V2  = 16/10 = 1,6x60 = 96 min sau 1 h 36 min 

 

 Volumul de trafic care se acumulează în șirul de așteptare rezultă din: 

 Q1(t) = Q(t)+taQa  
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 unde  Q(t)=MZAM/100f(t)  

f(t) =  11,34 

 

Q(t) = 22390/100x11,34 = 2539 pentru ambele benzi 

 

Qa =  QM  = 1270 VEA 

 

Rezultă: 

Q1(t) = 1270 + 1270 x 0,6  = 2032 VEA 

 

 Timpul de deblocare este: 

 td = 3,6D/V-V2   = 3,6 x 16 / (63-10) = 1,08 h sau 68 min. 

  

Întârzierea totală este: 

TM = (ta + td) Q1M - 1/2 QaM ta
2 - 1/2 QMM td

2 - QaM ta td  

TM = (1,6+1,08) x 2032 - 0,5x1270x1,62 - 1270 x 1,082 - 1270 x 1,6 x1,08 

 TM = 5446 - 1626 - 1481 - 2195 = 144 h 

 

 Consumul de combustibil mediu orar al unui autoturism DACIA LOGAN este: 

 Cmgh = Cmgk x 100 / V = 8 x 100 / 63 = 12,7 litri / h 

 

 Consumul suplimentar total de combustibil este: 

 Cs = 144x12,7 = 1829 litri 

 

VI. CONCLUZII  ȘI OBSERVAȚII 

 

 Prezentul studiu, de o complexitate și de o importanță deosebită pentru economia 

de timp și combustibil în transporturi este doar o bază de pornire pentru a obține datele 

necesare pentru luarea deciziei în ceea ce privește alegerea traseului pentru efectuarea 

unui transport agabaritic. 

 Studiul permite formularea următoarelor concluzii si observații : 

− cu cât lungimea convoiului agabaritic creste, admițând aceeași lățime, întârzierile și 

consumurile suplimentare cresc, deoarece se reduce numărul depășirilor posibile ; 

− transporturile efectuate cu vehicule agabaritice cu lățimi mai mari decât lățimea 

unei benzi de circulație conduc la întârzieri ale traficului deosebit de mari, dacă 

transporturile agabaritice se fac în orele de vârf ; 
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− distanțele prea mari dintre platformele de oprire a convoiului agabaritic conduc la 

întârzieri și consumuri suplimentare mari, mai ales când transportul agabaritic are 

loc în condițiile studiate la capitolul II sau III sau când traficul are volume mari în 

ore de vârf.Această concluzie rezultă având la bază doar rezultatele obținute pentru 

distanța între platformele de oprire D = 10 km; este însă necesar un studiu de 

optimizare a distantelor D pentru a confirma sau a infirma această concluzie 

provizorie ; 

− calculul s-a efectuat pentru o singură valoare a distanței D dintr-un traseu oarecare, 

este posibil ca distanța D să fie variabilă, după cum și volumele de trafic să fie 

variabile, în această situație calculele, chiar dacă nu prezintă dificultăți deosebite, 

devin laborioase; metodologia fundamentată în acest studiu poate fi folosită pentru 

calculul automat al întârzierilor și consumurilor suplimentare de combustibil: de 

altfel în prezentul studiu s-au făcut notații care să poată fi recunoscute în programele 

de calcul care ar permite optimizarea distanțelor D: 

− funcția f(t), care exprimă variația zilnică a traficului ca proporții din media zilnică 

anuală, permite determinarea traficului maxim orar sau a traficului în oricare alt 

moment al zilei, dacă se cunoaște media zilnică anuală sau traficul zilnic rezultat 

dintr-un sondaj sau cel furnizat de contori; este suficient să se cunoască ora din zi 

la care începe transportul agabaritic. 
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CONTRIBUȚII PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR 

RECICLABILE IN MIXTURA ASFALTICĂ 
 

 

Dumitru Ionut Bogdan, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, anul II, Master Ingineria 

Infrastructurii Transporturilor, e-mail: bogdan123ionut@gmail.com. 

 

Îndrumător: Prof.Dr.Ing. Carmen Răcănel, UTCB, e-mail: carmen.racanel@utcb.ro. 

 

Rezumat  

 

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost nevoiți să se deplaseze dintr-un loc în altul. 

Necesitatea de deplasare a oamenilor a făcut ca domeniul transporturilor să evolueze din ce în ce mai 

mult, astfel în prezent avem foarte multe modalități de transport ( terestru, maritim, aerian). 

Cel mai folosit mod de transport este cel rutier, acesta are la bază o rețea de drumuri ce 

depășește la nivel mondial peste 20.000.000 de km, dintre care peste 6.000.000 de km sunt în 

Uniuinea Europeană. 

Un material care asigură o suprafață de rulare ideală, este mixtura asfaltică. În Europa, 90% 

din rețeaua de drumuri este acoperită cu mixtură asfaltică. 

Mixtura asfaltică fiind un material des întalnit, necesită și un consum mare de materie primă, 

ceea ce afectează mediul și economia. Astfel pentru producția de mixtură asfaltică a apărut un nou 

concept prin care se încearcă refolosirea asfaltului recuperat în prepararea de noi mixturi asfaltice. 

Acest mod de refolosire a asfaltului recuperat este încă la început, dar există mari posibilități 

de fi perfecționat și să fie introdus prin reglementări și directive, în multe țări în care nu este permisă 

folosirea mixturii asflatice recuperate in producția de îmbrăcăminți bituminoase. Printre aceste țări se 

regăsește și România. 

Pentru a pune in evidență impactul mixturilor asfaltice recuperate într-o mixtură asfaltică s-a 

propus o mixtură asfaltică de tip beton asfaltic BA16, care să includă un procent de 20% mixtură 

asfaltică recuperată. Prin încercări de laborator s-a demonstrat că un procent de 20% mixtură asfaltică 

recuperată nu afectează calitatea mixturii asflatice și o astfel de mixtură reușește să îndeplinească 

condițiile impuse de normativul in vigoare din România, ”Mixturi asfaltice executate la cald.Condiţii 

tehnice de proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice", indicativ AND 605-2016. 

 

 Cuvinte cheie : mixtură asfaltică recuperată, calitate, mixtură asfaltică. 

 

 

1. INTRODUCERE 
 

Mixtura asfaltică executată la cald este un material compozit de construcție 

realizat printr-un proces tehnologic ce presupune încălzirea agregatelor naturale și a 

bitumului, malaxarea amestecului, transportul și punerea in operă, de regulă prin 

compactare la cald. 

mailto:carmen.racanel@utcb.ro


Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2021 

ediţia a XI-a 

 

Bucureşti, 14 Iunie 2021 

 

 112 

Mixturile asflatice se utilizează pentru stratul de uzură sau de rulare , stratul de 

legătură sau binder, precum și pentru stratul de bază. 

La nivelul Uniunii Europene studiile pentru folosirea mixturii asfaltice 

recuperate au inceput încă din anii 1955, iar în anii 1973-1974, din cauza crizei 

petrolului, refolosirea mixturii asflatice recuperate a fost necesară pentru a se econimisi 

bitumul. 

În ceea ce privește calitatea, la nivelul Uniunii Europene, s-au realizat  studii in 

care s-au comparat mixturi asfaltice cu diverse procente de mixtură asfaltică recuperată 

(0%; 15%; 30%), rezultatele fiind urmatoarele: 

• Cu creșterea procentului de mixtură asfaltică recuperată crește și modulul 

de rigiditate; 

• Cu creșterea procentului de mixtură asfaltică recupertă scade rezistența la 

oboseală; 

• Adâncimea făgașului a fost de 1,11 mm pentru un procent de 0% , 0,52 

mm pentru un procent de 15%, iar pentru un procent de 30% a fost de 0,31 

mm; 
 

2. OBȚINEREA MIXTURII ASFALTICE RECUPERATE ȘI PRELUCRAREA 

ACESTEIA 
 

În cazul unor degradări la nivelul straturilor realizate din mixtură asfaltică, o 

soluție pentru remedierea degradărilor este înlocuirea acestor straturi cu covoare 

realizate din mixtură asfaltică executate la cald. 

Procesul tehnologic de înlocuire al straturilor din mixtură asfaltică este compus 

din două operațiuni:  

a) Operațiunea de frezare (Figura 2.1.). Această operațiune necesită o analiză 

prin care se dispune printr-un proiect, grosimea mixturii asfaltice ce trebuie 

îndepărtată. Din această operațiune rezultă materialul frezat ce trebuie evacuat și 

depozitat. 

 

Figura 2.1. – Freză pentru mixtura asfaltică 
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b) Operațiunea de așternere a mixturii asfaltice (Figura 2.2.). După ce a fost 

îndepărtat stratul de mixtură asfaltică degradată, suprafața rezultată se curăță și se 

amorsează pentru a se putea așterne noul covor asfaltic cu grosimea prevazută in 

proiect. 

 
Figura 2.2. – Eșalon de așternere a mixturii asfaltice 

 

În urma procesului de înlocuire al straturilor din mixtură asfaltică, rezultă 

materialul frezat (mixtură asfaltică frezată), acesta trebuie evacuat și depozitat (Figura 

2.3). 

 
Figura 2.3. – Depozit de mixtură asfaltică recuperată, neprelucrată 

 

Pentru a putea fi folosită in mixturi asfaltice,  mixtura asfaltică recuperată trebuie 

prelucrată, aceasta trebuie sortată și mărunțită, in echipamente speciale, astfel încât se 

poate determina curba granulometrică a acesteia, cantitatea și caliatea bitumului ce va 

influența mixtura asfaltică (Figura 2.4.). 

Procentul maxim de mixtură asfaltică recuperată ce poate fi folosit în producția 

de mixturi asfaltice depinde de curba granulometrică, care oferă informații despre 

cantitatea și marimea granulelor. Prin prelucrarea materialului recuperat se dorește ca 

curba granulometrică a acestuia sa fie asemănătoare cu curba granulometrică a mixturii 

asfaltice dorite. 
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Figura 2.4. – Sortator pentru mixtură asfaltică recuperată 

 

3. DETERMINAREA REȚETEI DE MIXTURĂ ASFALTICĂ CU 20% 

MATERIAL RECUPERAT 
 

Mixturile asfaltice sunt amestecuri, în diferite proporții, de agregate minerale și 

filer, aglomerate cu bitum.  

Compoziția granulometrică a agregatelor, folosite la executarea straturilor din 

mixtură asflaltică, trebuie astfel alcătuită încât să asigure un volum de goluri minim.  

Aceasta presupune un schelet mineral cu o granulozitate întinsă, care cuprinde o gamă 

întreagă de fracțiuni și un conținut bogat in particule fine. În cazul acesta, mixtura va 

prezenta o structură compactă, cu o permeabilitate redusă și o suprafață închisă.  

Normativul AND 605 „Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice 

privind proiectarea, prepararea și punerea in operă”, stabilește limitele pentru zona 

granulometrică a mixturilor asfaltice (Tabelul 3.1.). 
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Tabelul 3.1. – Zona granulometrică a mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice și 

anrobate bituminoase 

Mărimea ochiului 

sitei conform SR   

EN 933-2, mm 

BA 8 

BAPC  8 

BA 11,2 

BAPC 11,2 

BA 16 

BAPC 16 

BAD 22,4   

BADPC 22,4   

BADPS  22,4 

AB 22,4 

ABPC 22,4 

AB  31,5 

ABPC 31,5 

ABPS 31,5 

45 - - - - - 100 

31,5 - - - 100 100 90...100 

22,4 - - 100 90...100 90...100  82...94 

16 - 100 90...100  73...90 70...86 72...88 

11,2 100 90...100       - - - - 

8 90...100  75...85 61...82 42...61 38...58 54...74 

4 56...78 52...66 39...64 28...45 27...43 37...60 

2 38...55 35...50 27...48 20...35 19...34 22...47 

0,125 9...18 8...16 8...15 5...10 3...8 3...12 

0,063 7...11 5...10 7...11 3...7 2...5 2...7 

 

La materialele anrobate, toate granulele agregatului trebuie sa fie învelite într-o 

peliculă de bitum. Grosimea peliculei de bitum variază în raport cu dimensiunea 

granulelor. 

De asemnea, pentru conținutul optim de bitum, normativul AND 605-2016, 

oferă informații despre procentul minim de bitum, dar permite folosirea unui procent 

de bitum în afara limitelor cu acceptul proiectantului și al beneficiarului. 

Pentru a putea determina curba granulometrică a mixturii asfaltice cu mixtură 

asfaltică recuperată, este necesar sa se studieze mixtura asfaltică recuperată, pe aceasta 

s-a determinat distribuția granulometrică, natura bitumului și procentul de bitum ce 

poate fi folosit în rețeta de BA16 cu 20% mixtură asfaltică recuperată. 

Bitumul regăsit în mixtura asfaltică recuperată s-a constatat că este tip 50/70 iar 

procentul de bitum recuperat ce poate fi folosit este de 1%. 

Distribuiția granulometrică a mixturii asflatice recuperate indică că aceasta 

provine dintr-un strat de uzură realizat din BA16 (Figura 3.1). 

După studiul asupra mixturii asfaltice recuperate, s-a trecut la proiectarea 

mixturii asfaltice BA16 cu 20% mixtură asfaltică recuperată. Astfel, mixtura ce 

urmează a fi realizată trebuie să prezinte un volum de goluri minim, iar curba 

granulometrică (Figura 3.2) să fie între limitele impuse de normativul AND 605, pentru 

o mixtură asfaltică tip beton asfaltic (Tabelul 3.1). 
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Figura 3.1. – Curba granulometrică a mixturii asfaltice recuperate 

 

  
Figura 3.2. – Curba granulometrică a rețetei de BA16 cu 20% mixtură 

asfaltică recuperată 

 

În cazul mixturii BA16 cu 20% mixtură asfaltică recuperată, studiată s-au propus 

cinci dozaje de bitum, ce includ și un procent  de 1% de bitum din mixtura asfaltică 

recuperată, aceste procente fiind: 4,8 %; 5,0 %; 5,2 %; 5,4 %; 5,6 %. 

Scopul este acela de a stabili dozajul optim de liant rezultat pe baza încercărilor 

de laborator descrise în capitolul 4. 
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4. DETERMINĂRI ÎN LABORATOR ASUPRA MIXTURII ASFLATICE BA16 

CU 20% MIXTURĂ ASFALTICĂ RECUPERATĂ 

4.1.  Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice prin încercari pe 

cilindri Marshall 

Pentru a determina procentul optim de bitum s-au confecționat cilindri de tip 

Marshall (diametrul de 100 mm şi înălţimea de aprox. 63.5 mm) cu procentele de bitum 

propuse (4,8%; 5,0%; 5,2%; 5,4%; 5,6%). Acești cilindrii au fost supuși următoarelor 

încercări: 

• Absorbția de apă – conform AND 605, anexa B; 

• Încercarea Marshall ( pentru determinarea Stabilității, Indicelui de curgere și a 

Raportului S/I ) – conform SR EN 12697-34; 

• Sensibilitatea la apă – conform SR EN 12697-12; 

Caracteristicile pe cilindrii Marshall ale mixturilor asfaltice trebuie să respecte 

următoarele condiții, conform normativ AND 605 (tabelul 4.1.1). 

 

Tabelul. 4.1.1. – Caracteristici fizico-mecanice determinate prin încercări pe cilindri 

Marshall 

Nr.   

crt. 

  Tipul mixturii  

asfaltice 

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall 

Stabilitate 

la  

60° C, KN 

Indice de   

curgere,  

mm, 

Raport S/l,  

min.  

KN/mm 

Absorbţia de 

apă,   

% vol. 

Sensibilitate   

la apă, %  

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

2. 
Mixtură asfaltică   

poroasă  
5,0...15 1,5...4,0 2,1 - min. 60 

3. 
Beton asfaltic   

deschis 
5,0...13 1,5…4,0 1,2 1,5...6,0 min. 80 

4. 
Anrobat 

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

 

Pentru a continua încercările dinamice (volum de goluri la 80 de girații; viteza 

de deformație la onrieraj WTSAIR; adâncimea proporționala a făgașului PRDAIR; viteza 

de deformație la 50°C, 300kPa si 10.000 de impulsuri; deformația la la 50°C, 300kPa 
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si 10.000 de impulsuri; modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms) se va folosi rețeta care 

va prezenta cele mai bune rezultate pentru tipurile de încercări pe cilindri Marshall 

prezentate mai sus. În acest scop se vor reprezenta grafic valorile obținute (Figura 

4.1.1.; Figura 4.1.2.; Figura 4.1.3.; Figura 4.1.4.). 

Pentru probele studiate s-au obținut rezultatele din tabelul 4.1.2. 

Tabelul. 4.1.2. – Rezultate de laborator determinate prin încercări pe cilindri 

Marshall 
Nr. 

Crt. 

Caracteristici fizico-

mecancie 
U.M. 

Valori obținute 

1 2 3 4 5 

1 Conținut de bitum % 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 

2 Densiatea aparentă kg/mc 2281 2295 2306 2300 2291 

3 Absorbția de apă % 4,8 4,3 3,6 3 2,6 

4 Stabilitatea la 60°C kN 8,8 9,3 10,3 9,7 8,7 

5 Indice de curgere mm 2,3 2,6 3 3,5 3,7 

6 Raport S/I kN/mm 3,9 3,6 3,4 2,8 2,4 

7 Sensibilitatea la apă % - - 83 - - 

 

Reprezentând grafic rezultatele se va observa că pentru procentul de 5,2% se 

obține cea mai mare densitate (Figura 4.1.1) si cea mai bună stabilitate la 60°C (Figura 

4.1.3), iar pe restul incercărilor s-au obținut rezultate medii. De aceea procentul optim 

de bitum pentru o retetă de BA16 cu 20% mixtură asfaltică recuperată este de 5,2%. 

Pe baza rezultatelor obținute în urma încercărilor statice, din analiza valorilor 

asupra stabilității Marshall, fluajului și absorbției de apă pe seriile de mixturi preparate 

în laborator se remarcă că valorile se încadrează în valorile impuse de normativul AND 

605. 
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Figura 4.1.1. – Reprezentarea grafică a densității aparente în funcție de procentul de 

bitum 

 

 

Figura 4.1.2. – Reprezentarea grafică a absorbției de apă în funcție de procentul de 

bitum 
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Figura 4.1.3. – Reprezentarea grafică a stabilității la 60°C în funcție de procentul de 

bitum 

 

 

Figura. 4.1.4. – Reprezentarea grafică a indicelui de curgere în funcție de procentul 

de bitum 
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4.2.  Determinarea caracteristicilor mixturilor asfaltice pentru stratul de 

uzură prin încercări dinamice 

Scopul încercărilor dinamice este acela de a oferi informații despre comportarea 

mixturii asfaltice în exploatare. 

 După ce a fost determinat procentul optim de bitum, pe baza rezultatelor 

obținute din încercări clasice, mixtura asfaltică a fost supusă la următoarele încercări 

dinamice: 

• Volum de goluri – conform SR EN 12697-31; 

• Viteza de deformație la ornieraj – conform SR EN 12697-22; 

• Adâncimea proporțională a făgașului – conform SR EN 12697-22; 

• Viteza de deformație și deformația la 50° C, 300 KPa şi 10.000 impulsuri – 

conform SR EN 12697-25; 

• Modulul de rigiditate (prin metoda încercării la întindere indirectă IT-CY) – 

conform SR EN 12697. 

Volumul de goluri se va determina pentru 80 de girații, pentru această metodă 

sunt necesare epruvete cilindrice realizate cu presa giratorie (Figura 4.2.1), 

compactarea realizându-se prin combinarea unei acțiuni de forfecare rotativă și a unei 

forțe rezultante verticale aplicată de un cap metalic. 

 

Figura. 4.2.1. – Presă giratorie 

Viteza de deformație la ornieraj WTSAIR și adâncimea proporțională a fagașului 

PRDAIR au scopul de a determina rezistența la deformații permanente prin evaluarea 
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adâncimii unui făgaș format în urma trecerilor repetate ale unei roți încarcate, în 

condiții de temperatură constantă. Încercarea se efectuează pe probe confecționate în 

laborator cât și pe carote extrase dintr-o îmbrăcăminte rutieră gata executată. 

Aparatura necesară pentru determinarea rezistenței la ornieraj constă dintr-un 

echipament dotat cu o roată care se deplasează pe o epruvetă fixată pe o masă mobilă 

care se mișcă înainte și înapoi (Figura 4.2.2.).     

 

Figura 4.2.2. – Aparat pentru încercarea la ornieraj 

Rezistența la deformații permanente sau fluaj dinamic presupune determinarea 

rezistenței la deformații permanente a unei probe cilindrice din mixturaă asfaltică 

supusă la încărcări repetate. O probă de diametrul de 100 mm, menținută in condiții de 

temperatură ridicată, este așezată între două discuri metalice plane și paralele. Epruveta 

este supusă unei presiuni pulsatorii ciclice axiale suprapusă cu aplicarea unei presiuni 

de fretare laterale. În timpul încercării, modificarea înălțimii epruvetei este masurată, 

iar deformația axială cumulată (deformația permanentă) este reprezentată funcție de 

numărul de cicluri.  

Aparatura necesară încercării este formată dintr-un sistem de încărcare alcătuit 

din două platane metalice între care se așează epruveta (Figura 4.2.3.). Presiunea ciclică 

axială este aplicată cu ajutorul unui sistem pneumatic, in timp ce presiunea laterală de 

fretare este asigurată prin inermediul unei pompe de vid cu ajutorul unei membrane de 

cauciuc care imbracă proba și care, împreună cu platanele metalice asigură etanșitatea. 

Determinarea modulului de rigiditate reprezintă valoarea absolută a modulului 

complex, E*. Încercările sunt realizate pe mixtură asfaltică compactată sub o încarcare 

sinusoidală sau altă încărcare controlată, folosind diferite tipuri de epruvete și bride.  
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Figura 4.2.3. – Aparat pentru încercarea la fluaj dinamic 

Aceasta încercare se folosește pentru a clasifica tipurile de mixturi asfaltice pe 

baza rigidității, ca ghid pentru performanțele relative ale îmbrăcăminților rutiere, cu 

scopul de a se obține date pentru estimarea comportării structurale  în drum și pentru a 

se aprecia rezultatele încercarii, conform cu specificațiile pentru mixturi asfaltice. 

Modulul de rigiditate s-a determinat prin metoda încercării la întindere indirectă 

IT-CY. Aparatura necesară pentru determinarea modulului de rigiditate cu ajutorul 

încercării de întindere indirectă presupune utilizarea unui aparat alcătuit dintr-un cadru 

metalic care susţine un sistem de încărcare a probei în lungul diametrului său vertical, 

prin intermediul unor plăci de încărcare (Figura 4.2.4.). Dispozitivul de acţionare 

trebuie să fie capabil să aplice impulsuri repetate ale încărcării cu o perioadă de pauză.  

 

Figura. 4.2.4. –Echipamentul necesar încercării IT-CY 
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Pentru a putea fi dată în exploatare această rețetă, aceasta trebuie să 

îndeplinească condițiile impuse de către normativul AND 605-2016. Aceste condiții se 

regăsesc în tabelul 4.2.1. 

Tabelul. 4.2.1. – Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzură determinate prin 

încercări dinamice 
Nr.   

crt. 

Caracteristică  Mixtură asfaltică pentru stratul 

de uzură  

Clasă tehnică drum  I-II III-IV 

Categorie tehnică stradă  I II-III 

1. Caracteristici pe cilindrii confecţionaţi la presa giratorie 

1.1. Volum de goluri la 80 giraţii, % max. 5 6 

1.2. Rezistenţa la deformaţii permanente (fluaj dinamic)   

- deformaţia la 50° C, 300 KPa şi 10.000 impulsuri, μm/m, max.   

- viteza de deformaţie la 50° C, 300 KPa şi 10.000 impulsuri, 

μm/m/ciclu, max. 

 

20.000   

1,0 

 

30.000   

2,0 

1.3. Modulul de rigiditate la 20° C, 124 ms, MPa, min. 4200 4000 

2. Caracteristici pe plăci confecţionate în laborator sau pe carote din îmbrăcăminte  

2.1. Rezistenţa la deformaţii permanente, 60° C (ornieraj)   

- viteza de deformaţie la ornieraj, mm/1.000 cicluri, max.   

- adâncimea făgaşului,% din grosimea iniţială a probei, max.  

 

0,3   

5,0 

 

0,5   

7,0 

 

În urma efectuări încercărilor dinamice, în laborator, s-au obținut rezultatele din 

tabelul 4.2.2. 

Rezultatele obținute arată că mixtura asfaltică studiată respectă condițiile de 

calitate impuse de normativul de referință AND 605-2016. 
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Tabelul. 4.2.2. – Rezultate obținute pentru stratul de uzură determinate prin încercări 

dinamice 

Nr. 

Crt. 
Caracteristici fizico-mecancie U.M. 

Valori 

obținute 

1 Continut de linat - bitum % 5,2 

2 Volum de goluri la 80 de giratii % 2,8 

3 Viteza de deformatie la ornieraj WTSAIR 
mm/1000 

cicluri 
0,1 

4 Adancimea proportionala a fagasului PRDAIR % 4,2 

5 Viteza de deformatie la 50 °C, 300 kPa si 10.000 impulsuri 
μm/m/ 

ciclu 
0,3 

6 Deformatia la 50 °C, 300 kPa si 10.000 impulsuri μm/m 8563 

7 Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms Mpa 5346 

 

5. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI INCONJURĂTOR.  

Refolosirea mixturilor asfaltice recuperate are un impact major asupra mediului. 

În cazul în care acest material nu este folosit, trebuie un spațiu mare de depozitare 

(Figura 5.1.), pariculele fine din acesta pot fi purtate de vânt sau se pot infiltra in pânza 

freatică, afectând caliatea apei.        

 

Figura. 5.1. – Depozit de mixtură asfaltică recuperată, neprelucrată 
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Prin introducerea în mixturii asfaltice a mixturii asfaltice recuperate se obțin 

beneficii majore asupra mediului înconjurător: 

• Extracția de agregate naturale este redusă; 

• Se evită depozitele de deșeuri; 

• Emisiile ce rezultă din procesarea agregatelor naturale și transportul lor 

sunt reduse; 

• Conținutul de agregate naturale și bitum scade. 

 

6. IMPACTUL ECONOMIC. 

Folosirea asfaltului recuperat în mixturi asfaltice are un impact major asupra 

economiei. În general mixtura asfaltică are un preț ridicat, iar prin introducerea 

asfaltului recuperat, chiar și într-un procent scăzut prețul pe tona de asfalt scade 

semnificativ. 

S-a constatat că prin folosirea mixturii asfaltice recuperate in mixturi asfaltice se 

reduce procentul de bitum și cantități semnificative de agregate naturale.  

 

7. CONCLUZII  

Folosirea mixturii asfaltice recuperate in mixturii asfaltice prezintă avantaje 

majore, fară a afecta calitatea mixturii asfaltice. Printre aceste avantaje regăsim: 

• Acest mod de reutilizare a unui deșeu este prietenos cu mediul; 

• Scade exploatarea materiilor prime (agregate naturale si bitum); 

• Performanțele mixturii asfaltice nu sunt afectate într-un mod negativ; 

• Mixtura asfaltică respectă condițiile impuse de către normativul AND 605-2016. 

Ținând cont de aceste avantaje, la nivelul Uniunii Eurupene, standardul SR EN 

13108-1: Betoane Asfaltice si SR EN 13108-8: Asfalt Recuperat reglementează 

folosirea mixturilor asfaltice recuperate, de aceea folosirea acestui material trebuie 

reglementată și în România. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA MIXTURII 

ASFALTICE 
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Transporturilor, anul II, e-mail: claudiu_ebinca@yahoo.com 
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de Construcții București, e-mail: carmen.racanel@utcb.ro  

 

Rezumat  

Scopul studiului este de a evalua caracteristile fizico-mecanice a unei mixturi BA16 în 

anumite condiţii de îmbătrânire şi de a determina satisfacerea condițiilor impuse de reglementările 

tehnice în vigoare. 

Studiul a fost efectuat în laboratorul de Drumuri din U.T.C.B. pe probe cilindrice din mixtură 

asfaltică tip BA16, pentru stratul de uzură, confecţionate la ciocanul Marshall (cu 50 lovituri pe 

fiecare parte) și supuse apoi unor teste de laborator. Probele au fost confecţionate din ă durată (la 

temperatura de 135ºC) şi lungă durată (la temperature de 85ºC). Încercările efectuate îin cadrul 

laboratorului au fost: fluaj şi stabilitate Marshall, absorbţie de apă şi întindere indirectă la 

echipamentul IT-CY pentru determinarea modulului de rigiditate dinamic. De asemenea, au fost 

confecționate plăci la compactorul cu rulou (Roller Compactor) şi încercate la făgăşuire (ornieraj).  

Pe baza rezultatelor obținute a fost analizată influența condițiilor de îmbătrânire asupra 

calității mixturii bituminoase.  

   

Cuvinte cheie: beton asfaltic, îmbătrănire, Marshall, absorbţie de apă, rigiditate, făgăşuire 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

O rețea de drumuri are un impact considerabil asupra economiei unei țări. 

Cerințe noi impuse în construcția drumurilor au determinat implicarea firmelor de 

profil în activitatea de cercetare și dezvoltare a acestor material. 

Mixtura asfaltică preparată la cald este un material de construcţie realizat printr-

un proces tehnologic ce presupune încălzirea agregatelor şi a bitumului, malaxarea 

amestecului, transportul şi punerea în operă, prin compactare la cald. 

Mixturile asfaltice se utilizează în straturile rutiere ale unei structuri rutiere 

pentru stratul de uzură (rulare), de legătură (binder), precum şi pentru stratul de bază.        

Materialele care intră în alcătuirea mixturilor asfaltice sunt: agregate naturale, 

filer bitum şi eventuale adaosuri. 

mailto:claudiu_ebinca@yahoo.com
mailto:carmen.racanel@utcb.ro
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 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor se vor determina pe corpuri de 

probă din mixturi asfaltice confecţionate în laborator pentru stabilirea dozajelor optime 

dar şi pe probe prelevate de la malaxor sau de la aşternere pe parcursul execuţiei, 

precum şi pe carote extrase din straturile îmbrăcăminţilor gata executate.  

 

2. STUDII INTERNAŢIONALE PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA MIXTURILOR 

ASFALTICE 
 

              La nivel mondial, referitor la problema îmbătrânirii mixturilor asfaltice, se pune 

accent pe evaluarea proprietăţilor reologice ale mixturilor asfaltice care se modifică în 

timp. Numeroase studii evidenţiează realizarea de investigaţii rutiere în laborator cu 

scopul de evidenţia problema îmbătrânirii mixturii asfaltice care îşi modifică 

caracteristicile, devine mai rigidă fiind predispusă la fisurarea din oboseală odată cu 

îmbătrânirea.  

Un studiu de laborator elaborat în Qatar pentru a simula îmbătrânirea mixturilor 

asfaltice a avut ca scop dezvoltarea unor concluzii care să conducă la o îmbunătățire a 

comportării mixturii asfaltice în condițiile climatice specifice acestui stat [8]. Pe termen 

lung a fost simulată îmbătrânirea la următoarele temperaturi: 75, 85 și 95 ° C şi 

următorii timpi: 0, 2, 6 și 10 zile. Probele confecţionate la girocompactor au fost 

încercate pentru determinarea modulului dinamic şi a unghiului de fază. Rezultatul a 

fost acela că temperatura și durata de îmbătrânire au efecte semnificative asupra 

proprietăților vâscoelastice ale mixturii asfaltice care devine mai rigidă și fragilă odată 

cu vârsta. Întărirea sau îmbătrânirea mixturii duce adesea la fisurarea din oboseală sub 

încărcările grele și repetate de trafic. S-a arătat că elasticitatea devine tot mai mică, 

mixtura se rigidizează, îmbătrâneşte şi apoi se degradează. 

Practica actuală recomandată de AASHTO este de a simula îmbătrânirea 

mixturilor asfaltice pe termen scurt de 135° C timp de 4 ore, urmată de o îmbătrânire 

pe termen lung la 85° C timp de 5 zile. Acest standard nu este însă valabil pentru toate 

regiunile cu diferite condiții climatice severe precum Orientul Mijlociu, Qatar. Prin 

urmare, la Universitatea Qatar s-a dezvoltat o modalitate de simulare a îmbătrânirii 

mixturilor asfaltice pe baza condițiilor de mediu și a materialelor de construcție din 

Qatar. S-a utilizat modulul dinamic (E), o caracteristică mecanică a materialelor 

necesară pentru  pentru a calcula  deformaţiile mixturii asfaltice. 

Mixtura asfaltică prezintă un comportament viscoelastic adică proprietățile sale 

sunt funcție de timp și temperatura. În urma încercărilor de laborator a rezultat că 

modulul dinamic a crescut odată cu creșterea frecvenței de încărcare iar unghiul de fază 

a scăzut odată cu creșterea frecvenței fără să evidenţeze totuşi o tendință clară. De 
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asemenea, după cum era de așteptat, modulul dinamic a scăzut odată cu creșterea 

temperaturii de încercare din cauza înmuierii bitumului. 

Un alt studiu cu privire la îmbătrânirea mixturii asfaltice face referire la influenţa 

oboselii asupra amestecului de mixtură asfaltică [9]. 

Mixtura asfaltică a îmbătrânit deja atât pe termen scurt cât și pe termen lung 

atunci când are loc fenomenul de oboseală, iar modul de comportare la oboseală 

depinde de gradul de îmbătrânire al mixturii. Acest lucru duce la diferențe mari între 

comportarea la oboseală reală a mixturii asfaltice îmbătrânite şi a celei 

neîmbătrânite. Pentru a reduce diferențele și pentru a reflecta performanța reală la 

oboseală mixturii, este necesar să se studieze care este efectul de îmbătrânire asupra 

performanței la oboseală a mixturii asfaltice. 

 

3. STUDIUL EXPERIMENTAL 

 

În cadrul studiului experimental efectuat în laboratorul de Drumuri din C.F.D.P.- 

U.T.C.B. ce are rolul de a evalua comportarea unei mixturi asfaltice tip BA16 în 

condiţii de îmbătrânire, s-au parcurs următoarele etape:  

• s-a ales o reţetă de mixtură asfaltică;  

• s-au confecţionat epruvete tip Marshall la ciocanul Marshall;  

• s-au confecţionat plăci la compactorul cu rulou; 

• epruvetele au fost supuse încercărilor: densitate aparentă, modul de rigitate la 

încercarea IT-CY, fluaj şi stabilitatea Marshall şi făgăşuire; 

• conform AND 605/2016 s-a stabilit încadrarea în limitele impuse pentru 

densitatea aparentă, absorţia de apă, modul de rigiditate, rezistenţă la deformaţii permanente.     

 

3.1. Materiale folosite 

       

          Pentru confecţionarea probelor ce urmează a fi supuse încercărilor de laborator 

s-a folosit o mixtură asfaltică tip BA16 RUL 50-70 care prezintă următoarea reţetă 

(dozaje): 

• criblură 8/16 = 28,29 %   

• criblură 4-8  = 25,46 % 

• nisip concasat 0/4 = 24,52 % 

• nisip natural 0/4=8,49 % 

• filer = 7,54 % 

• bitum D 50/70 = 5,7 % 
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Confecţionarea probelor cilindrice din mixtură asfaltică s-a făcut utilizând 

ciocanul Marshall, conform SR EN 12697-30. S-au confecţionat 18 probe cilindrice de 

tip Marshall, astfel: 

• 6 probe din mixtura neîmbătrânită; 

• 6 probe din mixtură îmbătrânită scurtă (în etuvă 4 ore la 135oC); 

• 6 probe din mixtură îmbătrânită lungă durată (în etuvă 5 zile = 120 ore la 85oC). 

De asemenea, au fost confecţionate 3 plăci la compactorul cu rulou, câte una 

pentru fiecare etapă de îmbătrânire a mixturii, conform SR EN 12697-33. 

 

3.2.  Prezentarea programului de încercări 

 

Programul de încercări stabilit pentru acest studiu este următorul: 

• Densitate aparentă pe toate probele cilindrice şi pe plăci; 

• Absorţie de apă pe câte 2 probe cilindrice; 
• Stabilitate şi fluaj Marshall pe câte 4 probe cilindrice (în total 12 probe); 
• Modul de rigiditate IT-CY pe câte 4 probe cilindrice (în total 12 probe); 

• Rezistenţa la deformaţii permanente - făgăşuire pe plăci pe câte o placă (în total 3 probe). 
 

3.3. Determinarea densităţii aparente 

 

Conform SR EN 12697-6 [3], densitatea aparentă reprezintă raportul dintre masa 

unității de volum a mixturii asfaltice în stare compactată (inclusiv golurile umplute cu 

aer) și volumul acesteia; se exprimă în g/cm3 sau kg/m3. După cântărirea probelor (M1-

masa în stare uscată), aceastea au fost introduse în apă timp de o oră la temperatura de 

20°C±1°C. Rezultatele se găsesc în tabelul 1 iar reprezentarea grafică se găseşte în 

figura 1 pentru toate probele şi în figurile 2, 3 şi 4 pentru mixtura îmbătrânită lungă 

durată, scurtă durată şi neîmbătrânită. 
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Tabelul 1. Densitate aparentă conform SR EN 12697-6 

 

 
Figura 1. Densităţi aparente pe toate probele 
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stadiul de îmbătrânire

Densitatea aparentă

mixtura neimbatranita mixtura imbatranita scurta durata mixtura imbatranita lunga durata

Densitate aparenta 

Tip mixtura Nr.proba h(mm) Ф(mm) M1(uscat) M2(sat.aer) M3(sat.apa) ρbssd 

proba pt aflarea 

cantitatii pt placa 1 61.23 102 1198.8 1199.8 712.5 2.456 

BA16 - probe din 

mixtura cu 

imbatranire de lunga 

durata 

2 60.82 102 1201.6 1202.2 708.4 2.429 

3 61.5 102 1200.4 1201.3 708.5 2.432 

4 61.78 102 1201.8 1202.4 709.2 2.433 

5 61.89 102 1203 1204.2 708.9 2.425 

6 61.45 102 1204.9 1206.6 711.2 2.428 

7 61.1 102 1202.6 1203.5 709.7 2.431 

BA16 - probe din 

mixtura cu 

imbatranire de scurta 

durata 

8 60.55 102 1199.2 1199.7 708.7 2.438 

9 61.1 102 1202.7 1203.5 711.4 2.440 

10 61.3 102 1202 1202.7 709.8 2.434 

11 62.9 102 1201 1202.5 700.2 2.387 

12 61.35 102 1205.2 1206.2 709.4 2.422 

13 63.62 102 1203.5 1208.3 709.14 2.407 

BA16 - probe din 

mixtura 

neimbatranita 

14 61.1 102 1202.1 1202.6 710.7 2.440 

15 61.9 102 1202.4 1202.7 710.6 2.439 

16 60.75 102 1203.9 1204.3 710.7 2.435 

17 60.7 102 1202.9 1203.5 710.4 2.435 

18 61.95 102 1202.5 1203.5 707.8 2.422 

19 61.35 102 1201.6 1202.5 710.7 2.439 
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Figura 2. Densităţi aparente pentru îmbătrânire de lungă durată 

 

 
Figura 3. Densităţi aparente pe  îmbătrânire scurtă 

 

 
Figura 4. Densităţi aparente pe probele neîmbătrânite 
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Se observă faptul că variază de la o probă la alta în funcţie de stadiul de 

îmbătrânire al mixturii asfaltice însă variaţia este extrem de mică, media probelor cu 

mixtură neîmbătrânită fiind de 2.44g/cm3, media probelor cu mixtură îmbătrânită 

scurtă durată de 2.42g/cm3 iar media probelor cu mixtură îmbătrânită lungă durată de 

2.43g/cm3 rezultând o medie generală de 2.43 g/cm3. 

 

3.4 Determinarea absorţiei de apă 

 
Absorbţia de apă (AND 605-2016 [1]) este cantitatea de apă absorbită de golurile 

accesibile din exterior ale unei epruvete din mixtură asfaltică, la menţinerea în apă sub 

vid şi se exprimă în procente din masa sau volumul iniţial al epruvetei. Rezultatele se 

găsesc în tabelul 2 iar reprezentarea grafică se găseşte în figura 5. 

Variaţia absorţiei de apă diferă de la fiecare tip de îmbatrănire precum şi la cea 

neîmbatrănită. 

 

Tabelul 2 Rezultatele determinării de absorbţie de apă 
+ Nr. 

proba 

V V1 Am V1 AV Am Av1 

Îmbatrănită lungv 5 zile,la 85º C 6 495,2 495,2 0,58  

% 

495,2 1,21% 81,51% 1,77% 

Îmbatrănită lungă 5 zile,la 85º C 7 493,4 493,4 0,35  

% 

493,4 0,60 % 81,6% 1,09% 

Îmbatrănită scurtă la 4 ore,la 120º C 12 496,3 496,3 0,18 % 496,3 0,64 % 81,94% 1,00% 

Îmbatrănită scurtă la 4 ore,la 120º C  13 506,10 506,1 0,52 % 506,1 3,62% 83,46% 3,55% 

Mixtura neîmbatrănită 18 495,00 495,0 0,49 % 495,0 1,21 % 84,76% 1,37% 

Mixtura neîmbatrănită 19 491,5 491,5 0,37 % 491,5 0,90 % 84,85% 1,09% 

 

 
Figura 5. Absorţia de apă în funcţie de stadiul de îmbătrânire 
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3.5. Determinarea stabilităţii şi a fluajului Marshall  

 

Principiul încercării constă în determinarea forţei de rupere pentru o epruvetă 

cilindrică supusă unei încărcări de compresiune aplicată pe generatoare (SR EN 12697-

34 [10]),. Compresiunea se exercită la 60 ºC. Se numește stabilitate Marshall, sarcina 

exprimată în kN, atinsă în momentul când se produce ruperea epruvetei. Se numește 

indice de curgere, deformaţia atinsă în momentul ruperii și se exprimă în mm. 

Rezultatele se găsesc în tabelul 3 iar reprezentarea grafică se găseşte în figura 6, 7 şi 8. 

 

Tabelul 3. Rezultatele Stabilităţii şi ale Fluajului Marshall 
Caracteristici Marshall 

conform 

STAS 1338/ 2-1987 

SET I 

Neîmbătrânită 

SET II 

Îmbătrânire de scurtă 

durată (4 ore la 135 ° C) 

SET III 

Îmbătrânire de lungă 

durată (5 zile) la 85ºC 

S [kN] la 60°C 7, 45 9,85 7, 83 

I [mm] la 60 ° C 4,56 4,63 4,85 

S/I [kN/mm] la  60°C 1,63 2,13 1,61 

Densitatea aparentă 

[kg/mc] 

25437.27 2429,57 2424,87 

 

 
Figura 6. Stabilitatea Marshall în funcţie de stadiul de îmbătrânire 
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Figura 7. Fluajul (indice de curgere) I [mm], în funcție de tipul de îmbătrânire 

                                                                

 
Figura 8. Variația raportului stabilitate / indice de curgere (S/ I) în funcţie de stadiul 

de îmbătrânire 
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durată creşte procentual cu 1,5 % faţă de mixtura neîmbătrânită, iar în stadiul de 

îmbătrânire scurtă durată creşte procentual cu 4,53 %.   

 
3.6. Determinarea modulului de rigiditate  

 

Determinarea modulului de rigiditate prin încercarea de întindere indirectă (IT-

CY), (SR EN 12697-26 [4]). Această metodă de determinare a modulului de rigiditate 

constă în supunerea epruvetelor cilindrice la deformații liniare sub încărcări repetate 

(figura 9). Modulul de rigiditate a fost determinat în laborator în conforitate cu SR-EN 

12697-26. Încercarea s-a realizat la o temperatură controlată, de 20°C .   

Pentru obţinerea unui rezultat se va face media modulului de rigiditate obţinut 

pe patru epruvete. Pentru fiecare probă în parte se va urmări ca valoarea medie a 

modulului de rigiditate (obţinut ca medie a valorilor aferente celor două diametre) să 

fie între +10% sau -20% din valoarea medie înregistrată pentru primul diametru. În 

cazul în care condiţia nu este îndeplinită, proba respectivă trebuie eliminată. 

Rezultatele se găsesc în tabelul 4 iar reprezentarea grafică se găseşte în figura 

10. Modulul de rigiditate scade pe măsură ce mixtura îmbătrâneşte. 

 

 
Figura 9. Schema şi forma încărcării aplicate, IT-CY 
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Tabelul 4. Tabel cu rezultatele încercării de determinare a modulului de rigiditate 

prin încercarea de întindere indirectă (IT-CY) 
    

Nr. 

proba 

 Densitate 

aparentă 

Modul de rigiditate, E, MPa Variaţie faţă 

de medie (%) 

Valoare medie 

2 2.429 7554.5 7992.625 -5.49  (%) 

3 2.432 7970 7992.625 -0.29(%) 

4 2.433 8455.5 7992.625 +5.79 (%) 

5 2.425 7990.5 7992.625 -0.03 (%) 

8 2.438 4738 5030 -5.81(%) 

9 2.440 5354.5 5030 +6.45(%) 

10 2.434 5052.5 5030 +4.47(%) 

11 2.387 4975 5030 -1.1(%) 

14 2.440 4011 4043.875 -0.19(%) 

15 2.439 3827.5 4043.875 -5.36(%) 

16 2.435 4170 4043.875 +3.11(%) 

17 2.435 4167 4043.875 +3.044(%) 

 

 
Figura 10. Valorile modulului de rigitate pe fiecare stadiu de îmbătrânire 
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3.7. Determinarea comportării la deformaţii permanente (făgăşuirea)  

 

Se realizează conform SR EN 12697-22 [11]. Metoda de determinare 

permanente presupune evaluarea adâncimii unui făgaş în urma trecerilor repetate ale 

unei roţi încărcate,în condiţii de temperatură constantă 

Aparatul de încercare la ornieraj constă într-un  echipament dotat cu roată care 

se deplasează pe o epruvetă fixată fixată pe o masă care se mişcă înainte şi înapoi, 

pneul care se mişcă are un diametru de  200 mm şi o lăţime de 50 mm. 

Probele de încercare sunt de tip plăci, cu dimensiunile de 30.5x30.5x5 cm iar tot 

ansamblul aparatului este plasat într-o incintă ventilată, cu temperatura controlată. 

Evoluţia adâncimii făgaşului este reprezentată în figura 11 iar rezultatele 

prelucrate se găsesc în tabelul 5 împreună cu reprezentarea grafică care se găseşte în 

figura 12 şi 13. 

 

 
Figura 11. Evoluţia adâncimii făgaşului în timpul încercării în funcţie de numărul de 

treceri pentru stadiile de îmbătrânire studiate  
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Tabelul 5. Rezultatele încercării de făgăşuire 

Indicativ 

probă 

Adâncimea procentuală a fagaşului 

(%) (după 10000 de cicluri) 

Panta de ornieraj 

1 5.44 0.068 

2 6.86 0.074 

3 6.36 0.074 

 

Din graficul reprezentant rezultă că adâncimea procentuală a făgaşului care se 

determină din grafic după 20000 de treceri este mai mare pentru probele îmbătrânite 

scurtă faţă de cele îmbătrânite lungă durată precum şi pentru cele neîmbătrânite. 

Panta la ornieraj creşte pentru mixtura îmbătrânită. 

 

 
Figura 12. Adâncimea făgaşului în funcţie de stadiul de îmbătrânire 
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Figura 13. Panta la ornieraj în funcţie de stadiul de îmbătrânire  

  

Valorile privind adâncimii făgaşului în timpul încercării în funcţie de numărul 

de treceri  se constată că la îmbătrânirea de scurtă durată cu 13,84% mai mare faţă de 

mixtura neîmbătrânită,iar cea de lungă durată cu 9,46 % mai mare decât cea de scurtă 

durată. 

 

3. CONCLUZII 

 

În urma încercărilor de laborator efectuate în laborator se constată faptul că 

stadiul îmbătrânirii atât pe scurtă durată, cât şi pe lungă durată afectează calitatea şi 

structura materialelor ce intră în componenţa mixturii fapt ce duce în final la degradarea 

stratului asfaltic rutier care influenţează siguranţa participanţilor la trafic. 

Se constată că proprietăţiile fizico - mecanice ale mixturilor bituminoase sunt 

influenţate de îmbătrânirea mixturii asfaltice. Se observă că îmbătrânirea mixturii 

asfaltice duce la o creştere a rigidităţii şi a adâncimii făgaşului care vor produce 

degradarea stratului asfaltic din structura rutieră. 
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DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE PENTRU O PISTA 

AEROPORTUARA 
 

Ghiutunea Nicolae, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Master – Ingineria Infrastructurii 

de Transporturi, Anul II, E – mail: nghiutunea@yahoo.com 

 

Indrumător : Claudia Petcu, Șef Lucrari Doctor Inginer, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și 

Poduri, E – mail: claudia.petcu@ymail.com 

 

Rezumat 

Lucrarea de disertație are în vedere analiza evoluției grosimii dalei de beton a unei structuri 

rutiere rigide aeroportuare în contextul variației unor parametri ori a anumitor componente  ale 

structurii rutiere. 

Pentru început am făcut o prezentare generala a unei structuri rutiere aeroportuare și a rolului 

pe care trebuie să îl îndeplinească fiecare strat din componenta  structurii. Am continuat cu 

prezentarea fiecărui tip de structură rutieră:  

✓ structură rutieră flexibilă - aici am prezentat câteva metode de dimensionare și anume: 

1. Metoda Franceză cea după care se proiectează structuri rutiere flexibile și în România, 2. Metoda 

Canadiană și 3. Metoda Americană, precum și conceptual de structură durabilă; 

✓ structură rutieră rigidă -  aici am prezentat metoda de dimensionare generală și metoda 

de dimensionare optimizată,  cele doua metode folosite în România și cu ajutorul cărora am făcut o 

analiză așa cum am spus a variației grosimii dalei de beton în mai multe ipoteze pe care le-am 

comparat pe mai multe direcții. 

În continuare am ales o structură alcătuită din 10 cm nisip, 25 cm balast, un strat de piatră 

spartă a cărui grosime am variat-o de la 15 cm, la 20 cm și apoi la 25 cm,  strat, pe care ulterior l-am 

înlocuit cu un strat de balast stabilizat a carui grosime de asemeni am variat-o in acelas mod dupa 

care pentru aceeasi structură si pentru fiecare din variantele rezultate am folosit un beton cu rezistente 

de 4;  4,5; respectiv 5Mpa. 

In felul acesta am obținut diferite grosimi ale dalei de beton pe care transpunându-le pe un 

grafic  am putut observa foarte ușor felul în care evoluează grosimea dalei în funcție de alcătuirea 

structurii respective.  

 

Cuvinte cheie: structură rutieră aeroportuara, aeronavă reprezentativă, dală din beton de 

ciment.  

 

 

CAP.I. STUDIU DOCUMENTAR PRIVIND STRUCTURILE RUTIERE 

AEROPORTUARE 
 

În alcătuirea structurilor aeroportuare trebuie să se ţină cont de încadrarea 

acestora în conceptul dezvoltării durabile, printr-o dimensionare adecvată şi folosirea 

eficientă a resurselor. 

mailto:nghiutunea@yahoo.com
mailto:claudia.petcu@ymail.com
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Straturi rutiere 

• Îmbrăcămintea rutieră: 

o Stratul de uzură (eventual şi stratul de legătură) pentru structurile suple şi 

semirigide, 

o Stratul de uzură (eventual şi stratul de rezistenţă) pentru structurile rigide, 

• Stratul de baza (pentru structurile suple şi semirigide), 

• Stratul (sau straturile) de fundaţie, 

• Stratul (sau straturile) de protecţie. 

Datorită încărcărilor complexe transmise de aeronave, a modului de exploatare 

şi expunerea în mai mare măsură la condiţiile climatice (absenţa vegetaţiei de 

protecţie) conduc la moduri de solicitare diferite decât cele aferente drumurilor. 

 

CAP. II. STUDIU DOCUMENTAR PRIVIND METODELE DE 

DIMENSIONARE A STRUCTURILOR RUTIERE AEROPORTUARE  

 

Dimensionarea fiecărei structuri aeroportuare reprezintă un caz particular 

datorită diversității încărcărilor din trafic şi a varietăților tipurilor terenurilor de 

fundare.  

 

II.1. Metode de dimensionare pentru proiectarea structurilor aeroportuare 

flexibile 

 

Principalele metode clasice de dimensionare ale structrurilor aeroportuare 

utilizate în prezent pe plan internațional sunt: 

a. Metoda Franceză - adaptată și utilizată în prezent şi în țara noastră – este o 

metodă empirică, înspirată din metoda americană dezvoltată de Corpul de 

ingineri al Armatei Statelor Unite şi se bazează pe metoda indicelui de 

portantă California Bearing Ratio (CBR); 

b. Metoda Canadiană – conform Civil Aviation Standards AC 302-011 2016, 

descrie metodologia pentru determinarea şi raportarea punctelor forte ale 

structurilor aeroportuare, dimensionarea structurilor se face în funcţie de 

îndicele de capacitate portantă a terenului de fundare S; 

c. Metoda Americană - cu programul informatic de calcul FAARFILD, Federal 

Aviation Administration (FAA) – prezintă proiectarea mechanistic- empirică 

pentru structurile aeroportuare cu programul informatic de calcul Federal 

Aviation Administration Rigid and Flexible Iterative Elastic Layer Design 

(FAARFILD) 
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d. Metoda Australiană - cu programul informatic de calcul APSDS, se bazează 

pe analiza straturilor elastice, folosind programul informatic de calcul Aircraft 

Pavement Structural Design System (APSDS); 

e. Metoda Engleză – conform ghidului Design and Maîntenance Guide 27 

(DMG27),  este o metodă semi-empirică care impune criterii de performanță 

pentru materialele din alcătuirea structurii aeroportuare. 

 

II.2. DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE RIGIDE 

AEROPORTUARE 

 

a. Metoda de dimensionare generală 

În metoda de dimensionare generală, calculul grosimii dalei din beton de 

ciment se efectuează în funcţie de încărcarea pe aterizorul principal al avionutui de 

referinţă. 

b. Metoda de dimensionare optimizată 

În metoda de dimensionare optimizată determinarea grosimii dalei din beton de ciment 

se efectuează pe baza încărcărilor pe aterizoarele principale ale tuturor tipurilor/seriilor 

de avioane reprezentative cărora le corespund un număr de mişcări reale pe durată de 

viaţă considerată.  

 

CAP. III. STUDIU DE CAZ 

5.1.1  

Acest studiu de caz are ca scop analiza variației grosimii dalei de beton în 

contextul variației grosimi stratului de piatră spartă (varianta I) și balastului stabilizat 

(varianta II) precum și a variației tensiuni admisibile la întinderea betonului din dala 

de beton prin :  

• Metoda generala – metoda de dimensionare pentru structură rutieră rigidă, 

• Metoda optimizata - metoda de dimensionare pentru structură rutieră 

rigidă. 

Calculul se v-a  efectua pentru pista de decolare/ aterizare luând în considerare 

zona celor  30 m centrali. 
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Astfel variantele de lucru vor fi conform tabelului următor: 

Varianta I – Piatră Spartă 

Varianta  I – 1 Varianta  I – 2 Varianta  I – 3 

BcR dala = 4 

Piatra Sparta  = 15cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

BcR dala = 4 

Piatra Sparta  = 20cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

BcR dala = 4 

Piatra Sparta  = 25cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

Varianta  I – 4 
Varianta  I – 5 Varianta  I – 6 

BcR dala = 4,5 

Piatra Sparta  = 15cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

BcR dala = 4,5 

Piatra Sparta  = 20cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

BcR dala = 4,5 

Piatra Sparta  = 25cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

Varianta  I – 7 
Varianta  I – 8 Varianta  I – 9 

BcR dala = 5 

Piatra Sparta  = 15cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

BcR dala = 5 

Piatra Sparta  = 20cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

BcR dala = 5 

Piatra Sparta  = 25cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

 

Varianta II – Balast Stabilizat 

Varianta  II – 1 Varianta  II– 2 Varianta  II – 3 

BcR dala = 4 

Balast Stabilizat = 15cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

BcR dala = 4 

Balast Stabilizat = 20cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

BcR dala = 4 

Balast Stabilizat = 25cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

Varianta  II – 4 
Varianta  II – 5 Varianta  II – 6 

BcR dala = 4,5 

Balast Stabilizat = 15cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

BcR dala = 4,5 

Balast Stabilizat = 20cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

BcR dala = 4,5 

Balast Stabilizat = 25cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

Varianta  II – 7 
Varianta  II – 8 Varianta  II – 9 

BcR dala = 5 

Balast Stabilizat = 15cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

BcR dala = 5 

Balast Stabilizat = 20cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 

BcR dala = 5 

Balast Stabilizat = 25cm 

Balast = 25 cm 

Nisip = 10 cm 
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III.1. Metoda de dimensionare generală pentru structurile rutiere rigide 

  

Metoda de dimensionare generală este reglementată prin NP 034 – 99  Normativ 

de proiectare pentru structure rutiere rigide aeroportuare, care o definește ca fiind 

metoda de dimensionare dependentă de încărcarea normală de calcul, determinată din 

încărcarea reală a avionului de referință pentru un număr de mișcări reale. 

În cazul studiului, am aplicat mai întâi metoda generala  și am analizat zona celor 

30m centrali ai pistei pentru toate variantele de mai sus, folosind ca avion de referință  

aeronava A310 – 300, cu aterizor principal tip boghiu. 

Valoarea modului de reacție la suprafața stratului de fundație K, am obținut-o 

folosind diagram din figura de mai jos: cunoscând valoarea modulului de reacție al 

pământului de fundare, K0 = 70, și valoarea grosimii echivalente a straturilor  de 

fundație. 
 

 
Figura. III.1.  Modulul de reacție la suprafața stratului de fundație 

 

Folosind aceeastă  metodă am determinat  valoarea modului de reacție la 

suprafața stratului de fundație, K, în mod particular pentru celelalte variante astfel: 

• K = 106, pentru variantele I – 1, I – 4, I – 7.  

• K = 110, pentru variantele I – 2, I – 5, I – 8.  

• K = 115, pentru variantele I – 3, I – 6, I – 9.  

• K = 112, pentru variantele II – 1, II – 4, II – 7.  

• K = 117, pentru variantele II – 2, II – 5, II – 8.  

• K = 120, pentru variantele II – 3, II – 6, II – 9.  
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Continuând calculele conform NP 034 – 99   am obținut rezultatele din tabelele 

de mai jos, respectiv în tabelul III.3. regăsindu-se rezultatele pentru varianta I ( piatră 

spartă), iar în tabelul III.4. regăsindu-se rezultatele pentru (balastul stabilizat) 
 

Tabel. III.3. 
NR.CRT STRATURI GROSIME BcR 

DALĂ 

 SUPRAFATĂ GROSIME 

DALĂ 

1.1 NISIP 10 4 => PLATFORMA 43.30 44 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 38.80 39 

PIATRĂ SPARTĂ 15 CALE 37.90 38 

RESTUL PISTEI 30.60 31 

1.2 NISIP 10 4 => PLATFORMA 43.00 43 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 38.20 39 

PIATRĂ SPARTĂ 20 CALE 37.30 38 

RESTUL PISTEI 30.20 31 

1.3 NISIP 10 4 => PLATFORMA 42.30 43 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 37.90 38 

PIATRĂ SPARTĂ 25 CALE 36.70 37 

RESTUL PISTEI 30.00 30 

1.4 NISIP 10 4.5 => PLATFORMA 38.50 39 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 33.70 34 

PIATRĂ SPARTĂ 15 CALE 33.10 34 

RESTUL PISTEI 27.90 28 

1.5 NISIP 10 4.5 => PLATFORMA 38.10 39 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 33.20 34 

PIATRĂ SPARTĂ 20 CALE 32.80 33 

RESTUL PISTEI 27.30 28 

1.6 NISIP 10 4.5 => PLATFORMA 37.40 38 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 33.10 34 

PIATRĂ SPARTĂ 25 CALE 32.40 33 

RESTUL PISTEI 27.10 28 

1.7 NISIP 10 5 => PLATFORMA 34.50 35 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 31.00 31 

PIATRĂ SPARTĂ 15 CALE 30.50 31 

 RESTUL PISTEI 25.30 26 

1.8 NISIP 10 5 => PLATFORMA 34.00 34 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 31.00 31 

PIATRĂ SPARTĂ 20 CALE 30.10 31 

 RESTUL PISTEI 25.00 25 

1.9 NISIP 10 5 => PLATFORMA 34.30 35 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL  30.50 31 

PIATRĂ SPARTĂ 25 CALE 30.00 30 

RESTUL PISTEI 25.00 25 
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Tabel. III.4. 
NR.CR

T 

STRATURI GROSIM

E 

BcR 

DALĂ 

 SUPRAFATĂ GROSIME 

DALĂ 
2.1 

 

NISIP 10 4 

 

=> 

 

PLATFORMA 42,4 43 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 38,2 39 

BALAST 

STABILIZAT 

15 

 

CALE 37,1 38 

RESTUL PISTEI 30,0 30 

2.2 

 

NISIP 10 4 

 

=> 

 

PLATFORMA 41,9 42 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 37,6 38 

BALAST 

STABILIZAT 

20 

 

CALE 36,5 37 

RESTUL PISTEI 29,9 30 

2.3 

 

NISIP 10 4 

 

=> 

 

PLATFORMA 41,3 42 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 37,5 38 

BALAST 

STABILIZAT 

25 

 

CALE 36,2 37 

RESTUL PISTEI 29,6 30 

2.4 

 

NISIP 10 4.5 

 

=> 

 

PLATFORMA 38,1 39 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 33,1 34 

BALAST 

STABILIZAT 

15 

 

CALE 32,3 33 

RESTUL PISTEI 27,2 28 

2.5 

 

NISIP 10 4.5 

 

=> 

 

PLATFORMA 38,0 38 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 33,0 33 

BALAST 

STABILIZAT 

20 

 

CALE 32,3 33 

RESTUL PISTEI 27,0 27 

2.6 

 

NISIP 10 4.5 

 

=> 

 

PLATFORMA 37,1 38 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 32,7 33 

BALAST 

STABILIZAT 

25 

 

CALE 32,0 32 

RESTUL PISTEI 26,4 27 

2.7 

 

NISIP 10 5 

 

=> 

 

PLATFORMA 33,5 35 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 30,6 31 

BALAST 

STABILIZAT 

15 CALE 30,3 31 

 RESTUL PISTEI 25,2 26 

2.8 

 

NISIP 10 5 

 

=> 

 

PLATFORMA 33,8 34 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 30,5 31 

BALAST 

STABILIZAT 

20 CALE 30,0 30 

 RESTUL PISTEI 25,2 26 

2.9 

 

NISIP 10 5 

 

=> 

 

PLATFORMA 33,3 34 

BALAST 25 PISTĂ 30 m CENTRAL 30,1 31 

BALAST 

STABILIZAT 

25 

 

CALE 29,5 30 

RESTUL PISTEI 24,9 25 
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Figura.III.2. 
 

 
Figura III.3. 
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Figura III.4. 

 

 

Figura III.5. 
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de avioane, reprezentative, cărora le corespunde un număr de mişcări reale pe durată 

de viaţă considerată. 

Alegerea metodei de dimensionare depinde de nivelul de încredere al traficului 

real prognozat. 

Determinarea grosimii dalei din beton de ciment se efectuează pe baza 

încărcărilor pe aterizoarele principale ale tuturor tipurilor de avioane reprezentative 

cărora le corespund un număr de mişcări reale pe durată de viaţă considerată ( 10 ani 

în cazul de față ). 

Urmând întocmai etapele de dimensionare a unei structuri rutiere rigide 

aeroportuare cu ajutorul metodei optimizate pentru fiecare din variantele de lucru 

prezentate anterior am obținut o serie de rezultate pe care le-am centralizat în tabelele 

ce urmează. 

 

Tabel  III.5. 
NR 

CRT 

STRATURI GROSIME 

cm 

BcR 

DALĂ 

TIP 

AERONAVĂ 

 GROSIME DALĂ 

MIN MAX 

1.1 NISIP 10 4 A 300 - B2 => 41 42 

BALAST 25 A310 - 300 44 45 

PIATRĂ SPARTĂ 15 B 737 - 300 37 38 

1.2 NISIP 10 4 A 300 - B2 => 41 42 

BALAST 25 A310 - 300 44 44 

PIATRĂ SPARTĂ 20 B 737 - 300 37 38 

1.3 NISIP 10 4 A 300 - B2 => 40 41 

BALAST 25 A310 - 300 43 44 

PIATRĂ SPARTĂ 25 B 737 - 300 37 38 

1.4 NISIP 10 4.5 A 300 - B2 => 36 36 

BALAST 25 A310 - 300 39 40 

PIATRĂ SPARTĂ 15 B 737 - 300 34 34 

1.5 NISIP 10 4.5 A 300 - B2 => 35 36 

BALAST 25 A310 - 300 38 39 

PIATRĂ SPARTĂ 20 B 737 - 300 33 34 

1.6 NISIP 10 4.5 A 300 - B2 => 36 37 

BALAST 25 A310 - 300 39 39 

PIATRĂ SPARTĂ 25 B 737 - 300 34 35 

1.7 NISIP 10 5 A 300 - B2 => 32 33 

BALAST 25 A310 - 300 35 35 

PIATRĂ SPARTĂ 15 B 737 - 300 34 34 

1.8 NISIP 10 5 A 300 - B2 => 33 33 

BALAST 25 A310 - 300 35 35 

PIATRĂ SPARTĂ 20 B 737 - 300 32 32 

1.9 NISIP 10 5 A 300 - B2 => 33 33 

BALAST 25 A310 - 300 35 35 

PIATRĂ SPARTĂ 25 B 737 - 300 32 32 
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Tabel  III.6. 
NR 

CRT 

STRATURI GROSIME 

cm 

BcR 

DALĂ 

TIP 

AERONAVĂ 

 GROSIME DALĂ 

MIN MAX 

2.1 NISIP 10 4 A 300 - B2 => 41 41 

BALAST 25 A310 - 300 43 44 

BALAST STABILIZAT 15 B 737 - 300 37 38 

2.2 NISIP 10 4 A 300 - B2 => 40 41 

BALAST 25 A310 - 300 43 44 

BALAST STABILIZAT 20 B 737 - 300 37 38 

2.3 NISIP 10 4 A 300 - B2 => 39 39 

BALAST 25 A310 - 300 42 43 

BALAST STABILIZAT 25 B 737 - 300 36 36 

2.4 NISIP 10 4.5 A 300 - B2 => 36 37 

BALAST 25 A310 - 300 39 40 

BALAST STABILIZAT 15 B 737 - 300 35 35 

2.5 NISIP 10 4.5 A 300 - B2 => 35 35 

BALAST 25 A310 - 300 38 39 

BALAST STABILIZAT 20 B 737 - 300 34 34 

2.6 NISIP 10 4.5 A 300 - B2 => 35 35 

BALAST 25 A310 - 300 36 38 

BALAST STABILIZAT 25 B 737 - 300 33 34 

2.7 NISIP 10 5 A 300 - B2 => 32 32 

BALAST 25 A310 - 300 34 35 

BALAST STABILIZAT 15 B 737 - 300 33 34 

2.8 NISIP 10 5 A 300 - B2 => 33 33 

BALAST 25 A310 - 300 34 35 

BALAST STABILIZAT 20 B 737 - 300 32 32 

2.9 NISIP 10 5 A 300 - B2 => 32 33 

BALAST 25 A310 - 300 34 35 

BALAST STABILIZAT 25 B 737 - 300 31 32 
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Figura III.6. 

 

 
Figura III.7. 
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Figura III.8. 

 

 
Figura III.9. 
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CAP.IV. CONCLUZII 
 

În urma graficele prezentate  anterioar, am arătat felul în care variază grosimea 

dalei de beton (îmbracămintea rigidă ) a unei piste aeroportuare odată cu modificările 

aduse anumitor parametri ori anumitor componente ale structurii rutiere. 

În cazul nostru am înlocuit stratul de piatră spartă cu balast stabilizat cu ciment, 

am variat grosimea acestor straturi de la 15 cm la 20 cm și apoi la 25 cm, precum și 

tensiunea de întindere din încovoiere admisibilă a betonului folosit la realizarea dalei 

de ciment de la 4 la 4,5 și apoi la 5 Mpa. 

Pentru a pune în evidență  influența acestor modificări aduse sistemului rutier 

asupra grosimii dalei de beton am folosit două dintre metodele folosite în România și 

reglementate de NP 034 – 99 ”Normativ pentru proiectarea structurilor rutiere rigide 

aeroportuare” și NP 044 – 2000 ”Normativ pentru evaluarea capacitatii portante a 

structurilor rutiere rigide aeroportuare” astfel : 

• Metoda generală, care presupune calculul grosimi dalelor pentru avionul 

reprezentativ în cazul nostru  A310 – 300. 

• Metoda optimizată, care presupune calculul grosimii dalelor pentru toate 

avioanele reprezentative pentru acel aeroport, în cazul nostru A300 – B2, A310 – 300, 

B737 – 300. 

Combinând aceste variabile în cadrul metodei generale am obținut asa cum am 

prezentat în capitolul anterior, 18 variante de lucru – 9 folosind piatră spartă și 9 

folosind balast stabilizat cu ciment. 

Urmărind graficul din figura III.2. observăm faptul că folosind aceeași grosime a 

stratului de piatră spartă, grosimea dalei de beton crește odată cu scăderea BcR dală 

astfel : 

✓ Pentru grosimea stratului de piatră spartă  de 25 cm, grosimea dalei crește  cu 

7,85% de la BcR = 5 la BcR = 4,5 si cu 12.66%  de la BcR =4, 5 la BcR = 4. 

✓ Pentru grosimea stratului de piatră spartă  de 20 cm, grosimea dalei crește  cu 

6,62% de la BcR = 5 la BcR = 4,5 si cu 13,08%  de la BcR =4, 5 la BcR = 4. 

✓ Pentru grosimea stratului de piatră spatra de 15 cm, grosimea dalei crește  cu 

8,01% de la BcR = 5 la BcR = 4,5 si cu 13,14%  de la BcR =4, 5 la BcR = 4. 

 

În timp ce în graficul din figura III.3. folosind BcR constant și variind grosimea 

stratului de piatră spartă observăm faptul că : 

✓ Pentru BcR = 4 Mpa dacă scădem grosimea stratului de la 25 cm la 20 cm, dala 

de beton crește  cu 0,78% iar dacă scadem grosimea stratului de la 20 cm la 15 

cm, observăm o creștere a grosimii dalei cu 1,54%.  
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✓ Pentru BcR = 4,5 Mpa dacă scădem grosimea stratului de la 25 cm la 20 cm, dala 

de beton crește  cu 0,30% iar dacă scădem grosimea stratului de la 20 cm la 15 

cm, observăm o creștere a grosimii dalei cu 1,48%.  

✓ Pentru BcR = 5 Mpa dacă scădem grosimea stratului de la 25 cm la 20 cm, dala 

de beton crește  cu 0,97% iar dacă scădem grosimea stratului de la 20 cm la 15 

cm, observăm o creștere a grosimii dalei cu 0,64%.  

 

Dacă comparăm rezultatele obținute prin înlocuirea stratului de piatră spartă cu 

un strat de balast stabilizat prezentate în graficele din figura III.4. si III.5, observăm o 

evoluție asemănătoare a grosimii dalei de beton în momentul în care variem grosimea 

straturilor și pe cea a  BcR dala, cu precizarea  faptului că procentele sunt oarcum mai 

mari, deci grosimea de calcul a dalei rezultă mai mică dar nesemnificativ. 

Continuând calculele cu ajutorul metodei optimizate în toate cele 18 variante 

propuse și transpunând rezultatele obținute în ipoteza maximă pe aceleași tipuri de 

grafice se observă : 

✓ În cazul în care variem grosimea stratului de piatră spartă de la 15cm la 20 cm și 

apoi la 25cm, ca în figura III.7., folosind pentru toate  aceste situații,  BcR 

constant respective 4 MPa, 4,5 MPa, și 5 MPa grosimea dalei crește în funcție 

de  tipul de aeronava reprezentativa de la 0% până la 5,88%. 

✓ În cazul în care grosimea stratului de piatră spartă rămâne constant ca în figure 

III.6. și comparația o facem variind BcR dala observăm că procentul de creștere 

a dalei de beton pentru cele trei tipuri de aeronave reprezentative evoluează între 

7,89% si 12,5% . 

 

Dacă urmărim graficele din figura III.8. si III.9. în cazul în care stratul de piatră 

spartă a fost înlocuit cu un strat de balast stabilizat și la fel variind în primul caz 

grosimea stratului, observăm o variație a grosimii dalei de la 0% la 5,26% iar în cazul 

în care variem BcR păstrând grosimea stratului constantă pentru cele trei cazuri și 

pentru cele trei aeronave reprezentative, grosimea dalei variază de la 10,25% la 12,5%. 

Comparând rezultatele în cazul în care stratul de piatră spartă a fost înlocuit cu cel 

de balast stabilizat observăm o tendința asemănătoare a evoluției grosimii dalei de 

beton în care diferențele sunt nesemnificative. 

În cele din urmă putem spune că folosind datele de intrare cu care ne-am propus 

să lucrăm, o modificare mai substanțială a grosimii dalei de beton o aduce variația 

valorii BcR spre deosebire de grosimea stratului și mai ales de tipul stratului folosit. 

În legătură cu cele două metode folosite putem spune că metoda de dimensionare 

optimizată datorită nivelului de încredere al traficului prognozat care  trebuie luat în 
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calcul ne conduce la o  grosime a  dalei de beton cu câțiva centimetre mai mare decât 

în cazul metodei generale.   
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Rezumat   

 

Lucrarea urmăreşte influenţa terenului de fundaţie asupra raspunsului podurilor la acţiuni 

seismice pentru un pasaj rutier aflat într-o zonă defavorabilă din punct de vedere seismic şi geotehnic. 

Pentru a realiza această analiză propunem modelarea în programul cu element finit CSI Bridge a două 

structuri care au ca diferenţă tipul de fundare. Fundaţia primului model de calcul este realizat cu piloţi 

de diametru mare solidarizaţi la partea superioară printr-un radier general. Pentru al doilea model de 

calcul am utilizat fundaţia directă - perfect încastrată. 

Acţiunea seismică a fost simulata prin cele 7 accelerogramele generate, aceste accelerograme 

sunt compatibile cu spectrul de proiectare din România. Ţinta rezultatelor obţinute se regaseşte în 

principal la nivelul deplasărilor ( deplasarea suprastructurii şi a parţii superioare a pilelor ) şi a forţelor 

interne cauzate de acţiunea seismica. 

 

Cuvinte cheie: accelerograme, fundatie, actiuni seismice, teren de fundare, analiza dinamică 

 

 

1. INTERACŢIUNEA TEREN-STRUCTURA. METODA WINKLER 

 

Datorită naturii complexe a interacţiunii dintre fundaţia structurilor şi natura 

solului din jurul fundaţiei a dus la dezvoltarea modelelor simplificate de calcul. Metoda  

Winkler este una dintre cele mai simple metode de interacţiune sol-structură. 

Metoda Winkler are la baza o ipoteză conform căreia se poate defini o relaţie între 

presiunea aplicată de catre structură într-un punct mediului deformabil şi tasarea y a 

acestuia în acel punct: 

- p = Ksy 

unde Ks este coeficientul de pat ( un factor de proporţionalitate ) 

Pentru a modela pământul cu ajutorul modelului Winkler este nevoie de un 

mediu discret alcătuit din resorturi izolate pe o fundaţie perfect rigidă. 

Pentru fundaţiile indirecte comportamentul neliniar al solului se poate modela cu 

ajutorul metodei grinzii non-liniare Winkler. Metoda este o metodă semi-empirica şi 

mailto:ionitaemilianstefan@yahoo.co
mailto:ionut_racanel@yahoo.com
mailto:ionut@cfdp.utcb.ro


Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2021 

ediţia a XI-a 

 

Bucureşti, 14 Iunie 2021 

 

 160 

necesită introducerea relaţiei neliniare dintre rezistenţa solului pe unitatea de lungime 

(p) şi deplasarea laterală a pământului (y) pentru fiecare resort de teren. Relaţia p-y 

pentru un anumit teren se poate determina prin reproducerea datelor cu ajutorul testelor 

pe piloţi. 

 

2. MODELAREA ACŢIUNII SEISMICE - GENERAREA 

ACCELEROGRAMELOR  

 

Pentru ca accelerogramele să fie valabile, ele trebuie sa îndeplinească conform 

normativului P100-1:2013 urmatoarele condiţii: 

• Numărul minim de accelerograme să fie 3 (trei); 

• Media aritmetică a valorilor acceleraţiilor de vârf ale accelerogramelor generate 

să nu fie mai mică decât valoarea ag pentru amplasamentul respectiv 

Valorile spectrului mediu calculat prin medierea aritmetică a ordonatelor 

spectrelor elastice de răspuns ale acceleraţiilor absolute corespunzând tuturor 

accelerogramelor artificiale generate trebuie să nu fie mai mici cu mai mult de 10% din 

valoarea corespunzatoare a spectrului elastic de raspuns în amplasament Se(T), pentru 

domeniul de perioade cuprins între 0,2T1 şi 2T1, unde T1 este perioada fundamentală 

de vibraţie a structurii 

 

3. STUDIU DE CAZ 

 

3.1. Descrierea structurii 

 

  Structura prezentată face parte dintr-o retea nouă de drumuri proiectată în partea 

estică a României, în judeţul Brăila.  

  Pasajul este alcătuit din 2 structuri gemene decalate cu 3.90m, fiecare având 

schema statică de grindă continuă pe 6 deschideri de (30.00+4x40.00+30.00) m si o 

lungime totală de 234.00m.  

Suprastructura pasajului are secţiune mixtă otel-beton alcatuită din 4 grinzi 

metalice cu inimă plină şi înaltime variabilă în conlucrare cu o placa de suprabetonare.     

Grinzile conlucrează cu o placa din beton armat cu grosimea de minim 25 cm cu 

predale de 8cm. Conlucrarea între structura metalică şi placa de beton se realizează 

prin intemediul unor conectori flexibili tip Nelson. 

Fiecare cale are infrastructurile alcătuite din câte 2 culee si 5 pile din beton 

armat.  
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Culeele sunt de tip “înecat”, fundate indirect. Pilele sunt de formă circulară cu 

diametrul de 2.50m la bază. îar in partea superioară se evazează. Fundaţiile pilelor sunt 

indirecte. 

 

3.2. Date despre amplasament din punct de vedere seismic si geotehnic 
 

- Studiu Geotehnic: 

Pentru pasajul superior peste calea feratã, considerând starea de consistenţã 

extrem de scãzutã a nivelului Cl-s (I-2), precum şi de gradul de îndesare mediocru al 

nivelului B-n (I-3) se recomandã fundarea indirectã pe piloţi de tip flotant, cu vârful 

sprijinit în nivelul de pietrişuri şi nisipuri aflat la o adâncime de >38m. 

- Acţiunea seismică: 

Amplasamentul studiat se înscrie în zona macroseismică cu intensitatea I = 81 pe 

scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani, stabilite 

conform SR 11100/1-93. Parametrii seismici ai zonei stabiliti conform Normativului 

P100–1/2013 au urmatoarele valori: 

• acceleraţia maximă a terenului pentru proiectare ag = 0,30g, pentru cutremure 

având intervalul mediu de recurentă IMR=225 ani; 

• perioada de control (de colţ) a spectrului de răspuns Tc = 1,0 s 

Spectrele de raspuns pentru amplasamentul în care se regaseste pasajul superior 

peste calea ferata Braila-Galati şi care au în componenţă ag=0,30g (valoarea de vârf a 

acceleraţiei orizontale a terenului) si Tc = 1,0s(perioadei de control) sunt urmatorele: 

 

 
Figure 1. Spectrul orizontal 
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Figure 2. Spectrul vertical 

 

Totodată valorile perioadelor de colţ TB si TD sunt 0.20s, respectiv 3.0s; 

unde: 

TB si TD reprezintă limitele domeniului perioadelor în care acceleraţia spectrală are 

valorile maxime  
 

3.3. Scopul studiului de caz 

 

Scopul studiului de caz din această lucrare stiinţifică este acela de a studia 

eventualele diferenţe în ceea ce priveşte raspunsul acţiunii seismice pentru un pasaj 

rutier care se regaseşte într-o zonă defavorabilă din punct de vedere seismic si 

geotehnic. Acest lucru se observă din capitolele precedente în care a fost descris 

amplasamentul. 

Pentru a îndeplini scopul studiului de caz au fost realizate două modele de 

analiză a pasajului într-un program cu element finit(CSI Bridge). 

Primul model de calcul a fost modelat în asa fel încât sa fie cât mai aproape de 

situaţia reala/proiectată la momentul actual şi anume fundaţiile culeelor si ale pilelor 

au fost modelate în întregime prin fundaţii de adancime ( piloţi de diametru mare 

rigidizaţi la partea superioară printr-un radier general). 

Al doilea model a fost realizat pentru o situaţie ideală în care nu se ţine cont de 

condiţiile de teren si de parametrii geotehnici din zona Brăila. Acest caz a fost modelat 

utilizând o fundaţie directă, printr-o încastrare perfectă a pilelor si a culeelor. 

A doua situatie studiată este pur teoretică şi a fost realizată pentru a se observa 

importanţa cunoasţerii în detaliu a parametrilor geotehnici pentru proiectarea unei 

structuri importante. 
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3.4. Descrierea modelelor de calcul 

 

- Modelul I de calul 

Pentru a studia acest model numeric de calcul, a fost realizat un model 3D al 

întregului pasaj folosind software-ul de calcul CSI Bridge.  

Modelarea suprastructurii a fost realizată cu ajutorul elementelor de tip grindă 

(pentru grinzile longitudinale ale suprastructurii) si placă(pentru placa de 

suprabetonare). Pentru modelarea infrastructurilor au fost utilizate aceleaşi elemente 

de tip grindă şi placă. 

Pentru generarea fundaţiilor de adâncime piloţii au fost divizaţi in 10 elemente 

de câte 4.00m fiecare pentru a introduce resorturile elastice Winkler în funcţie de 

adâncime şi de parametrii geotehnici. 

 
Figure 3. Modelul I de calcul 

 

- Modelul II de calcul 

Pentru a studia acest model numeric de calcul, a fost realizat un model 3D al 

întregului pasaj folosind software-ul de calcul CSI Bridge.  Acest model este identic 

cu modelul I care a fost descris mai sus, singura diferenţă care apare in modelare se 

referă la schimbarea fundaţiei dintr-o fundaţie indirectă, într-o fundaţie directă – 

încastrare perfecta. 
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Figure 4. Modelul II de calcul 

 

- Accelerograme artificiale 

Pentru acest studiu de caz au fost generate 7 accelerograme artificiale pe baza 

spectrului de proiectare orizontal care este caracterizat prin valoarea de vârf a 

acceleraţiei terenului ag = 0,3g şi perioada de colt TC = 1,0s. Aceste accelerograme au 

fost folosite pentru ambele modele de calcul prezentate anterior. 

Generarea accelerogramelor artificiale a fost realizată cu ajutorul programului 

SeismoMatch care potriveşte accelerogramele înregistrate la spectrul de proiectare. 

 

 
Figure 5. Cele 7 acceleraţii suprapuse ale accelerogramelor generate 

 

 
Figure 6. Cele 7 viteze suprapuse ale accelerogramelor generate 
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Figure 7. Cele 7 deplasari suprapuse ale accelerogramelor generate 

 

 
Figure 8. Accelerogramele generate în comapraţie cu spectrul ţintă 

 

Din cate se poate observa accelerogramele generate cu ajutorul programului 

SeismoMatch depaşesc spectrul de proiectare realizat cu ajutorul ecuaţiilor din 

normativul P 100-1:2013.  

În figura urmatoare a fost realizată compatibilitatea spectrului mediu de raspuns 

cu spectrul de proiectare: 

 

 
Figure 9. Compatibilitatea spectrului mediu de raspuns(generat cu ajutorul 

celor 7 accelerograme) cu spectrul de proiectare 
 

Din figura de mai sus rezultă faptul că accelerogramele generate sunt în 

concordanţă cu spectrul de proiectare, deci analiza spectrală a fost îndeplinită. 
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• Analiza dinamica – TIME HISTORY 

Pentru cazurile de încarcare de tip time history în care au fost alocate 

accelerogramele artificiale a fost folosită  analiza Fast Nonlinear (FNA). 

Metoda Fast Nonlinear Analysis este o metoda de analiză modala utila pentru 

evaluarea statică  sau dinamică a sistemelor structurale liniare sau neliniare. Din punct 

de vedere al calculului, FNA, se foloseşte în general pentru integrarea directă. Forţele 

interne din elementele neliniare sunt calculate la sfarşitul fiecărei etape de încarcare 

sau de timp. Forțele neliniare sunt tratate ca sarcini externe și se generează un set de 

vectori LDR(Load Dependent Ritz) pentru a capta cu precizie efectele forțelor.  

 

3.5. Rezultate 

 

• Variaţia Forţelor axiale în timp ale pilei P2 (în urma analizei accelerogramei 1): 

 
Figura 10. Fundaţie directă          Figura 11. Fundaţie indirectă 

 

• Variaţia Momentelor încovoietoare în timp la baza pilei P2(în urma analizei 

accelerogramei 1): 

 

                Figura 12. Fundaţie directă       Figura 13. Fundaţie indirectă 
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• Variaţia Forţei tăietoare în timp pentru la baza pilei P2(în urma analizei 

accelerogramei 1): 

•  

 
                Figura 14. Fundaţie directă          Figura 15. Fundaţie indirectă 

 

• Compararea rezultatelor celor 7 accelerograme artificiale generate pentru pentru 

pila P2: 

 
Figura 16. Compararea momentelor încovoietoare după axa longitudinală 

pasajului la baza pilei P2 - Modelul I de calcul 
 

 
Figura 17. Compararea momentelor încovoietoare după axa longitudinală pasajului 

la baza pilei P2 - Modelul II de calcul 
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Figura 18. Compararea forţelor tăietoare la baza pilei P2 - Modelul I de calcul 

 

 
Figura 19. Compararea forţelor tăietoare la baza pilei P2 - Modelul II de calcul 

 

• Reprezentarea variaţiei în timp a deplasării la nivelul suprastructurii: 

 

 
Figura 20. Deplasarea maximă în direcţia pozitivă axei x (longitudinal pasajului) la 

nivelul suprastructurii 

 
Figura 21. Deplasarea maximă în direcţia negativă axei x (longitudinal pasajului) la 

nivelul suprastructurii 
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Figura 22. Deplasarea maximă în direcţia negativă axei x (longitudinal pasajului) la 

nivelul superior al pilelor 

 

 
Figura 23. Deplasarea maximă în direcţia pozitivă axei x (longitudinal pasajului) la 

nivelul superior al pilelor 

 

• Reprezentarea curbelor histerezis pentru aparatele de reazem de pe pila P2: 

 

       

       Figura 24. Fundaţie directă               Figura 25. Fundaţie indirectă 

 

4. CONCLUZII 

 

În urma analizelor dinamice pentru cele două modele de calcul realizate cu 

ajutorul celor 7 accelerograme artificiale generate prin programul SeismoMatch au fost 

sintetizate urmatoarele concluzii: 
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- Variaţia forţelor interne în timp (forţele axiale, momentele încovoietoare la baza 

pilelor, forţele taietoare la baza pilelor) pentru cele doua modele de calcul a fost 

comparată prin interpretarea rezultatelor analizelor celor 7 accelerograme generate. 

Observam faptul că pentru modelul I de calcul, în care am utilizat fundaţii indirecte, 

forţele axiale si tăietoare sunt comparabile cu cele obţinute în modelul II de calcul. 

Momentele încovoietoare negative rezultate în modelul I de calcul reprezintă 

aproximativ 89% din momentele provenite din modelul II, iar momentele 

încovoietoare pozitive sunt aproximativ comparative(valori nesemnificativ mai 

mici pentru modelul I de calcul – 98% din valorile obţinute pentru modelul II). 

- Comportarea în timp a deplasării suprastructurii este diferită în cele două modele 

de calcul utilizate. Deplasarile longitudinale în direcţia negativă axei x  la nivelul 

suprastructurii, în modelul  II, reprezinta 61% din deplasările rezultate în modelul 

I. Deplasările rezultate în modelul II, în direcţia pozitivă axei longitudinale 

reprezintă 48% din deplasarile modelului I. 

Deplasarile suprastructurii prezintă o distribuţie neuniformă, în funcţie de 

accelerogramele analizate, destul de preponderentă la nivelul suprastructurii. 

Comparaţiile au fost realizate prin interpretarea rezultatelor analizelor celor 7 

accelerograme. 

- Pentru deplasarile la nivelul superior al pilelor apare aceeaşi situaţie ca şi pentru 

deplasarile în zona suprastructurii. Deplasarile în timp pentru zona superioară a 

pilelor în ceea ce priveste modeul II de calcul sunt aproape inexistente. 

- Curbele histerezis ale aparatelor de reazem de pe pila P2 generate pentru ambele 

modele de calcul evidenţiaza faptul că forţa tăietoare este mai mare în cazul 

fundaţiilor indirecte şi prezintă o deplasare cu cca. 2cm  mai mare.  

Prezenta lucrare stiinţifică ne-a aratat faptul că, identificarea terenului de 

fundare, adică cunoaşterea parametrilor geotehnici din amplasamentul structurii este 

foarte importantă şi este necesară pentru a proiecta/executa orice structură de 

importanţă mare(ex. Poduri). Parametrii geotehnici sunt cu atât mai importanţi atunci 

când în zona structurii avem acţiuni seismice puternice si foarte frecvente. 
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Rezumat 

 

Pe segmente economice, în ultimii 5 ani sectoarele de Construcții, Transport & depozitare și 

Industria prelucrătoare au atras cel mai mult investitorii.  

Anul trecut au intrat în insolvenţă 5.632 de companii. Dintre acestea, doar jumătate (2.832) 

şi-au depus bilanţul pe anul 2019. Multe dintre aceste afaceri sunt de mici dimensiuni dat fiind că 

cele mai mari 20 de companii care au intrat în incapacitate de plată în 2020.             

Domeniile din care provin firmele intrate în insolvenţă sunt extrem de variate, de la turism la 

retail farma şi de la comerţ (auto, agricol, nespecificat) la producţie de componente auto. 

Deoarece traim in epoca vitezei, si majoritatea firmelor din Romania sunt in pragul 

insolvenței, diferite firme din diferite domenii apeleaza la moduri de a supravietui sau de a se extinde. 

Indiferent de situatie modalitatile principale sunt cele de investitii.  

Firmele de productie si furnizare de bunuri cauta sa isi accelereze si să-și automatizeze 

majoritatea proceselor de productie si furnizare. Cresterea cifrei de afaceri a unei astfel de firme duce 

la extinderea ei pe plan territorial, prin aceasta extindere apar numeroase linii de productie care sunt 

in stransa legatura cu punctele de depozitare care se afla in acelasi amplasament sau la o distanta 

relativ mica. 

 Lucrarile de constructii pentru domeniul privat sunt investitii necesare si esentiale, joaca un 

rol important pentru a obține o legatură stransă a ciclului productie-depozitare-furnizare.  

Calitatea acestor lucrari de constructii este esentiala pentru o durata de viata cat mai lunga si 

lucrari de intretineri cat mai rare. 

Costul de asemena are un rol foarte important, se opteaza a fi cat mai scazut iar calitatea cat 

mai ridicata de aceea se adopta un sistem de activitati sub forma de Management al calitatii.   

 

Cuvinte cheie: investitii, management, cost, calitate 

 

  



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2021  

ediţia a XI-a 

 

Bucureşti, 14 Iunie 2021 

 

 173 

1. CONCEPTUL DE CALITATE 

 

Calitatea este un concept care se utilizează în toate domeniile vieții economice 

și sociale, care însă prezintă un caracter dual și care are semnificații particulare pentru 

domenii, sectoare, funcțiuni sau obiecte specifice 

Prin compararea caracteristicilor de calitate reale, efective cu cele prevăzute în 

documentaţia tehnică, în norme si în standarde se evaluează calitatea produselor, 

proceselor, serviciilor etc. 

 

1.1 Calitatea in constructii 

 

Construcţiile,apar ca urmare a unor motivaţii puternice, fundamentale: 

• nevoia de siguranţă (adăpost),  

• de a asigura cadrul care să găzduiască desfăşurarea unor activităţi de producţie,  

• nevoi spirituale, estetice,  

• de protecţie şi punere în valoare a mediului înconjurător, etc. 

Construcţiile modifică şi uneori afectează mediul înconjurator: 

Conceptul de “dezvoltare durabila” a fost introdus de Lester Brown, incepand 

cu 1984, reprezentand: 

 “dezvoltarea care satisface necesităţile generaţiei prezente fără a compromite 

capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi”.  

Această definiţie cuplează într-un tot integrat şi unitar principii privind : 

• necesităţile actuale de dezvoltare; 

• protecţia mediului şi ecosistemelor naturale; 

• echitate şi protecţie socială; 

• necesităţile şi drepturile generaţiilor următoare. 

In spiritul aplicării principiului echitătii - construcţiile trebuie să satisfacă trei 

categorii de exigenţe: 

• exigenţe ale utilizatorului direct (investitor/proprietar, etc); 

• exigenţe ale utilizatorului indirect (restul comunităţii); 

• exigenţe ale generaţiilor viitoare şi ale mediului. 

 

1.2 Sistemul calitatii in constructii 

 

Factorii implicaţi în realizarea unei construcţii formează de fapt o mulţime 

eterogenă de persoane şi/sau organizaţii între care sunt definite prin lege sau se 

stabilesc adhoc diverse relaţii şi condiţionari, multiple şi diverse.Calitatea unei 

construcţii este rezultatul acţiunii acestei multimi eterogene de  factori şi anume :  
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- Investitorul; 

- Proiectantul; 

- Executantul; 

- Furnizorii de materiale, produse, echipamente şi utilaje; 

- Organizaţii şi persoane ce furnizează diferite servicii: consultanţi, experţi 

tehnici, verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de 

şantier, laboratoare de încercări s.a.; 

- Autorităţi publice locale şi centrale (ministere); 

- Inspectoratul de Stat în  Construcţii, s.a. 

Toti acesti participanti, directi sau indirecti, la realizarea si utilizarea 

constructiilor interrelationeaza, dupa anumite reguri/norme definind un  sistem 

complex, al carui finalitate o constituie „mediul antropic”. 

Legea 10/1995 a calitatii in constructii instituie sistemul calitatii in constructii 

(S.Q.), care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate 

corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a 

societatii si a mediului inconjurator. Conform Legii 10/1995, (Art. 8 si 9), sistemul 

calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, 

responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea 

calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si 

postutilizare ale acestora,  si anume:  

• reglementari tehnice in constructii;  

• calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor; 

• agrementele tehnice pentru noi produse si procedee; 

• verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a       

constructiilor; 

• conducerea si asigurarea calitatii in constructii; 

• autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea  de 

constructii; 

• activitatea metrologica in constructii; 

• receptia constructiilor; 

• comportarea in exploatare si interventii in timp; 

• postutilizarea constructiilor; 

• controlul de stat al calitatii in constructii.  

Sistemul calităţii în construcţii (S.Q.) poate fi asimilat cu un sistem cibernetic deschis: 

Sistemul calitatii este un sistem în masura în care este un « întreg » alcătuit din mai 

multe componente (ex : structuri organizatorice, responsabilităţi, regulamente, 

mijloace etc) între care există condiţionări multiple si diverse. 
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Ca orice sistem, şi acesta primeşte un “ input” generat de motivaţia investitorului şi 

materializat în exigenţele investitorului/utilizatorilor şi ale comunităţii  precum si in  

resursele care se alocă şi se capacitează, faţă de “produsul virtual construit” şi îl 

transformă în cadrul unui “macroproces” (de construire) într-un “ output” materializat 

în “produsul construit” care să satisfacă prin performanţele sale, într-o măsură cât mai 

mare, exigenţele exprimate ( produsul să fie “de calitate “). 

Calitatea este un sistem cibernetic, prin aceea că are posibilitatea de a-şi autoregla 

funcţionarea (feed – back) în măsura în care eficienta funcţionării sistemului suferă 

(rezultatul obţinut nu corespunde celui prognozat iniţial). 

Calitatea este un sistem  cibernetic deschis deoarece funcţionarea sistemului are loc 

în strânsă interdependenţă cu “mediul înconjurător” (alte organizaţii şi instituţii, 

legislaţie din alte domenii conexe, climă etc) cu care schimbă în permanenţă informaţii, 

resurse şi care impune o gama largă şi diversă de restricţii (ex. exigentele comunităţii 

exprimate prin reglementari de tip : cod civil, documentaţii de amenajare a teritoriului 

şi urbanism, alte acorduri şi avize, etc). 

 
2. CALITATEA IN CONSTRUCTII (LEGEA 10/1995)  

 

Calitatea constructiilor este definita in Legea 10 din 1995 a calitatii in constructii, 

Art. 1, ca rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare  

in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si 

colectivitatilor. 

Nu toate constructiile fac obiectul acestei legi.  

Legea 10/1995 se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente 

acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinatie – precum si lucrarilor de 

modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.  

Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele 

gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si 

constructiilor provizorii 
 

2.1 Obligatii si raspunderi ale executantilor  
 

Sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in 

proiecte, in vederea solutionarii; 

Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si 

numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati; 
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Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de 

calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia 

atestati; 

Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze 

determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in 

scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor; 

Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele 

de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in 

proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea 

cerintelor, precum si gestionarea probelor martor; inlocuirea produselor si a 

procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai 

pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului; 

Respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de 

calitate corespunzator cerintelor; 

Sesizarea, in termen de 24 de ore, a I.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice 

in timpul executarii lucrarilor; 

Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si 

pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a 

constructiei; 

Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de 

control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii; 

Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in 

perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii; 

Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea 

executiei lucrarilor; 

Stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie – factori de 

raspundere, colaboratori, subcontractanti – in conformitate cu sistemul propriu de 

asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. (Art.23-L10/1995). 

 

3. MANAGEMENTUL CALITATII 

Inspectia si controlul calitatii se bazeaza pe existenta neconformitatii, pe care isi 

propune sa o elimine pe flux sau la final, pe cand managementul calitatii (totale) 

asimileaza tot ce se face in organizatie pe linia calitatii, cu focalizare expresa pe 

orientarea activitatilor catre prevenirea neconformitatilor si catre planificarea 

imbunatatirilor ce se impun. 
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3.1. Principiile managementului calitatii 
 

• Orientarea catre client: organizatiile depend de clientii lor si de aceea ar trebui 

sa le inteleaga si satisfaca necesitatile curente si viitoare; 

• Leadership: liderii stabilesc unitatea dintre scopul şi orientarea organizaţiei. 

Aceştia ar trebui să creeze şi să mnţină  mediul intern în care personalul poate 

deveni pe deplin implicat în realizarea obiectivelor organizaţiei. 

• Implicarea personalului: implicarea personalului de la toate nivelurile permite 

ca abilitatile sale sa fie folosite in beneficiul organizatiei; 

• Abordarea bazata pe proces: rezultatul dorit este obtinut mai eficient atunci 

cand activitatile si resursele aferente sunt conduse ca un proces. Aceasta 

abordare pleaca de la premiza ca orice activitate care utilizeaza resurse pentru a 

transforma un input  in output poate fi considerata ca proces. In dinamica 

functionarii unei organizatii de cele mai multe ori iesirile dintr-un proces vor 

constitui intrari pentru urmatorul proces. In acest fel se pun in evidenta mai 

evident conexiunile intre activitatile/substructurile specifice organizatiei, 

precum si fenomenele de interfata ale acesteea cu mediul exterior.  

• Abordarea managementului ca sistem: identificarea, intelegerea si 

conducerea proceselor corelate ca un sistem, contribuie la eficacitatea si 

eficienta unei organizatii in realizarea obiectivelor sale; 

• Imbunatatirea continua: imbunatatirea continua a performantei globale a 

organizatiei ar trebui sa fie un obiectiv permanent al organizatiei; 

• Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor: deciziile eficace se bazează 

pe analiza datelor şi informaţiilor  

• Relatii reciproc avantajoase cu furnizorul: o  organizatie si furnizorii sai sunt 

interdependenti si o relatie reciproc avantajoasa creste abilitatea ambilor de a 

crea valoare. 

Managementul calitatii (MQ) este un sistem de activitati prin care o organizatie este 

devotata clientilor sai, in scopul identificarii necesitatilor si asteptarilor acestora si a 

cresterii satisfactiei clientilor fata de produsul/produsele pe care organizatia le ofera, si 

implicit in scopul castigarii de avantaje competitive si a cresterii eficientei proprii. 
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4.STUDIU DE CAZ - INFLUENTA COSTULUI CALITATII ASUPRA A DOUA 

STRUCTURI RUTIERE 

 

4.1. Situatia existenta 

 

Pentru atingerea obiectivului proiectului se propune amenajarea unui drum 

existent in incinta care la momentul actual este realizat la nivel de balast, in cea mai 

mare parte colmatat. Totodata, se propune realizarea unui drum nou ce va deservi hala 

nou construita aflata in proprietatea furnizorului ALCEDO ce face legatura cu linia de 

productie ALCHIMEX 

Drumul existent are o lungime totala de 272.30 m, se desprinde din DJ 401, este 

alcatuit din doua aliniamente si o curba la dreapta, la jumatatea distantei si se 

racordeaza la un tronson amenajat cu asfalt 

 

 
Figura 1 - vedere generala drum pietruit (vedere catre inceput proiect, intersectia cu  

DJ401) 
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Figura 2 - vedere generala drum existent pietruit (vedere catre sfarsit proiect, 

racordarea la tronson asfaltat) 

 

4.2 Structuri rutiere propuse 
 

Elementele geometrice, in plan orizontal si vertical, sunt in conformitate cu standardele 

in vigoare pentru astfel de drumuri. 

 Linia rosie a drumului existent a fost proiectata la o cota superioara cotei 

existente, astfel incat sa fie asigurata scurgerea apelor de pe partea carosabila pe terenul 

adiacent. 

 Pentru a asigura accesul din drumul existent la cota 0 a halei nr. 1, a fost necesar 

ca drumul nou proiectat sa fie realizat in rambleu, avand o inaltime maxima de aprox. 

1.50 m. 

 

4.2.1 Structura rutiera supla cu borduri  

 

- 4 cm strat de uzură BA16 rul 50/70 delimitat in stânga și în dreapta de borduri 

carosabile C30/37 20x25cm 

- strat antifisura din geogril 

- 6 cm strat de legatura BAD 22.4 leg 50/70 

- 18 cm piatra sparta 

- 20 cm balast de rau 
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- 20 cm strat de forma din pamant stabilizat (stabilizare in situ cu lianti hidraulici 

sau puzzolanici sau inlocuire teren de fundare cu balast 20 cm) 

-  

 
Figura 3 - Structura rutiera supla cu borduri 

 

Panta transversala pe partea carosabila este panta unica de 2.5%. 

 

4.2.2 Structura rutiera Rigida cu acostamente 

 

- 19 cm balast pentru acostament 

- 24 cm strat beton de ciment Bcr 4,5 armat continuu cu plasa sudata Φ8 mm 

- 3 cm nisip pilonat 

- 20 cm balast stabilizat cu 5% ciment 

- 20 cm strat de forma din pamant stabilizat (stabilizare in situ cu lianti hidraulici 

sau puzzolanici sau inlocuire teren de fundare cu balast 20 cm) 

 

 

 
Figura 4 - Structura rutiera rigida cu acostamente 
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4.3 Intretinerea structurilor rutiere 

 

DEFINITIE 

Intretinerea drumurilor reprezinta un ansamblu de actiuni si lucrari fizice de si 

lucrari fizice de interventie interventie care se intreprind pentru a con care se intreprind 

pentru a conserva calitatea tehn serva calitatea tehnica optima a drumului in scopul ica 

optima a drumului in scopul de a asigura de a asigura utilizatorilor, pe orice vreme, 

conditii bune de viabilitate, securitate si confort, precum si permanenta curatenie si 

aspect al zonei, pe toata durata de exploatare. 

 

CLASIFICARE  

 In Romania, clasificarea lucrarilor de intretinere a drumurilor publice este data 

de Ordinul Ministrului Transporturilor nr.255/8 iunie 2000 prin care se aproba 

“Nomenclatorul privind lucrarile si serviciile aferente si drumurilor publice” 

  Astfel, avem :  

-Intretinere curenta – reprezinta ansamblul activitatilor de curatenie, estetica, 

reparatii si ajustari stabilite cu ocazia reviziilor   

-Intretinere periodica - reprezinta ansamblul activitatilor rutiere programate a se 

realiza punctual sau pe un sector de drum la expirarea unei perioade de exploatare, in 

scopul ridicarii nivelului tehnic sau prevenirii aparitiei defectiunilor. 

 

4.4 Durata de functionare 

 

 Perioada de serviciu sau durata de functionare a unui drum este durata de 

utilizare in conditii normale de exploatare, exprimata in ani, de la darea in circulatie a 

drumului, ca nou, si pana la introducerea sa in prima reparative capital sau intre doua 

reparatii capitale 

Durata normala de functionare scursa de la darea in circulatie a drumului ca nou, pana 

la prima reparatie capitala este durata initiala de functionare.  

 Durata normala de functionare (initiala sau intre doua reparatii capitale) se 

stabileste in raport cu intensitatea zilnica anuala a traficului de perspectiva exprimata 

in vehicule fizice, si de tipul structurii rutiere realizate 

Perioada de perspectivă va fi indicată de beneficiarul lucrării. Ea se stabileşte 

în cadrul primei faze de proiectare, avându-se în vedere atât traficul actual, cât şi 

evoluţia în perspectivă a acestuia.  

 Structura rutiera supla a fost proiectata pentru o perioada de perspectiva de 15 

ani, cresterea productiei duce deasemenea la o crestere a traficului de 20% annual 
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4.5 Evaluarea produsului de constructii 

 

Generalitati 

Piata este cea care permite o adecvare calitativa si cantitativa intre cerere si 

oferta, precum si o fixare a pretului produselor. 

Produsul, in general, este privit nu numai ca o entitate fizica dotat cu utilitati 

functionale: care include capacitatea vanzatorului de a livra in timp si spatiu un bun 

perfect adaptat nevoilor clientului, dar si capacitatea lui de a flexibiliza oferta la cererile 

viitoare, de a sugera inovatiile. 

Importanta atasata de cumparator specificatiilor produsului si relatia stransa 

cumparator/vanzator fac ca produsul sa fie considerat ca un ansamblu de relatii 

economice, tehnice si personale. 

Clientii nu cumpara produse, ci satisfacerea unei nevoi. Valoarea produsului 

depinde de gradul in care acesta il satisface pe cumparator. 

 

4.5.1 Metoda de evaluare a structurilor 

 

• Metoda analitica, recurge la o analiza detaliata a produsului, la o 

descompunerea a acestuia in parti componente, care se cuantifica si se afecteaza 

cu un pret unitar, calculat pe baza normelor de deviz.  

Metodologia formarii pretului in constructii cuprinde: 

- descompunerea constructiei in parti componente,  

- masurarea acestora,  

- evaluarea lor,  

- insumarea preturilor partilor care compun constructia                

pretul constructiei. 

 

5. CONCLUZII 

 

In urma propunerii unor structuri rutiere pentru a moderniza drumul din 

proprietatea ALCEDO ce deserveste hala nou construita si contribuie la accelerarea 

productiei si a furnizarii de produse, prin studii de intretinere, de durata de functionare 

si cost, ambele structuri rutiere au avantaje si dezavantaje.  
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Rezumat  

 

Lucrarea urmarește studiul modulului de rigiditate al mixturilor asfaltice aeroportuare în 

funcție de tipul de bitum. În cadrul lucrării, am analizat două tipuri de bitum, MOL 50/70 și cel 

modificat cu polimeri OMV 45/60-85 și comportarea lor la modulul de rigiditate.  

S-au realizat încercări de laborator pe agregate, filer și bitum, dar și încercări dinamice. În 

prima parte a lucrării se prezintă tipurile de structuri aeroportuare, în timp ce în cea de a doua parte 

se evidențiează influența pe care o are rigiditatea în cadrul mixturilor asfaltice 

 

Cuvinte cheie: bitum, aeroport, mixtura asfaltica, modul de rigiditate  

 

 

1. NOȚIUNI TEORETICE  

 

1.1. Mixtura asfaltică aeroportuară 

 

Suprafața de teren amenajată pentru aterizare-decolare a aeronavelor cu 

dimensiuni variate, având scopul de a efetua transportul de persoane sau mărfuri poartă 

denumirea de aeroport. Încărcarea și descarcarea avioanelor, transferul mărfurilor și 

pasagerilor presupune amenajarea unui aeroport.  

Diferența dintre realizarea unui drum și a unei suprafețe de aeroport este dată de 

suprafața amenajată, care în cazul drumurilor este o suprafață de teren lungă și îngustă, 

în timp ce în cazul aeroporturilor, suprafața are aproximativ dimensiuni identice. 

Structura rutieră aeroportuară este alcătuită din straturi mai groase decât în cazul 

drumurilor.  

mailto:mara.tomescu@yahoo.com
mailto:claudia.petcu@ymail.com
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Figura 1.1.1. Structura rutiera aeroportuara 

 

În figura de mai sus se poate observa cum straturile ajung să fie de zece ori mai 

mari decât încărcarea pe osia autocamionului de calcul.  

Principala etapă în dimensionarea unei structuri aeroportuare este aceea de a 

identifica parametrii de calcul, dar și de a urmări transferul stării de tensiuni-deformații 

date de solicitările din diferite încărcări transmise de tipurile de avioane. 

Mixtura asfaltică este alcătuita din :  

• Elementul solid – agregate și aditivi minerali sau fibra  

• Elementul vâsco-elasto-plastic – liantul bituminos  

• Elementul gazos – golurile de aer 

 Pentru a se realiza o rețetă optimă de mixtură asfaltică trebuie ales un amestec 

ideal de agregate, filer și bitum, astfel încât să se obțină o durabilitate și stabilitate cât 

mai mare. 

 Mulți cercetatori au încercat să găsească de-a lungul timpului metode de 

proiectare a mixturilor asfaltice. Două dintre metodele dezvoltate au fost metoda 

Marshall și metoda SuperPave.  

 Metoda Marshall, aparută încă din 1938 presupune realizarea unei mixturi 

asfaltice durabile, luând în considerare analiza raportului dintre stabilitate, S și fluaj, 

F, dar și dintre densitate și volumul de goluri în funcție de procentul de liant.  

Un dezavantaj pe care această metodă o are este că nu simulează compactarea din 

realitate, care duce la o spargere a liantului, iar valorile stabilității și fluajului sunt mai 

mult empirice. 

 O rețetă bine proiectată a mixturii asfaltice reprezintă o comportare 

extraordinară în exploatare, în timp ce o bună compactare poate îmbunătății calitatea 

mixturii asfaltice.  

 La nivel international se observă o creștere notabilă în utilizarea structurii 

flexibile pentru pistele aeroportuare. Grosimea stratului de asfalt variază de la 25-50 

cm, în funcție de tipul de aeronavă, caracteristicile terenului de fundare şi tipuri de 
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mixturi asfaltice utilizate. Mixturile asfaltice sunt de obicei folosite cu un modul mare 

de elasticitate.  

 De exemplu, în Franța, pentru piste noi, stratul de uzură are o grosime între 50-

80 mm şi se face prin nemodificarea sau modificarea bitumului în amestecul mixturii 

asfaltice. În ceea ce priveşte reabilitarea pistelor cu bitum modificat cu polimeri folosit 

pentru stratul de uzură, grosimea este între 50-200 mm. Modulul de rigiditate ale 

acestor mixturi asfaltice sunt între 9300 - 14000 MPa.  

 În Danemarca (oraş Kastrup) s-au folosit mixturi asfaltice cu modul ridicat, cu 

bitum modificat cu polimeri şi mixturi asfaltice cu modul ridicat, cu bitum greu.  

 În Germania, în 2006, restaurarea a început pe pista 2 al Aeroportului 

Internațional Frankfurt. Această pistă de beton de ciment a fost înlocuită într-un an cu 

o nouă structură flexibilă, fără oprirea traficului. În Germania, pentru stratul de uzură 

este folosit 0/11 sau 0/16 beton asfaltic cu fibre şi 50-70 bitum sau beton asfaltic cu 

bitum modificat cu polimeri PMB 45 sau 65.  

 În Italia, aproape toate aeroporturile civile au structuri de pavaj cu grosime de 

obicei de 250-300 mm a straturilor asfaltice, peste materialul granular sau stabilizat cu 

ciment. 

 
Figura 1.1.2. Pista de aeroport 

 

1.2. Modulul de rigiditate 

 

 În prezenta lucrare, modulul de rigiditate s-a determinat prin metoda: Încercarea 

de încovoiere la întindere indirecta pe probe cilindrice IT-CY (SR EN 12697-26 Anexa 

C). 
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 Modulul de rigiditate reprezintă valoarea absolută a modulului complex, E*. 

Conform SR EN 12697-26:2018, modulul de rigiditate se determină prin mai multe 

metode,precum: 

• Încercarea la întindere indirecta pe probe cilindrice IT-CY 

• Încercarea la încovoiere in patru puncte pe probe prismatice 4PB-PR 

• Încercarea la încovoiere in doua puncte pe probe trapezoidale 2PB-TR 

 Această metodă se utilizează pentru epruvetele cilindrice de diverse diametre și 

grosimi, care se confecționează în laborator sau se prelevează din stratul rutier. 

Epruveta este supusă deformării în domeniul liniar sub încercări repetate, cu păstrarea 

proporționalității între efort și deformatie. Rezultatul este media a patru încercări. 

 

Figura 1.2.1. Aparat pentru determinarea modulului de rigiditate 

 Ca proba să fie pregătită, se determină densitatea aparentă și o primă condiție 

pentru ca cilindrii să fie buni, este ca densitatea aparentă a fiecarei dintre ele să nu 

difere cu mai mult de 1% față de valoarea medie a setului de probe supus încercării. 

 Temperatura trebuie să fie controlată și monitorizată până când atinge 20°C.  

 Pe probă se montează cadrul metalic de susținere a traductorilor, după care, tot 

ansamblul se montează pe cadrul suport. Se determină valoarea factorului de 

suprafață, care trebuie să fie între 0,5 si 0,7, dar recomandat este 0,6.  
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 Pentru determinarea modulului de rigiditate, pe lângă temperatură, se ține cont 

de coeficientul lui Poisson, egal cu 0,35 pentru mixturi asfaltice, durata încărcării- 

124 ms, de deformația orizontală țintă – 5 microdeformatii și de numărul de pulsuri 

de condiționare – 10 pulsuri. 

 

Figura 1.2.2. Schema generala a echipamentului IT-CY  

 

2. STUDIU DE CAZ 

 

2.1. Materiale utilizate 

 

Mixtura folosită este BA16, formată din agregate (sorturi 8-16, 4-8 si nisip de 

concasaj 0-4) din cariera Revărsarea, filerul este un filer de var Holcim, iar ca liant, 

pentru stabilirea rețetei optime, s-au folosit două tipuri de bitum OMV 45/80-65, 

respectiv MOL 50/70, având următoarele caracteristici: 

Pentru OMV 45/80-65:  

• Penetrație la 25⁰C – 69 

• Punct de înmuiere – 93,8 

• Modul de rigiditate MPa, la 20⁰C – 3602 

• Rezistența la carburanți, la 24h – 8,06 

Pentru MOL 50/70: 

o Penetrație la 25⁰C – 60,3 

o Punct de înmuiere – 47,5 

o Modul de rigiditate MPa, la 20⁰C – 4748 
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o Rezistența la carburanți, la 24h – 10,4 

De asemenea, s-a făcut comparație între cele două bitumuri menționate mai sus 

și bitumul special pentru aeroporturi, OMV 45/80-FR cu rezistență la carburanți, cu 

următoarele caracteristici:  

- Penetrație la 25⁰C – 48,6 

- Modul de rigiditate MPa, la 20⁰C – 5725 

- Rezistența la carburanți, la 24h – 2,3 

 În tabelul ce urmează se prezintă dozajele pentru rețeta folosită: 

 

Tabelul 2.1.1 Dozaj penru rețeta de fabricație a mixturii asfaltice 
Tip agregate/ sort Rețeta de fabricație a mixturii 

asfaltice – dozare materiale 

componenta (%) 

Cantitate materiale la 100kg 

de mixture (kg) 

Criblură 8-16mm 29 27,5 

Criblură 4-8mm 23 21,8 

Nisip de concasaj 0-4mm 37 35 

Filer 11 10,4 

Bitum 5,3 5,3 

Total 100 100 

 

2.2 Încercarea la întindere indirecta IT-CY  

 

 Testul de întindere indirectă prin solicitări repetate pentru detrminarea 

modulului de rigiditate al mixturii asfaltice se realizează prin aplicarea unei sarcini 

vertical de compresiune pe generatoarea probei cilindrice din mixture asfaltică, 

conform SR EN 12697-26, Anexa C.  

Încărcarea se aplică în lungul diametrului vertical al epruvetei, prin plăcile de 

încărcare, este sub formă de impulsuri repetate cu o perioadă de pauză si este de forma 

unei funcții haversine.  

 

 
Figura 2.2.1 Forma impulsului încărcării 
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Unde: 

- 1- încărcarea maximă, astfel încât să se realizeze valoarea maximă a 

deformației orizontale 

- 2- perioada de repetare a impulsurilor  

- 3- timp de propagare 

 

Pentru studiul de caz, cilindrii au fost încercați la temperature diferite, precum 

0⁰C, 10⁰C, 20⁰C, 30⁰C și 40⁰C, pentru a determina influența temperaturii asupra 

modulului de rigiditate.  

 

Tabelul 2.2.1 Modulul de rigiditate funcție de temperatură 

Bitum 50/70 

MOL 

Temperatura Modul de rigiditate, MPa Media 

T=0°C 15270 14989 14773 16078 15277 

T=10°C 9024 9157 9081 9183 9111 

T=20°C 5192 4586 4597 4620 4748 

T=30°C 867 1083 809 1127 971 

T=40°C 288 360 298 368 328 

Bitum 45/80-

65 OMV 

T=0°C 17187 17206 16976 17209 17144 

T=10°C 6444 5794 6297 6215 6187 

T=20°C 3569 3621 3590 3630 3602 

T=30°C 1044 1252 1219 1352 1216 

T=40°C 383 404 396 430 403 

 

 
Figura 2.2.2 Influența temperaturii asupra modulului de rigiditate 
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Tabelul 2.2.2 Modulul de rigiditate în funcție de densitatea aparentă la diferite 

temperaturi pentru bitumul 45/80-65 

 Bitum OMV 45/80-65     
Densitatea aparenta, 

g/cm3 

Modul de rigiditate, 20⁰C, 

MPa  0⁰C 10⁰C 30⁰C 40⁰C 

2,576 3310 16760 6458 1015 376 

2,578 3828 16769 6463 1051 382 

2,580 3526 17605 6424 1036 384 

2,588 3715 17225 5457 1098 396 

2,589 3636 17186 6130 1405 412 

2,595 3543 17192 6136 1422 415 

2,598 3420 17205 6245 1362 426 

2,605 3840 17213 6185 1341 434 

 

 
Figura 2.2.3 Modul de rigiditate în funcție de densitatea aparentă 
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Tabelul 2.2.3 Modulul de rigiditate în funcție de densitatea aparentă la diferite 

temperaturi pentru bitumul 50/70 

 Bitum MOL 50/70     
Densitatea aparenta, 

g/cm3 

Modul de rigiditate, 20⁰C, 

MPa  0⁰C 10⁰C 30⁰C 40⁰C 

2,600 5804 14875 9078 806 290 

2,602 4579 14670 9084 812 305 

2,602 4581 14887 9087 814 303 

2,603 4590 15652 8961 919 272 

2,605 4594 15024 9220 1122 376 

2,609 4599 14953 9093 1043 344 

2615 4614 16035 9156 1130 385 

2,621 4625 16121 9210 1123 350 

 

 
Figura 2.2.4 Modulul de rigiditate în funcție de densitatea aparentă  
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Tabelul 2.2.4 Modulul de rigiditate în funcție de stabilitate pentru diferite 

temperaturi pentru bitumul 45/80-65 

 Bitum OMV 45/80-65     

Stabiliate Marshall la 60⁰C 

Modul de rigiditate, 20⁰C, 

MPa  0⁰C 10⁰C 30⁰C 40⁰C 

12,5 3310 16760 6458 1015 376 

12,7 3636 17186 6130 1405 412 

12,8 3715 17225 5457 1098 396 

13,1 3526 17213 6185 1341 434 

13,2 3543 17192 6136 1405 415 

13,4 3828 16769 6463 1051 382 

13,5 3420 17205 6245 1362 426 

13,7 3840 17605 6424 1036 384 

 

 
Figura 2.2.5 Modulul de rigiditate în funcție de stabilitate 
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Tabelul 2.2.5 Modulul de rigiditate în funcție de stabilitate pentru diferite 

temperaturi pentru bitumul 50/70 

 Bitum MOL 50/70     

Densitatea aparenta, g/cm3 

Modul de rigiditate, 20⁰C, 

MPa  0⁰C 10⁰C 30⁰C 40⁰C 

7,5 4599 14953 9093 1043 344 

7,6 4590 15652 8961 919 272 

7,6 4625 16121 9210 1123 350 

7,9 5804 14875 9078 806 290 

8,0 4581 14887 9087 814 303 

8,3 4594 15024 9220 1122 376 

8,6 4579 14670 9084 812 305 

8,8 4614 16035 9156 1130 385 

 

 
Figura 2.2.6 Modulul de rigiditate în funcție de stabilitate 
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Tabelul 2.2.6 Modulul de rigiditate în funcție de tipul de bitum 

Tip de bitum Penetratia la 

25⁰C, 1/10mm 

Modul de 

rigiditate, MPa 
Temperatura, ⁰C 

OMV 45/80-65 60.3 

17122 0⁰C 

6187 10⁰C 

3602 20⁰C 

1216 30⁰C 

403 40⁰C 

OMV 45/80-FR 48.6 5725 20⁰C 

MOL 50/70 69 

15277 0⁰C 

9111 10⁰C 

4748 20⁰C 

971 30⁰C 

328 40⁰C 

OMV 45/80-FR 48.6 5725 20⁰C 

 

 
Figura 2.2.7 Influența tipului de bitum asupra modulului de rigiditate 

 

 Se compară și bitumul MOL 50/70 cu cel special pentru mixtura asfaltică 

aeroportură, rezultând o scădere cu 21% în cazul bitumului OMV45/80-FR. 
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Figura 2.2.8 Influența tipului de bitum asupra modulului de rigiditate 

 

 Pentru fiecare tip de bitum se determine rezistența la carburanți. Aceasta constă 

în determinarea paramentrilor de pierdere de masa si testul de periere. 

 

Tabelul 2.2.7 Modulul de rigidiate funcție de pierderea de masa la 24h 

Tip de bitum 45/80-FR 45/80-65 OMV 50/70 MOL 

Modul de rigiditate, MPa, la 

20⁰C 
5725 3602 4748 

Pierderi de masa % la 24h 2.3 8.06 10.4 

 

 
Figura 2.2.9 Pierderea de masa la 24h 
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Tabelul 2.2.8 Molul de rigiditate funcție de pierderea de masa la 48h 

Tip de bitum 45/80-FR 45/80-65 OMV 50/70 MOL 

Modul de rigiditate, MPa, la 

20⁰C 
5725 3602 4748 

Pierderi de masa % la 48h 4.65 10.31 12.66 

 

 
Figura 2.2.10 Pierderea de masa la 48h 

 

3. CONCLUZII 

 

 S-a utilizat pentru mixtura asfaltică aeroportuară BA16 (beton asfaltic 16mm) 

cu aceleași dojaze de agregate, filer și bitum, diferența constând în tipurile de bitum, și 

anume bitum MOL 50/70 si OMV 45/80-65.  

 S-au executat încercări de laborator pentru ambele tipuri de bitum, în final, în 

grafice făcându-se referire la modul de rigiditate în funcție de densitate, în funcție de 

stabilitate Marshall și tipul de bitum.  

De asemenea, modul de rigiditate s-a încercat la mai multe temperaturi, înafară de cea 

standard de 20°C, precum 0°C, 10°C, 30°C si 40°C.  

Pentru temperatura de 20°C se face o comparație între bitumurile 50/70, 45/80-65 și 

cel 45/80-FR, cu rezistență la carburanți.  
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 Pentru ambele tipuri de bitum studiate se observă că atunci când temperatura 

crește, modulul de rigiditate scade, la 0°C este un modul de 15277 MPa, respectiv 

17144 MPa, la 40°C, 328 MPa, respectiv 403 MPa.  

Se observă o creștere a modulului de rigiditate, cu bitum 45/80-65, cu 14% si o creștere 

a densității aparente cu 1%. Pentru bitumul, 50/70, se observă de asemenea, o scădere 

a modului de rigiditate cu 25% și o creștere a densității cu 0.8%.  

 Pentru stabilitate Marshall, se observă o creștere a modulului de rigiditate cu 

14% și o creștere a stabilității cu 9% pentru bitumul modificat cu polimeri, și de 

asemenea, o creștere a stabilității cu 15% pentru bitumul 50/70.  

 În funcție de tipul de bitum și rigiditate se observă că la temperatura de 0°C, 

scade modulul de rigiditate cu 12% în cazul bitumului 45/80-65 și 50/70, iar penetrația 

crește cu 13% (de la 60.3 la 69 1/10mm). 

La temperatura de 20°C, modulul de rigiditate scade cu 59%  și crește penetrația 

bitumului cu 19% (48,6 la 60,3 1/10mm), făcându-se referire la bitumul OMV 45/80-

65 și 45/80-FR.  

Totodata, la temperatura de 20°C, între bitumurile 45-80-FR si MOL 50/70, scade 

modulul de rigiditate cu 21% și crește penetrația cu 30% (de la 48,6 la 69 1/10mm).  

 La temperaturile de 30°C si 40°C, pentru bitumurile 50/70 și cel cu polimeri 

45/80-65, modul de rigiditate scade cu 25%, respectiv 23%, iar penetrația crește (de la 

60.3 la 69 1/10mm). 

 La încercarea cu kerosen cu bitumurile 45/80-FR și OMV 45/80-65, se constată 

că modulul de rigiditate la temperatura de 20⁰C scade cu 59% (de la 5725 l 3602 MPa), 

iar pierderea de masa crește cu 72% (de la 2.3 la 8.06), după 24 de ore. După 48 de ore, 

modulul de rigiditate pentru cele două bitumuri menționate mai sus, scade, iar pierderea 

de masa crește cu 55% (de la 4.65 la 10.31).  

 Între bitumurile MOL 50/70 și cel cu rezistență la carburanți, după 24 de ore, 

pierderea de masă crește cu 78% (de la 2.3 la 10.4) și modulul de rigiditate scade cu 

21% (de la 5725 la 4748 MPa). La 48 de ore, modulul de rigiditate crește, iar pierderea 

de masă crește cu 63%, de la 4.65 la 12.66.  

 Pentru cele două bitumuri alese initial, OMV 45/80-65 și MOL 50/70, se observă 

că după 24 de ore, pierderea de masă crește cu 23%, iar după 48 de ore crește cu 19%, 

și de asemenea, modulul de rigiditate crește cu 24% (de la 3602 la 4748 MPa) 
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Rezumat   

 

Obiectivul lucrării constă în propunerea mai multor variante de ranforsarea, atât cu 

îmbrăcăminte bituminoasă, cât și cu dale din beton de ciment rutier pentru două structuri rutiere 

existente, una fiind suplă, iar cealaltă semirigidă. 

Necesitatea ranforsării structurilor rutiere existente este determinată de starea tehnică a 

acestora și se execută pentru sporirea capacității portante. 

Pe parcursul studiului de caz, s-au propus șapte variante de ranforsare cu mixtură asfaltică 

pentru ambele structuri rutiere, urmărind-se îndeplinirea concomitentă a celor două criterii de 

dimensionare, și anume: deformația specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase 

și deformația specifică de compresiune admisibilă la nivelul pământului de fundare. 

De asemenea, pentru aceleși structuri rutiere existente, s-au propus două variante de 

ranforsare cu dale din beton de ciment, pentru clasa betonul BcR 4.5 și BcR 5.0, determinând grosimea 

dalei de beton în funcție de valoarea modulului de reacție la suprafața structurii rutiere existente și de 

tensiunea la întindere din încovoiere a betonului de ciment rutier pentru cele doua clase ale betonului. 

Scopul acestei lucrări este de a face o comparație între modul în care variază deformațiile 

specifice la baza straturilor bituminoase în funcție de caracteristicile materialelor din care sunt 

alcătuite straturile asfaltice propuse pentru ranforsare. În cazul ranforsării cu beton de ciment, scopul 

lucrării este de a observa variațiile pe care le are grosimea dalei din beton de ciment pentru clase 

diferite ale acestuia. 

 

Cuvinte cheie: stare tehnică, ranforsare, structuri rutiere, mixtură asfaltică, dale din beton de ciment 

 

 

1. INTRODUCERE  

 

Structura rutieră este elementul de rezistență al drumului, alcătuit dintr-un 

ansamblu de straturi din materiale prelucrate prin tehnologii adecvate și dimensionate 

astfel încât să poată prelua, pe o perioadă determinată, solicitările din trafic și din 

condițiile climaterice în limita deformațiilor admisibile. 

mailto:madalina.moisescu@student.utcb.ro
mailto:claudia.petcu@utcb.ro
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Complexul rutier poate fi definit ca o construcție alcătuită din fundație 

(terasamente și teren natural) și structura rutieră, cu scopul de a servi în bune condiții 

și în siguranță circulația rutieră. 

Pentru o corectă clasificare a structurilor rutiere este necesar să se cunoască în 

totalitate materialele utilizabile în straturile rutiere prin caracteristicile lor care intervin 

în cadrul metodelor de dimensionare adoptate, precum şi modul de comportare al 

acestora în exploatare, care poate conduce, prin studii atente şi, din păcate de durată, la 

concluzii interesante, menite de multe ori să influenţeze etapele de calcul de 

dimensionare, tehnologiile de execuţie, implementarea unor noi soluţii etc.  

Structura rutieră suplă, ţinând cont de modul de alcătuire şi comportamentul în 

exploatare, este caracterizată dintr-un ansamblu de materiale necoezive, stabilizate 

mecanic sau/şi cu lianţi hidrocarbonaţi, îmbrăcămintea şi stratul de bază fiind realizate 

din mixturi asfaltice sau în mod excepţional din macadam bituminos sau macadam 

(pietruire). 

Structurile rutiere semirgide sunt constituite din straturi din agregate naturale 

stabilizate mecanic şi cu lianţi hidraulici sau puzzolanici, în care apar în timp fisuri din 

contracţie, iar îmbrăcămintea şi, eventual, stratul de bază sunt straturi bituminoase. 

Stratul rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment sau cu lianţi puzzolanici poate 

fi strat de fundație sau/şi strat de bază. 

Prin structură rutieră rigidă se întelege acel complex bistrat, format dintr-o 

îmbrăcăminte din beton simplu sau armat, respectiv macadam cimentat și un strat 

portant de fundație realizat din materiale granulare stabilizate sau nu cu lianți. 

Structurile rutiere rigide au ca element constructiv definitoriu dala de beton, 

respectiv rosturile de contracție-dilatație, care constituie, în același timp, și principalul 

dezavantaj al acestui tip de structură rutieră. 

 

1.1.Dimensionarea ranforsărilor pentru structuri rutiere suple și semirigide  

 

Scopul dimensionării este acela de a determina grosimea diferitelor straturi din 

alcătuirea unei structuri rutiere, dispunerea materialelor componente și numărul 

acestora, necesare preluării traficului de perspectivă. 

Structurile rutiere sunt proiectate pentru o perioadă de perspectivă specificată. 

Durata de viață sau „perioada de serviciu” este timpul scurs de la momentul construirii 

până la atingerea unei stări finale a structurii rutiere. 

Dimensionarea (proiectarea din punct de vedere structural) este realizată astfel 

încât să rezulte o structură rutieră suficient de rezistentă la incărcările date de trafic în 

timpul duratei de viață proiectată. 
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Dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare se bazează pe îndeplinirea 

concomitentă a următoarelor criterii: 

• deformația specifică de întindere admisibilă la baza straturilor 

bituminoase; 

• deformația specifică de compresiune admisibilă la nivelul pământului de 

fundare. 

Criteriul deformației specifice de întindere admisibile la baza straturilor 

bituminoase este respectat dacă rata de degradare prin oboseală (RDO) are o valoare 

mai mică sau egală cu (RDO) admisibilă. 

Rata de degradare prin oboseală se calculează cu relația: 

RDO=
𝑁𝑐

𝑁𝑎𝑑𝑚
                                                                                                       (1)                                                                                                              

Unde: 

Nc - traficul de calcul măsurat în m.o.s. (milioane osii standard de 115kN) 

Nadm - număr de solictări admisibil, în m.o.s., care poate fi preluat de straturile 

bituminoase, corespunzător stării de deformație care se dezvoltă la baza acestora. 

Criteriul deformației specifice verticale admisibilă la nivelul pământului de 

fundare este respectat, dacă este îndeplinită condiția: 

εz≤εzadm                                                                                                                (2) 

Unde: 

εz - deformația specifică de compresiune la nivelul pământului de fundare 

(microdef) calculată cu ajutorul programului de calcul 

 εzadm. - deformația specifică verticală admisibilă la nivelul pământului de fundare 

(microdef). 

Ranforsările cu beton de ciment constau în execuția de dale din beton peste 

structurile rutiere existente.  

Rigiditatea acestor dale este foarte mare în comparație cu structura rutieră 

existentă. Datorită acestui fapt, presiunile verticale, care apar sub aceste dale la trecerea 

sarcinilor, sunt repartizate pe o suprafață mare și, în consecință, sunt mici, cu excepția 

zonelor situate în dreptul rosturilor sau la marginea dalelor unde presiunile verticale 

sunt mai mari: din cauza deformării dalei, sub acțiunea  sarcinilor, pot să apară eforturi 

de încovoiere mari la dală, și ducă grosimea dalei este insuficientă, aceasta poate să se 

rupă. 

Dimensionarea ranforsării structurilor rutiere suple și semirigide se bazează pe 

criteriul tensiunii admisibile la întindere din încovoiere a betonului de ciment rutier 

(σadm). 

Criteriul de dimensionare se exprimă prin relația: 

σi≤ σadm                                                                                                                                                                       (3)  
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În care: 

σi – tensiunea de întindere din încovoiere a betonului din dale, datorată încărcării 

combinate (încărcări din trafic și din gradientul de temperatură zilnic); 

σadm   – tensiunea admisibilă la întindere din încovoiere admisibilă a betonului de 

ciment din dale (dacă dalele sunt realizate din două straturi, σadm se referă la betonul 

din stratul de rezistență). 

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; 

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. Structura rutieră de calcul 

 

Pentru structurile rutiere existente, se vor face o serie de rulări prin introducerea 

caracteristicilor materialelor din care sunt alcătuite acestea în programul de calcul 

Calderom.  

Structura rutieră S.R.1 are în componenţă următoarele straturi: 

• 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16  

• 5 cm strat de legătură din beton asfaltic descis tip BAD 22,4 

• 8 cm strat de bază din anrobat bituminos tip AB 31,5 

• 15 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă  

• 20 cm strat inferior de fundaţie din balast  

• 10 cm strat de formă din nisip 

 

Structura rutieră S.R.2 are în componenţă următoarele straturi: 

• 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16  

• 5 cm strat de legătură din beton asfaltic descis tip BAD 22,4 

• 8 cm strat de bază din anrobat bituminos tip AB 31,5 

• 15 cm strat superior de fundaţie din balast stabilizat cu ciment  

• 20 cm strat inferior de fundaţie din balast  

• 10 cm strat de formă din nisip 
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2.STUDIU DE CAZ  

 

În cadrul studiului, avem de analizat o structură rutieră suplă și o structură rutieră 

semirigidă, iar zona în care sunt executate aceste două structuri are următoarele 

caracteristici: 

• tipul climateric: I; 

• regim hidrologic: 1; 

• tipul pământului de fundare: P1/P3/P5; 

• clasa tehnică III; 

• volumul de trafic de calcul luat în considerare pentru verificarea structurilor 

rutiere are valoarea Nc=1.50 m.o.s., clasa trafic - foarte greu. 

Structurile rutiere supuse analizei sunt caracterizate prin grosimea fiecărui strat 

rutier şi prin caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere şi 

ale pământului de fundare. 

Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale materialelor sunt 

prezentate în tabelul următor: 

 

Tabel 1. Caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din structurile 

rutiere existente 

Denumirea materialului 

Modulul de 

elasticitate dinamic, 

E (MPa) 

Coeficientul 

lui Poisson 

µ 

Mixtura asfaltică existentă 2500 0,35 

 

Piatra sparta/ Balast stabilizate cu ciment 400/ 600 0,27 

Balast 217/ 152/ 174 0,27 

Strat de nisip – nu se consideră în calculul de dimensionare deoarece nu conferă 

capacitate portanta stucturii rutiere (doar în calculul de verificare la îngheț – dezgheț 

intervine) 

Pământ de fundare tip P1/P3/P5 100/70/80 0,27/0,30/0,42 
     

Cu ajutorul valorilor deformațiilor specifice rezultate în urma rulării 

programului CALDEROM s-a calculat numărul de solicitări admisibil, în m.o.s., care 

poate fi preluat de structurile rutiere investigate, până la apariţia fisurării și modul în 

care sunt respectate criteriile de dimensionare.  

În tabelul următor sunt prezentate aceste valori. 
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Tabel 2. Verificarea criteriilor de dimensionare pentru structurile rutiere 

existente 

Sector 

 

Nc, 

m.o.s. 

Deformația 

adm la baza 

straturilor 

bituminoase r 

( microdef.) 

Criteriul de 

dimensionare 

RDO ≤ RDOadm 

Criteriul de 

dimensionare 

z ≤ z adm 

Sector suplu 

SR 1 P1 
1.50 195 4.34 0.90 417 294.88 

Sector suplu 

SR 1 P3 
1.50 208 5.60 0.90 517 294.88 

Sector suplu 

SR 1 P5 
1.50 205 5.29 0.90 444 294.88 

Sector 

semirigid 

SR 2 P1 

1.50 157 1.83 0.90 396 294.88 

Sector 

semirigid 

SR 2 P3 

1.50 168 2.40 0.90 486 294.88 

Sector 

semirigid 

SR 2 P5 

1.50 166 2.29 0.90 419 294.88 

 

Deoarece structurile rutiere existente nu îndeplinesc criteriile de dimensionare și 

nu pot prelua traficul de perspectivă, se recomandă ranforsarea structurilor rutiere 

existente. 

 

2.1. Ranforsarea structurilor rutiere existente cu mixtură asfaltică conform 

normativului AND 550-1999 

 

Pentru a putea prelua traficul de perspectivă, s-au propus spre analiză 7 soluții 

de ranforsare, acestea fiind prezentate în tabelul 3. 
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Tabel 3. Prezentarea soluțiilor de ranforsare cu mixtură asfaltică 
SR 1 GROSIMI RANFORSARE STRATURI 

BITUMINOASE PROPUSE 

SR 2 GROSIMI RANFORSARE STRATURI 

BITUMINOASE PROPUSE 

VARIANTA 1 PROPUSA DE RANFORSARE CU STRATURI BITUMINOASE 

4 cm strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată 

tip MAS 16  cu bitum modificat 

12 cm strat de baza din anrobat bituminos cu criblură 

tip AB 31.5 

4 cm strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată 

tip MAS 16  cu bitum modificat 

10 cm strat de baza din anrobat bituminos cu 

criblură tip AB 31.5 

VARIANTA 2 PROPUSA DE RANFORSARE CU STRATURI BITUMINOASE 

4 cm strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată 

tip MAS 16  cu bitum modificat 

8 cm strat de baza din anrobat bituminos cu criblură 

tip AB 31.5 

4 cm strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată 

tip MAS 16  cu bitum modificat 

8 cm strat de baza din anrobat bituminos cu criblură 

tip AB 31.5 

VARIANTA 3 PROPUSA DE RANFORSARE CU STRATURI BITUMINOASE 

4 cm strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată 

tip MAS 16 fara bitum modificat 

8 cm strat de baza din anrobat bituminos cu criblură 

tip AB 31.5 

4 cm strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată 

tip MAS 16 fara bitum modificat 

8 cm strat de baza din anrobat bituminos cu criblură 

tip AB 31.5 

VARIANTA 4 PROPUSA DE RANFORSARE CU STRATURI BITUMINOASE 

4 cm strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată 

tip MAS 11.2 fara bitum modificat 

8 cm strat de baza din anrobat bituminos cu criblură 

tip AB 31.5 

4 cm strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată 

tip MAS 11.2 fara bitum modificat 

8 cm strat de baza din anrobat bituminos cu criblură 

tip AB 31.5 

VARIANTA 5 PROPUSA DE RANFORSARE CU STRATURI BITUMINOASE 

4 cm strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată 

tip MAS 16  fara bitum modificat 

8 cm strat de baza din anrobat bituminos cu criblură 

tip AB 31.5 

FREZARE 3 cm MIXTURA EXISTENTA 

4 cm strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată 

tip MAS 16  fară bitum modificat 

8 cm strat de baza din anrobat bituminos cu criblură 

tip AB 31.5 

FREZARE 3 cm MIXTURA EXISTENTA 

VARIANTA 6 PROPUSA DE RANFORSARE CU STRATURI BITUMINOASE 

4 cm strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată 

tip MAS 16  cu bitum modificat 

8 cm strat de baza din anrobat bituminos cu criblură 

tip AB 31.5 

FREZARE 3 cm MIXTURA EXISTENTA 

4 cm strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată 

tip MAS 11.2  fară bitum modificat 

8 cm strat de baza din anrobat bituminos cu criblură 

tip AB 31.5 

FREZARE 3 cm MIXTURA EXISTENTA 

VARIANTA 7 PROPUSA DE RANFORSARE CU STRATURI BITUMINOASE 

5 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16  

6 cm strat de legatura din beton asflatic deschis tip 

BAD 22.4 

4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16  

6 cm strat de legatura din beton asflatic deschis tip 

BAD 22.4 
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 Toate cele șapte soluții de ranforsare propuse îndeplinesc criteriile de 

dimensionare. Astfel, soluția aleasă ca etalon este cea propusă în varianta 7 deoarece 

rata de degradare prin oboseală și deformația specifică de compresiune la nivelul 

pământului de fundare au valorile cele mai apropiate față de valorile admisibile. 

 În continuare, se vor expune graficele comparative pentru deformația la baza 

straturilor bituminoase între soluția optimă de ranforsarea propusă și restul soluțiilor 

propuse, atât pentru structura rutieră suplă, cât și pentru cea semirigidă. 

• Pentru structura rutieră suplă  

 

 

Figura 1. Grafic comparativ între r pentru soluția aleasă și restul soluțiilor 

propuse în studiul de caz pentru structura rutieră suplă, pământ tip P1 

 

Figura 2. Grafic comparativ între r pentru soluția aleasă și restul soluțiilor 

propuse în studiul de caz pentru structura rutieră suplă, pământ tip P3 
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Figura 3. Grafic comparativ între r pentru soluția aleasă și restul soluțiilor 

propuse în studiul de caz pentru structura rutieră suplă, pământ tip P5 

 

• Pentru structura rutieră semirigidă 

 

Figura 4. Grafic comparativ între r pentru soluția aleasă și restul soluțiilor 

propuse în studiul de caz pentru structura rutieră semirigidă, pământ tip P1 

 

Figura 5. Grafic comparativ între r pentru soluția aleasă și restul soluțiilor 

propuse în studiul de caz pentru structura rutieră semirigidă, pământ tip P3 
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Figura 6. Grafic comparativ între r pentru soluția aleasă și restul soluțiilor 

propuse în studiul de caz pentru structura rutieră semirigidă, pământ tip P5 

 

2.2. Ranforsarea structurilor rutiere existente cu dale din beton de ciment 

conform normativului PD 124-2002 

 

 Pentru aceleași structuri rutiere existente și aceleași caracteristici ale zonei în 

care vor fi executate, s-au propus 2 soluții de ranforsare conform normativului PD 124-

2002 pentru clasa betonului de ciment rutier BcR 4.5 și BcR 5.0. 

 Astfel, pe baza valorii modulului de reacție la suprafața strucurii rutiere existente 

și a tensiunii la întindere din încovoiere admisibilă a betonului de ciment rutier, s-a 

determinat grosimea dalei de beton pentru cele două clase ale acestuia. 

 

Tabel 4. Determinea grosimii dalei de beton de ciment 
Modulul de reacție la suprafata structurii 

rutiere existente,  

K (MN/m3) 

Hech = 60.50 cm 110 90 105 

GROSIMEA DALEI DE BETON 

 adm = 3,42 / 3,80 MPa 

SR 1 (cm) 21/19 22/20 21,5/19,5 

Modulul de reacție la suprafata structurii 

rutiere existente,  

K (MN/m3) 

Hech = 68 cm 115 100 110 

GROSIMEA DALEI DE BETON 

 adm = 3,42 / 3,80 MPa 

SR 2 (cm) 21,8/19,8 21,5/19.5 21/19 
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3. CONCLUZII  

 

Concluzii privind interpretarea rezultatelor obținute în urma ranforsării cu 

mixtură asfaltică: 

 

➢ pentru structurile rutiere suple  

 În urma graficului din figura 1, se pot extrage următoarele concluzii: 

• deformația admisibilă la baza straturilor bituminoase are valorile cuprinse 

între 85.6 și 121 microdef. 

• procentual, diferența între valoarea deformației admisibilă la baza 

straturilor bituminoase aleasă ca etalon și restul deformațiilor pentru 

celelalte soluții propuse variază între 4.2% și 25.6%                 

În urma graficului din figua 2, se pot extrage următoarele concluzii: 

• deformația admisibilă la baza straturilor bituminoase are valorile cuprinse 

între 92 și 130 microdef. 

• procentual, diferența între valoarea deformației admisibilă la baza 

straturilor bituminoase aleasă ca etalon și restul deformațiilor pentru 

celelalte soluții propuse variază între 3.9% și 25.8% 

În urma graficului din figura 3, se pot extrage următoarele concluzii: 

• deformația admisibilă la baza straturilor bituminoase are valorile cuprinse 

între 90.6 și 128 microdef. 

• procentual, diferența între valoarea deformației admisibilă la baza 

straturilor bituminoase aleasă ca etalon și restul deformațiilor pentru 

celelalte soluții propuse variază între 3.9% și 25.7% 

 

➢ pentru structurile rutiere semirigide  

 În urma graficului din figura 4, se pot extrage următoarele concluzii: 

• deformația admisibilă la baza straturilor bituminoase are valorile cuprinse 

între 82.9 și 105 microdef. 

• procentual, diferența între valoarea deformației admisibilă la baza 

straturilor bituminoase aleasă ca etalon și restul deformațiilor pentru 

celelalte soluții propuse variază între 0.0% și 20.3% 

În urma graficului din figura 5, se pot extrage următoarele concluzii: 

• deformația admisibilă la baza straturilor bituminoase are valorile cuprinse 

între 89.3 și 113 microdef. 
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• procentual, diferența între valoarea deformației admisibilă la baza 

straturilor bituminoase aleasă ca etalon și restul deformațiilor pentru 

celelalte soluții propuse variază între 0.0% și 20.3% 

În urma graficului din figura 6, se pot extrage următoarele concluzii: 

• deformația admisibilă la baza straturilor bituminoase are valorile cuprinse 

între 87.9 și 111 microdef. 

• procentual, diferența între valoarea deformației admisibilă la baza 

straturilor bituminoase aleasă ca etalon și restul deformațiilor pentru 

celelalte soluții propuse variază între 0.0% și 20.1% 

De asemenea, în urma graficelor din figurile 4, 5 și 6, se observă faptul că pentru 

soluția 5 propusă, deformația admisibilă la baza straturilor bituminoase are valori egale 

cu cele ale defomației rezultate în cazul variantei de ranforsare 7. 

 

Concluzii privind interpretarea rezultatelor obținute în urma ranforsării 

structurilor rutiere cu dale din beton de ciment rutier  

 Pentru aceleași structuri rutiere existente s-au propus două soluții de ranforsare 

cu beton de ciment rutier BcR 4.5 și BcR 5.0. Conform tabelului 4, reiese faptul că, 

ținând cont de valoarea modulului de reacție la suprafața structurii rutiere existente și 

de tensiunea la întindere din încovoiere a betonului de ciment rutier pentru cele două 

clase ale betonului, grosimea dalei de beton de ciment variază cu 2 cm.  
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PRECOMPRIMAT ȘI INFLUENȚA LOR ASUPRA CAPACITĂȚII 
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Universitatea Tehnică de Construcții București, e-mail: corina.chiotan@utcb.ro   

 

Rezumat    

 

Tema lucrării este una de actualitate pentru investițiile în infrastructura rutieră din Romania.  

Într-un comunicat de presă al CNAIR, din  anul 2018, Administratorul infrastructurii rutiere 

din Romania menționează ca din cele 4.250 de poduri aflate pe rețeaua de Drumuri Naționale din 

România, 37 se află în clasa tehnică 5, iar  680 de poduri sunt în clasa tehnică 4. Se menționează că 

aceste poduri sunt monitorizate permanent, iar problemele apărute pot fi ținute sub control prin 

activități de reparație curentă. 

Așadar, activitatea de monitorizare a stării tehnice a aproximativ 20% din numărul total al 

podurilor rutiere existente, mai precis identificarea si urmărirea defectelor si degradărilor podurilor, 

urmata de stabilirea soluțiilor si a programelor de reabilitare, reprezintă o temă de interes pentru toate 

părțile implicate: beneficiari, proiectanți si antreprenori. 

Lucrarea de fata își propune sa treacă in revista defectele si degradările ce pot să apară la 

podurile din beton precomprimat existente în număr foarte mare pe rețeaua de drumuri din Romania 

și să centralizeze modul în care aceste defecte și degradări apărute influențează capacitatea portanta 

a structurii de rezistență. Pe baza studiilor de caz se pot trage câteva concluzii pertinente care pot 

ajuta inginerii proiectanți la stabilirea  stării tehnice și a soluțiilor de consolidare. 

Concluziile rezultate in urma studiilor de caz realizate pe grinzi din beton armat precomprimat 

cu armatura preîntinsă si grinzi din beton armat precomprimat  cu armatura postîntinsă, analizate in 

diferite ipoteze de calcul, sunt prezentate împreuna cu reprezentări   grafice, determinări ale capacității 

portante si interpretări ale rezultatelor obținute. 

 

 

1. SUPRASTRUCTURI CU GRINZI DIN BETON PRECOMPRIMAT 

UTILIZATE PE RETEAUA DE DRUMURI DIN ROMANIA 

 

Podurile din beton precomprimat reprezintă cca 80% din podurile de pe rețeaua 

de drumuri din Romania. Domeniul deschiderilor uzuale pentru astfel de poduri este 

de la 6 la 40 de metri. Exista poduri realizate după proiecte tipizate, cele mai multe, 

dar și lucrări având caracter de unicat. 

mailto:corina.chiotan@utcb.ro
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Necesitatea tipizării proiectelor de grinzi vine ca urmare a dezvoltării traficului 

rutier, accentuare a vitezei de execuție a lucrărilor, creșterea productivității și 

îmbunătățirea calității lucrărilor. 

Primele proiecte de acest fel au fost concepute încă din anul 1955 și au vizat 

suprastructurile din beton cu grinzi turnate monolit sau grinzi prefabricate cu carcase 

sudate cu lungimi cuprinse intre 12 și 20 de metri, pentru clasa I de încărcări. 

Între anii 1960-1970, metodele de calcul evoluează, totodată se produc 

modificări la nivelul convoaielor de încărcare și gabaritelor, ceea ce necesită elaborarea 

unor noi proiecte tip pentru suprastructuri alcătuite din grinzi prefabricate după cum 

urmează:     

➢ suprastructuri dalate din fâșii cu goluri, fabricate din beton precomprimat; 

➢ suprastructurile alcătuite din grinzi de tip T; 

➢ suprastructuri cu grinzi cu armături preîntinse; 

➢ suprastructuri din grinzi monobloc cu armătură aderentă preîntinsă; 

➢ suprastructuri cu grinzi cu armături postîntinse: 

 

2. INVESTIGAȚII NECESARE STABILIRII DIAGNOSTICULUI 

PODURILOR DIN BETON AFLATE ÎN EXPLOATARE 

 

Pentru a putea diagnostica cât mai corect starea de viabilitate a unui pod în 

exploatare, este necesară o serie de investigații. Având în vedere faptul ca nu există o 

rutină standardizată de încercări, măsurătorile cele mai bune și mai sigure, sunt cele 

cunoscute cel mai bine de către persoana ce realizează diagnoza. 

Încercările se fac la  nivelul construcțiilor noi pentru a putea verifica 

caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor, pentru verificarea experimentală a 

teoremelor aplicate în calcule, totodată și pentru a putea urmări în timp comportarea 

sub încărcări normale și excepționale.  

Măsurătorile ce se realizează la construcțiile aflate în exploatare, au drept scop, 

cunoașterea anumitor parametri ce caracterizează și explică comportarea de ansamblu 

sau locală a elementelor cercetate.  

Pentru determinarea măsurătorilor, este necesară aparatură specializată. 

Acestea sunt clasificate în funcție de: 

➢ Parametrii studiați 

➢ Precizia dispozitivului de măsură 

➢ Domeniul de măsurare al valorilor 

➢ Facilitatea prezentării datelor măsurate 

➢ Greutatea și dimensiunile aparaturii 

➢ Facilitatea instalării si manipulării în timpul utilizării 
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➢ Rezistența la condițiile severe de șantier 

În funcție de natura parametrilor căutați, aceștia pot fi: 

➢ Deplasări 

➢ Deformații 

➢ Rotiri 

➢ Accelerații 

➢ Frecvențe 

➢ Defazaje 

În cadrul podurilor, se studiază comportarea lor ca structuri spațiale, modul de 

acțiune al încărcărilor utile, cât și vibrațiile și mișcările elementelor componente. 

Valorile admise în proiectare sunt în general apropiate ca valoare de cele realizate 

experimental. Construcțiile mai vechi, aflate în exploatare, din cauza depășirii duratei 

de utilizare, sporirii continue a tonajelor vehiculelor sau întreținerii realizate în mod 

necorespunzător, generează în mod frecvent valori depășite ale răspunsurilor structurii.  

Obiectivul realizării încercărilor la modurile aflate în folosință, este de a certifica 

siguranța căilor principale de rulare și transport, de a depista eventualele probleme 

apărute și pentru a le putea remedia cu ajutorul unui proiect de consolidare. 

Pentru a putea ști soluția optima trebuie să se țină cont atât de factori economici 

( suspendarea circulației sau reținerea anumitor vehicule din circuitul economic pentru 

realizarea încărcărilor de proba), cât și de nivelul de informații        ( metode și ipoteze 

de calcul utilizate la data proiectării, date despre materialele utilizate, metode de 

construcție, avarii, consolidări precedente). 

În funcție de clasa de importanță a podului studiat, verificările se pot face prin 

calcul cât și prin metode experimentale. Pentru construcțiile ce au o schemă statică 

simplă, sau nu reprezintă o structură cu o importanță deosebită, verificările se 

realizează strict prin intermediul calculelor. Structurile ce se află pe căile principale de 

comunicații, sau care sunt în zone cu valori de trafic remarcabile, se verifică atât prin 

calcul, prin încărcarea cu sarcini mai mari, cât și experimental care să redea distribuția 

reală de eforturi la nivelul elementelor principale de rezistență.  

În funcție de rezultatele obținute în urma studierii condiției în care se află podul 

în exploatare, se pot dispune consolidări locale sau chiar înlocuirea în totalitate a 

structurii.  

 

3. DEFECTE ȘI DEGRADĂRI LA PODURILE DIN BETON 

PRECOMPRIMAT ȘI BETON ARMAT 
 

Pentru a veni în sprijinul personalului ingineresc ce se ocupă de verificarea și 

mentenanța podurilor aflate în sistemul de transport din țara noastră, a fost redactat                  
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„Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și identificarea 

metodelor de remediere”.  

Necesitatea apariției acestui „Manual” este reprezentată de complexitatea 

remedierilor necesare și de numărul mare de defecte și degradări ce pot apărea în cadrul 

elementelor de rezistență al podurilor. Pentru ca persoanele desemnate pentru 

verificarea și întreținerea structurilor, să poată identifica în mod corect atât cauzele 

apariției defectelor, gravitatea acestora, totodată prezentând metoda optimă de 

remediere, această scriere vine și clasifică în mod clar toate aceste aspecte. 

Clasificarea neregulilor apărute în structură sunt organizate atât funcție de 

materialul din care este realizată lucrarea de artă( lemn, metal, beton, zidărie), cât și 

nivelul la care se regăsesc acestea ( infrastructuri, suprastructuri, cale pe pod, etc.). 

Degradările identificabile în cadrul structurilor au fost clasificate în funcție de 

gravitatea acestora. Acestea sunt numerotate gradual cu indici de la 1 la 5 după cum 

urmează: 

1. Degradări sau defecte fără consecințe deosebite asupra exploatării podului, fiind  

în general de natură estetică. 

2. Degradări care au o evoluție normală 

3. Degradări care indică o evoluție necorespunzătoare a comportării podului 

respectiv 

4. Degradări care arată clar o comportare complet diferită a podului față de situația 

inițială și nu prezintă garanție pentru exploatarea în continuare 

5. Degradări indicând apropierea distrugerii și care necesită fie restricții de utilizare 

(tonaj, viteză, gabarit, etc.), fie închiderea circulației. 
 

4. STABILIREA STĂRII TEHNICE LA PODURILE DE ȘOSEA 
 

Starea tehnică a unui pod se determină în scopul stabilirii lucrărilor de reparații 

necesare, sau a lucrărilor de întreținere necesare, pentru aducerea structurii de 

rezistență a podului (și a zonelor aferente acestuia: rampe, elemente de racordare, 

apărări), în stare tehnică corespunzătoare cerințelor traficului. 

Determinarea stării tehnice se face conform prevederilor Normativului AND 

nr.522:2002 - “Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod”-Secțiunea IV.1 

În concordanță cu instrucțiunile AND 522:2002 starea tehnică a unui pod se 

stabilește o data la  5 (cinci) ani la podurile aflate în exploatare și în mod obligatoriu 

după evenimente deosebite: cutremure, inundații, accidente, alunecări de teren, 

modificări ale albiilor, etc. 
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Evaluarea stării tehnice a unui pod cuprinde următoarele etape: 

Etapa 1 – Etapa de culegere a datelor de proiectare 

 La stabilirea stării tehnice a unui pod se va ține seama de recomandările  -

proiectantului efectuate in Programul de întreținere pe perioada de exploatare și de 

instrucțiunile de supraveghere recomandate. Se vor consulta de asemenea Cartea 

tehnică și Proiectul Tehnic în baza căruia a fost executat podul.  

Se întocmește fisa de constatare a stării tehnice a podului ce cuprinde 

principalele date de identificare ale podului, conform prevederilor din ANEXA  a 

Indicatorului AND 522:2002 

Etapa  2 – Etapa de culegere a datelor din teren 

În fapt, determinarea stării tehnice a unui pod începe în teren. După culegerea 

datelor tehnice din documentațiile menționate mai sus, se culeg datele reale din teren. 

Se analizează gradul de afectare al fiecarui element structural al podului. Identificarea 

și aprecierea gravității defectelor existente, la nivelul fiecărui element structural al 

podului  se realizează conform prevederilor «Manualului pentru identificarea 

defectelor aparente la podurilor rutiere și indicarea metodelor de remediere».  

In aceasta etapa se întocmește o lista centralizata a tuturor defectelor constatate 

in teren  aplicându-se depunctările in limitele prevăzute de normativ, fiecărui element 

constructiv 

Etapa 3 - Stabilirea stării tehnice a podului. Aprecierea /determinarea 

indicelui total de stare tehnică (Ist). Stabilirea masurilor constructive ce se impun 

pentru reparații.  

In această etapă se realizează stabilirea indicelui total de stare tehnică (IST), al 

construcției, în momentul constatării. 

Determinarea indicelui total de stare tehnică (IST) se realizează în baza 

constatărilor echipei de specialiști  care se deplasează in teren și analizează/evaluează 

defectele și degradările fiecărui element principal de rezistență al podului. 

IST=ΣCi + ΣFi. 

Etapa 4 - Aprecierea capacitații de rezistența, stabilirea clasei de încărcare. 

Clasa de încărcare se apreciază în etapa a patra pe baza defectelor si 

degradărilor aparente identificate cu prilejul evaluării tehnice și a metodologiei. 

Indicele de stare tehnică IST clasifica podurile în cinci clase de stare tehnică (I-

V). 

În funcție de această încadrare se iau masurile necesare, ce  cuprind lucrările 

de întreținere, reparații, consolidări, reabilitări sau înlocuiri de elemente constructive, 

sau in situații extreme, întreruperea circulației pe pod sau refacerea completă a 

obiectivului. 
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Personalul tehnic calificat trebuie să aprecieze, prin calcul, capacitatea de 

rezistență și sarcina utilă a podurilor. În cazul podurilor cu vechime mare în exploatare, 

cu degradări importante sau care au suportat un trafic intens și o agresiune îndelungată 

a mediului, aceste aprecieri se vor face de către un expert tehnic cu atestat. 

În cazul in care podurile nu au degradări importante, aprecierea clasei de 

încărcare se face pe baza datelor de proiectare (acolo unde acestea există) și a analizei 

degradărilor aparente, a modului în care acestea afectează capacitatea portanta. 

Concluzii : 

1. pentru podurile a căror stare tehnică, exprimata prin valoarea totală a 

indicelui IST se clasifică in clasele tehnice  I, II si III, se recomanda lucrările de 

întreținere, reparații, consolidări, reabilitări sau înlocuiri de elemente constructive; 

2. podurile ce prezintă degradări importante și se clasifică în clasa tehnică 

V vor fi tratate astfel: 

- se vor introduce restricții de tonaj și viteză; 

- se vor instala limitări de gabarit pentru a permite accesul rutier unui singur 

fir de autovehicule; 

- se va convoca o noua comisie tehnică formată din specialiști pentru 

analiza în teren (conform Anexei 2) a Normativului 522:2002; 

3. pentru podurile a căror stare tehnică clasifică in clasa tehnica IV , se vor 

introduce masurile de la punctul b) și se va convoca o nouă comisie tehnică în teren. 

Daca cele doua comisii ajung la concluzii diferite administratorul drumului va 

comanda o expertiză tehnică, care va stabili in baza testării specifice, starea tehnică a 

podului. 

 

5. STABILIREA CAPACITĂȚII PORTANTE A GRINZILOR DIN BETON 

PRECOMPRIMAT CONFORM STAS 10111/2-87  

 

Anterior anului 1968 calculele pentru suprastructurile din grinzi prefabricate 

tip T s-au făcut cu metoda rezistențelor admisibile. După anul 1968 calculul s-a făcut 

la stări limită conform prevederilor STAS 8076-68 și 8000-67. Metoda de calcul la 

stări limită a reprezentat un pas înainte întrucât coeficientul de siguranță unic a fost 

înlocuit cu coeficienți diferențiați care au făcut posibilă o analiză mai bună a factorilor 

determinanți. Stările limită la care erau efectuate calculele erau: starea limită de 

rezistență, starea limită de fisurare, și starea limită de deformație. Calculul la stări 

limită a condus de asemenea, la o reducere a cantităților  de beton și armătură folosite,  

dar și la diminuarea costului elementelor de beton armat sau precomprimat. 
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În anul 1977 au intrat în vigoare standardele 10111/1 respectiv 10111/2, 

standarde ce se refereau la calculul podurilor de beton armat și beton precomprimat. 

Ultima modificare a standardului 10111/2 s-a efectuat în anul 1987, în vederea 

apropierii de normele existente la nivel european. Una dintre modificările importante 

a fost schimbarea mărcilor de beton cu clasele de betoane. 

Obiectul standardului este reprezentat de prescripțiile de proiectare a 

suprastructurilor din beton, beton armat și beton precomprimat ale podurilor de cale 

ferată normală și îngustă, de șosea și combinate. Prevederile referitoare la calculul 

elementelor din beton și beton armat se aplică și infrastructurilor podurilor, dar și altor 

lucrări de artă amplasate pe căile de comunicație.  

Prevederile STAS 10111/2-87 se referă la suprastructurile realizate din beton 

cu agregate grele și nu se aplică în cazul celor realizate din beton cu agregate ușoare. 

Standardul se aplică, de asemenea și în cazul podurilor pentru convoaie de 

metrouri și de tramvaie, care se consideră poduri de cale ferată.  

Calculul și alcătuirea elementelor din beton, beton armat și beton precomprimat 

se realizează în conformitate cu prevederile STAS 10102-75. 

Stările limită avute în vedere în momentul efectuării calculelor sunt:  

• Stările limită ultime: 

- de rezistență  

- de oboseală 

- de stabilitate a poziției 

• Stările limită ale exploatării normale:  

- de fisurare 

- de deformație. 

Referitor la suprastructurile din beton, beton armat și beton precomprimat care 

prezintă un caracter constructiv deosebit, prevederile standardului se pot adapta 

condițiilor specifice cu justificare tehnico-economică și cu aprobarea tuturor celorlalți 

factori interesați.  

 

6. STUDIU DE CAZ: STABILIREA CAPACITĂȚII PORTANTE A 

GRINZILOR DIN BETON PRECOMPRIMAT AVÂND ÎN VEDERE 

DEFECTELE ȘI DEGRADĂRILE APĂRUTE 

 

Acest studiu de caz are drept scopul de evidenția influența degradărilor si 

defectelor asupra momentului capabil. Pentru ca studiul să poată fi unul cu o 

aplicabilitate cât mai mare, se propune analizarea unei structuri des întâlnite în 

exploatare. 
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Pentru a putea determina modul cel mai defavorabil în care o grindă se poate 

degrada, au fost studiate mai multe ipoteze. Structurii grinzii i-au fost aplicate treptat 

diferite nivele de degradare atât la nivelul masei de beton cât și la nivelul armăturii de 

rezistență.  

Studiile au fost realizate pe doua tipuri de suprastructuri: 

6.1. Grinzi cu armatura postîntinsă: 

6.1.1. Reducerea momentului capabil prin degradarea betonului și 

distrugerea stratului de acoperire:  

Pentru acest caz de degradare putem observa, conform graficului, că reducerea 

rezistentei betonului cu 5%, respectiv 10% are influente nesemnificative asupra 

capacității portante la încovoiere a grinzilor. Scăderea acesteia este de 0.52% pentru 

micșorarea rezistentei betonului cu 5%, respectiv 1,09% pentru micșorarea rezistentei 

betonului cu 10%. 

Reducerea înălțimii grinzii prin distrugerea stratului de acoperire cu beton nu 

influențează aproape deloc momentul capabil, rezultatele fiind asemănătoare. 

 

6.1.2. Reducerea momentului capabil prin degradarea betonului si ieșirea 

din lucru a unui fascicul de armatură de pe al doilea rând: 

În acest caz au fost considerate simultan reducerea rezistentei betonului, cât și 

ieșirea din lucru al unuia din fasciculele de pe rândul al doilea, prin corodarea sârmelor 

in zona ancorajelor.  

Reducerea cantității armăturii de rezistență de pe rândul al doilea se datorează 

ruginirii sârmelor din fascicul la nivelul ancorajului, în urma pătrunderii apei prin 

rosturile de dilatație întreținute defectuos sau prin expunerea directa la mediul agresiv. 

Degradările considerate au dus la scăderea capacității portante la încovoiere a 

grinzilor cu 11.29%, considerând o reducere a rezistentei betonului cu 5% și cu 11.74% 

in cazul reducerii cu 10% a rezistentei betonului. 

 

6.1.3. Reducerea momentului capabil prin degradarea betonului și ieșirea 

din lucru a unui fascicul de armatură de pe primul rând :  

În cazul actual au fost considerate simultan reducerea rezistenței betonului, cât 

și ieșirea din lucru al unuia din fasciculele de pe primul rând, prin corodarea sârmelor 

în zona de mijloc a grinzii.  

Degradările considerate în această ipoteză se datorează coroziunii betonului de 

la partea inferioară a grinzii și expunerea la noxe a sârmelor din alcătuirea fasciculului 

aflat în acea zonă. Contactul armăturii de rezistență cu mediul agresiv pe o perioadă 

îndelungată de timp duce la ruginirea acesteia.  



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2021 

ediţia a XI-a 

 

Bucureşti, 14 Iunie 2021 

 

 220 

Cazul actual de degradare considerat a dus la scăderea capacității portante la 

încovoiere a grinzilor cu 12.13%, considerând o reducere a rezistentei betonului cu 5% 

si cu 12.57% in cazul reducerii cu 10% a rezistentei betonului. 

Reducerea înălțimii grinzii prin distrugerea stratului de acoperire cu beton nu 

influențează aproape deloc momentul capabil, rezultatele fiind asemănătoare. 

 

6.1.4. Reducerea momentului capabil prin degradarea betonului și ieșirea 

din lucru a două fascicule de armatură de pe primul rând: 

În acest caz au fost considerate simultan reducerea rezistentei betonului, cât și 

ieșirea din lucru a două din fasciculele de pe primul rând, prin corodarea sârmelor in 

zona de mijloc a grinzii.   

Degradările considerate în această ipoteză se datorează coroziunii betonului de 

la partea inferioară a grinzii și expunerea la mediul agresiv a sârmelor din alcătuirea 

fasciculului aflat în acea zonă. Eliminarea betonului de acoperire al armăturii de 

rezistență pe o perioadă îndelungată de timp duce la ruginirea acesteia.  

Degradările considerate au dus la scăderea capacității portante la încovoiere a 

grinzilor cu 24.06%, considerând o reducere a rezistentei betonului cu 5% si cu 24.39% 

in cazul reducerii cu 10% a rezistentei betonului. 

Într-un stadiu de deteriorare atât de avansat, trebuie restricționată circulația pe 

structura în cauză. Reabilitarea podului se va face doar în baza unui proiect. 

 

6.2. Grinzi cu armatura preîntinsă: 

6.2.1. Reducerea momentului capabil prin degradarea betonului : 

Pentru acest caz de degradare putem observa, conform graficului, că reducerea 

rezistentei betonului cu 5%, respectiv 10% are influente nesemnificative asupra 

capacității portante la încovoiere a grinzilor. Scăderea acesteia este de 0.93% pentru 

micșorarea rezistentei betonului cu 5%, respectiv 1.94% pentru micșorarea rezistentei 

betonului cu 10%. 

Reducerea înălțimii grinzii prin distrugerea stratului de acoperire cu beton nu 

influențează aproape deloc momentul capabil, rezultatele fiind asemănătoare. 

 

6.2.2. Reducerea momentului capabil prin degradarea betonului și 

eliminarea stratului de acoperire: 

În acest caz au fost considerate simultan reducerea rezistentei betonului, cât și 

distrugerea stratului de acoperire cu beton.  

Degradările considerate au dus la scăderea capacității portante la încovoiere a 

grinzilor cu 2.00%, considerând o reducere a rezistentei betonului cu 5% si cu 3.00% 

in cazul reducerii cu 10% a rezistentei betonului. 
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6.2.3. Reducerea momentului capabil prin reducerea calității betonului, 

eliminarea stratului de acoperire și ieșirea din lucru a primului rând de 

toroane:   

În acest caz au fost considerate simultan reducerea rezistentei betonului, cât și 

ieșirea din lucru a toroanelor de pe primul rând, prin corodarea sârmelor.  

Reducerea cantității armăturii de rezistență de pe rândul al doilea se datorează 

ruginirii sârmelor din fascicul la nivelul ancorajului, în urma pătrunderii apei prin 

rosturile de dilatație întreținute defectuos sau prin expunerea directa la mediul agresiv. 

Degradările considerate au dus la scăderea capacității portante la încovoiere a 

grinzilor cu 22.97%, considerând o reducere a rezistentei betonului cu 5% si cu 23.64% 

in cazul reducerii cu 10% a rezistentei betonului. 

 

7. CONCLUZII 

Lucrarea de fata își propune sa treacă in revista defectele si degradările ce pot 

să apară la podurile din beton precomprimat existente în număr foarte mare pe rețeaua 

de drumuri din Romania și să centralizeze modul în care aceste defecte și degradări 

apărute influențează capacitatea portanta a structurii de rezistență. Pe baza studiilor de 

caz se pot trage câteva concluzii pertinente care pot ajuta inginerii proiectanți la 

stabilirea  stării tehnice și soluțiilor de consolidare. 

În cazul suprastructurilor pe grinzi cu armătură postîntinsă se observă că: 

• Reducerea exclusivă a rezistenței betonului, respectiv distrugerea completă a 

stratului de acoperire pe primul rând produce scăderi nesemnificative a 

capacitații portante, de maxim 1.19% 

• În cazul distrugerii unui fascicul de pe primul rând, capacitatea portanta scade 

în medie cu 12.4%, fie că este însoțită de distrugerea stratului de acoperire cu 

beton, fie că nu. 

• Ieșirea din lucru a unui fascicul de pe rândul al doilea, din cauza coroziunii în 

zona ancorajelor, produce o scădere a capacității portante puțin mai mică, dar 

totuși peste 10%, de 11.74%. 

• Cea mai defavorabilă situație, din cele studiate, este cea a ieșirii din lucru a două 

fascicule de pe primul rând, reducerea capacității portante fiind aproape de 25%.  

În cazul suprastructurilor pe grinzi cu armătură preîntinsă se observă că: 

• Întrucât înălțimea suprastructurilor grinzilor cu armătură preîntinsă este mai 

mica, de 0.93m si 1.03m, alterarea rezistenței betonului are o importanță mai 

mare fata de cazul grinzilor cu armatura postintinsa, în condițiile în care scăderea 

cu 10% a rezistenței produce o micșorare a capacității portante de  1.94%. 
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• În cazul în care se distruge stratul de acoperire cu beton, prin eroziune, exfoliere 

sau carbonatare, scăderea capacității portante este de 3%. 

• Ieșirea din lucru a toroanelor de pe primul rând, ceea ce se poate întampla doar 

dupa distrugerea stratului de acoperire, prin corodarea armăturilor, duce la o 

scădere a capacității portante de 22.97% pentru cazul in care se considera 

micșorarea rezistenței betonului cu 5%, respectiv, 23.67% pentru 10%.  

 

Ca urmare a studiilor de caz realizate se poate concluziona faptul ca in funcție 

de gradul de scădere al capacitații portante trebuie aplicate măsuri de monitorizare 

adecvate, sau măsuri restrictive privind reducerea tonajului. 

În cazul în care armătura de rezistență nu este afectată, degradarea betonului fie 

că este fizică, fie ca este chimică, nu implică scăderea semnificativă a capacității 

portante la încovoiere.  

În cazurile ieșirii din lucru a unui fascicul, trebuie realizată urmărirea 

comportării structurii în timp și introducerea unor restricții de tonaj. De asemenea, 

trebuie luată în considerare consolidarea structurii. În cazul ieșirii din lucru a unui 

număr mai mare de fascicule, trebuie aplicate restricții urgente și drastice ale tonajului 

la trecerea peste pod. 

În urma studiului de caz, se poate concluziona că podurile pe grinzi cu armătură 

postîntinsă, trebuie urmărite în timp, iar ancorajele de la capetele grinzilor trebuie sa 

fie monitorizate cu atât mai mult în cazul în care protecția cu beton nu a fost realizată. 

În cazul aceleiași degradări produse de coroziune locală agresivă, grinzile cu 

armătură preintinsă si cele cu armătura postîntinsă se comportă diferit. Riscul generat 

de ieșirea din lucru a unui toron este cu mult mai mic decât riscul produs in cazul iesirii 

din lucru a unui fascicul. Compromiterea unui fascicul poate duce la scoaterea din uz 

a elementului structural, fapt ce conduce la periclitarea integritatii podului.   

Așadar, în exploatare sunt de preferat structurile cu armătura preîntinsă, 

întrucât depistarea degradărilor se poate face mult mai precis, iar măsurile de 

monitorizare și consolidare se pot alege mai ușor, față de suprastructurile cu armatura 

postîntinsă.  
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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 Ploiești 

- Buzău, 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 multicriterială, autostradă, drum expres. 

 

 

1. Introducere 

 

Stabilirea unei metodologii de analiză multicriterială a alternativelor de drum 

pentru proiectele rutiere noi este necesară deoarece in momentul de fată aceasta 

metodologie este una inovatoare pentru proiectarea romanească și europeană tocmai 

prin detalierea cerințelor, si conformarea cu recomandările consultanților, 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 rezultă ca, mai putin 

de 3% din reteaua națională 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. 

La nivel european, viteza medie de deplasare pe o retea nationala majora 

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

mailto:madalina.stoian@utcb.ro
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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 2 

 

Prin Analiza Multicriterială Etapa 2 (AMC2) se urmareste definirea obiectivelor 

specifice ale proiectului autostrăzii Ploiești- Buzău, pe baza obiectivelor europene si 

nationale declarate. Ca mod de abordare se efectueaza o analiza dintre o autostradă și 

drum expres. 

Analizele din AMC Etapa 2 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, în 

urma careia se va alege varianta optimă in Etapa 2. 

Pentru Autostrada Ploiești – Buzău AMC Etapa 2 are ca obiective urmatoarele: 

(1) Reducerea timpului de călătorie între Ploiesti - Buzău. Proiectul trebuie sa 

constituie o conexiune majora (trunk road) între cele două mari aglomerări urbane, ca 

parte a coridorului TEN-T Comprehensive, asigurând viteza de deplasare ridicata, in 

conditii de siguranta si în condiții de reducere a costurilor de operare a vehiculelor 

(2) Îmbunatatirea cheltuielilor si eficiența 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. 
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(3) Gestionarea impactului asupra mediului. Proiectul trebuie sa reduca la minimum 

impactul negativ asupra mediului (traversari de de arii protejate, schimbari de categorii 

de folosință ale terenului, riscul privind schimbari climatice etc.) 

(4) Gestionarea impactului social. Proiectul trebuie sa reducă la minimum impactul 

negativ asupra populatiei si asezarilor umane. 

Analiza Multicriteriala din raportul de fata, AMC Etapa 2, este elaborată pentru un 

numar de două variante. 

 

Elaborarea Criterii AMC2 

 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 . 

Costurile CAPEX a variantei optime a Proiectului reprezintă suma categoriilor 

Pregatire+Asistenta tehnica, Cladiri si Construcții (C+M) si Implementare (conf 

Tabelului H1 din GHID).  Costurile sunt Fără TVA si sunt actualizate cu rata de 5% in 

Anul de Baza al Preturilor, adica 2019. 

Costurile OPEX a variantei optime a 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 2019 

(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 August 2019. La 

momentul elaborarii Analizei de fata, Anul de Baza al Prețurilor este 2019. 

Costurile socio-economice ale timpului de deplasare (VOT) 

Calculul analitic al costurilor se bazeaza pe formula. 
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3. PREZENTAREA ANALIZELOR EFECTUATE ÎN LUCRARE SI 

REZULTATELE OBȚINUTE.  

3.1. Costurile timpului de deplsarare (VOT) 

 

   Diferențele de lungime si viteze a rutelor deservite de cele 2 opțiuni, conduc la 

necesitatea evaluării acestora în ceea ce priveste Costul Timpului de Parcurs. 

 

Tabelul 1. Date de intrare trafic 

 
 

Calculul analitic al costurilor se bazează 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
] 

 

car_km lgv_km hgv_km car_h lgv_h hgv_h

36,793,832 5,159,894 8,601,171 725,441 94,377 146,826

39,245,240 5,428,604 9,051,636 769,443 96,402 149,106

41,550,328 5,925,373 9,838,217 824,290 104,714 162,251

43,371,574 6,351,398 10,485,716 885,367 114,490 176,379

44,762,488 6,682,955 11,034,790 939,072 123,209 188,437

45,940,023 7,003,216 11,580,155 983,423 130,996 200,330

car_km lgv_km hgv_km car_h lgv_h hgv_h

36,716,019 5,148,551 8,612,318 727,250 94,794 146,802

39,118,286 5,402,550 9,063,266 770,436 96,631 148,984

41,533,125 5,924,695 9,852,989 825,244 104,916 162,046

43,342,174 6,348,106 10,498,195 886,811 114,805 176,223

44,729,984 6,672,233 11,049,944 940,753 123,573 188,356

45,911,871 6,998,426 11,591,592 985,040 131,365 200,211

car_km lgv_km hgv_km car_h lgv_h hgv_h

36,855,835 5,155,549 8,564,527 732,569 95,777 148,933

39,157,632 5,391,775 8,986,065 776,220 97,603 151,710

41,735,190 5,949,375 9,801,209 830,141 105,974 164,630

43,527,458 6,379,514 10,457,545 891,726 115,978 178,976

44,892,541 6,708,612 10,999,380 945,807 124,832 191,200

46,078,726 7,017,090 11,570,537 991,285 132,818 203,275

Retea zona influenta proiect

CU PROIECT AUTOSTRADA

CU PROIECT DEX

FARA PROIECT

Retea zona influenta proiect

Retea zona influenta proiect
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Tabelul 2. Lungimile și Vitezele pe rutele deservite de cele 2 optiuni 
Alternativa AUTOSTRADĂ 

 
 

Alternativa DRUM EXPRES 

 
 

Cu ajutorul datelor de intrare trafic, am calculat cu formula respectivă pentru VOT, 

rezaultând tabelele de mai sus. Alternativa AUTOSTRADĂ fiind mai bună. 

 

3.2. Costuri de operare a autovehiculelor (VOC) 

 

3.2.1. Calculul consumului mediu de combustibil (L) 

Costul de operare vehicul (combustibil) trebuie calculat în funcţie de cantitate 

estimativă de combustibil consumat pentru fiecare călătorie în funcţie de tipul 

vehiculului, distanţa de parcurs şi viteza medie de deplasare. 

3.2.2. Costul de operare vehicul (C) 

Costul de operare vehicul, elemente necombustibile (ulei, anvelope, întreținere, 

depreciere si economisire căpital vehicul. 

3.3.3 Rezultatele 

  

2019 2020 2025 2030 2035 2040 2044 2045 2050 2054

Faze 1 rectif 6 expl 11 expl 16 expl 20 expl 21 expl 26 expl 30 expl

Financ
Baza 

Preturi
5 10 15 20 24 25 30

Explicit An-1 Persp An-20 Persp 

Cerere Model Cerere Model Cerere Model Cerere Model Cerere Model Cerere

* * * * * * * * * *

Fluxurile VOT

Opt1 (CU PROIECT) 9,438.8 10,690.9 12,310.4 14,232.2 15,806.0 16,219.1 18,275.1 19,250.8

Opt0 (FARA PROIECT) 9,556.7 10,812.2 12,434.4 14,382.4 15,973.9 16,391.7 18,482.6 19,469.4

2019 2020 2025 2030 2035 2040 2044 2045 2050 2054

Faze 1 rectif 6 expl 11 expl 16 expl 20 expl 21 expl 26 expl 30 expl

Financ
Baza 

Preturi
5 10 15 20 24 25 30

Explicit An-1 Persp 
An-20 

Persp 

Cerere
Model 

Cerere

Model 

Cerere

Model 

Cerere

Model 

Cerere

Model 

Cerere

* * * * * * * * * *

Fluxurile VOT

Opt1 (CU PROIECT) - Drumuri PROIECTATE 9,467.1 10,706.9 12,325.1 14,257.8 15,837.1 16,251.7 18,309.1 19,286.4

Opt0 (FARA PROIECT) - Reteaua EXISTENTA 9,556.7 10,812.2 12,434.4 14,382.4 15,973.9 16,391.7 18,482.6 19,469.4
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Tabelul 3. Costuri totale VOC 

1 

 
2 

 
3 

  
4 

 
5 

 
 

În tabelele 1,2,3 de mai sus, se prezintă rezultatele VOC pentru autostradă, drum 

expres și rețeaua existentă, iar în tabelul 4 și 5 comparatia valoriolor dintre A și DEX. 

 

3.3 Accidentele 

 

Sursă de date este MasterPlanul General de Transport al României – Linii 

Directoare de evaluare a proiectelor nationale de transport – vol 2, Partea C:  Ghid 

pentru Analiza Cost-Beneficiu si Analiza de Risc.  Ratele sunt dezagregate pe:  1)  tipul 

drumului (autostrazi, drumuri nationale, judetene si locăle), precum si pe 2)  tipul zonei 

traversăte, adică interurbana, respectiv urbană. 

Tabelul 4. Costul accidentelor 
1 

 
2 

 
3 

 

2025 2030 2035 2040 2045 2050 TOTAL

VOC 722,047,190.28 722,254,291.32 722,557,775.96 722,793,182.39 722,986,427.25 723,168,712.99 18,789,757,830.62

COSTURI TOTALE CU PROIECT AUTOSTRADA (EUR)

2025 2030 2035 2040 2045 2050 TOTAL

VOC 716,493,723.01 716,779,373.47 717,159,519.87 717,414,318.83 717,621,421.69 717,816,889.38 18,648,972,400.21

COSTURI TOTALE CU PROIECT DEX (EUR)

2025 2030 2035 2040 2045 2050 TOTAL

VOC 711,136,047.14 711,399,586.62 711,804,456.50 712,059,372.44 712,263,259.42 712,466,739.06 18,509,612,714.63

COSTURI TOTALE FARA PROIECT (EUR)

2025 2030 2035 2040 2045 2050 TOTAL

VOC 10,911,143.13 10,854,704.70 10,753,319.46 10,733,809.95 10,723,167.83 10,701,973.93 280,145,115.99

COMPARATIE AUTOSTRADA

VOC 5,357,675.86 5,379,786.86 5,355,063.37 5,354,946.39 5,358,162.27 5,350,150.32 139,359,685.58

COMPARATIE DEX

An Decese Raniri grave Raniri usoare

2025 450,680,991.89 265,980,394.45 52,358,558.37

2050 508,931,668.07 300,839,541.70 59,528,382.88

Total 20,708,852,787.43 12,119,013,858.71 7,171,564,829.77 1,418,274,098.95

Costul Cu Accidentele [Eur]

Scenariul

Cu Proiect

Autostrada

An Decese Raniri grave Raniri usoare

2025 453,435,910.65 267,433,787.26 52,627,064.52

2050 510,733,275.80 301,674,129.95 59,678,838.21

Total 20,808,478,201.65 12,182,080,699.29 7,202,493,798.99 1,423,903,703.37

Costul Cu Accidentele [Eur]

Scenariul

Cu Proiect

DrumExpres

An Decese Raniri grave Raniri usoare

2025 468,994,235.53 275,036,071.70 54,031,921.49

2050 524,516,177.19 308,584,937.95 60,968,078.92

Total 21,402,758,977.98 12,555,994,471.22 7,388,348,882.53 1,458,415,624.23

Costul Cu Accidentele [Eur]

Scenariul

FraProiect
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3.4 Costurile emisiilor poluante 

 

Pentru evaluarea impactului asupra mediului din perspectiva emisiilor poluante si a 

schimbărilor climatice a fost aplicată metodologia inclusă in Update of the Handbook 

on External Costs of Transport, 2014 

 

Tabelul 5. Costurile emisiilor poluante (GHG) 

 

 
Din rezultatele calculelor alternativa Autostradă iese mai bună. 

 

3.4 Costurile poluării fonice. 

 

Evaluarea costurilor poluării fonice s-a realizat utilizand metoda propusă din 

manualul Update of the Handbook on External Costs of Transport, 2014, unde găsim 

valorile unitare pentru costurile de zgomot, in functie de tipul de autovehicul, tipul de 

zona si moment al zilei. 

 

Tabelul 6. Costurile poluării fonice 

 

 
Din rezultatele calculelor alternativa Autostradă iese mai bună. 
 

3.5. Costurile OPEX 

 

Abordarea 

Prevederile normative, precum si documentele Ghid utilizate, în cele ce urmează, 

sunt:   

 - Normativul 554-2002, Întreținerea si repararea drumurilor publice;  Norm 

AND 596-2009, Întreținerea autostrazilor pe criterii de performanță   

 - Standard de Cost SCOST AVDN-2/MTI;  Întreținere curentă pe timp de 

2025 2030 2035 2040 2045 2050 TOTAL

GHG 1,899,152.54 1,921,026.87 2,036,366.92 2,165,401.61 2,271,672.74 2,375,409.45 54,882,705.04

COSTURI TOTALE CU PROIECT AUTOSTRADA (EUR)

2025 2030 2035 2040 2045 2050 TOTAL

GHG 1,897,731.11 1,919,887.17 2,035,787.64 2,162,208.79 2,268,026.75 2,373,032.86 54,827,994.56

COSTURI TOTALE CU PROIECT DEX (EUR)

2025 2030 2035 2040 2045 2050 TOTAL

NOISE 968,173.23 918,991.07 935,178.80 993,844.37 1,042,579.38 1,088,024.55 25,997,102.73

COSTURI TOTALE CU PROIECT AUTOSTRADA (EUR)

2025 2030 2035 2040 2045 2050 TOTAL

NOISE 968,000.45 920,368.55 934,595.57 991,776.86 1,039,999.15 1,086,354.82 25,964,122.47

COSTURI TOTALE CU PROIECT DEX (EUR)
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vară a drumurilor publice;  Standard de Cost CPV:7124000-0;  Întreținere pe 

timp de Iarna a drumurilor   

•       Urmatoarele cătegorii de lucrari sunt luate în consideratie în analiza de 

fata: 

Macrocategoria DRUMURI 

• B.  Lucrari si Servicii privind Întreținerea Curenta:  B.101 Întreținere Curenta 

de Vara;  B.102 Întreținerea de Iarna 

• C.  Lucrari si Servicii privind Întreținerea Periodică:   C.105 Covoare 

Bituminoase 

• D.  Lucrari aferente Ranforsărilor:  D.115;  Ranforsări Sisteme Rutiere 

Macrocategoria PODURI si PASAJE 

• Revizie Curenta;  Revizie Periodică 

• Întreținere 

Macrocategoria TUNELURI 

• Revizie Curentă;  Revizie Periodică 

• Spălare cu Presiune 

• Întreținere Canalizare 

• Purjare Ventilatoare ;  Întreținere periodică Ventilatoare 

• Energie electrică pentru functionarea Tunelurilor 

Macrocategoria ENERGIE ELECTRICĂ 

• U920;  Energie electrică pentru Iluminat DRUMURI (Intersectii, Poduri 

etc.) 
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DRUMURI – Întreținerea curenta de vara 

Anul de Referință, precum si Costul Unitar corespunzator sunt: 

 

Tabelul 7 

 
 

DRUMURI – Întreținerea de Iarnă 

Anul de Referință, precum si Costul Unitar corespunzator sunt: 

Tabelul 8 

 

B.101

2011

#
lucrari, servicii, utilitati 

w orks, services, utilities

cost unitar annual, FTVA / annual unit cost, 

NoVAT (EUR/km echivalent)

B.101
Intretinere Curenta de Vara / 

Summer Routine Maintenance
9,692

B.101
Costurile de Servicii si Administrare nu sunt luate în calcul / Cost of Services and 

Administration are not accounted

Intretinere Curenta de Vara / Summer Routine Maintenance

Reglementare normativa: Standard de Cost SCOST AVDN-2/MTI;  Intretinere curenta pe timp 

de vara a drumurilor publice de interes national / Norm: Cost Standard SCOST AVDN-2/MTI; 

Summer Routine Maintenance of public roads of national interest

Costuri în EUR, în Anul de referinta 

Costs in EUR, in the Reference Year

km echivalent = km de drum la un carosabil cu latime de 7m 

km equivalent = road km converted to 7m w ide carriagew ay

Date si Ipoteze / Facts and Assumptions

B.102

II
Nivel Interventie 

Intervention Level
N.I.2

#

B.102

B.102.1

B.102.2

B.102.3

Deszapezire Mecanica / Snow  Clearance 5,692.01

Intretinerea de Iarna / Winter Maintenance

Reglementare normativa: Standard de Cost CPV:7124000-0 

Norm: Cost Standard CPV:7124000-0

Nivelul Viabilitate / Viability Level

Varianta 8; 

ipoteza 2: 30% ore de actiune, 70% ore de stationare; 10% ore de actiune pentru utilajele care 

intervin strict în deszapezire sau în caz de nevoie; 

ipoteza 4: 2 schimburi x 8 ore (Niv II); 

Ipoteza 6: amortizare inclusa pentru 30% din orele de lucru

Costuri în EUR, în Anul de referinta 

Costs in EUR, in the Reference Year
2012

lucrari, servicii, utilitati 

w orks, services, utilities

cost unitar annual, FTVA 

annual unit cost, NoVAT 

(EUR/km echivalent)

Intretinerea de Iarna / Winter Maintenance

Materiale Antiderapante / Salting 2,703.00

Alte activitati / Others 3,450.00

km echivalent = km de drum considerat la un carosabil cu latime de 7m 

km equivalent = road km converted to 7m w ide carriagew ay
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DRUMURI – Covoare Bituminoase 

Anul de Referință, precum si Costul Unitar corespunzator sunt: 

Tabelul 9 

 
 

DRUMURI – Ranforsare Sistem Rutier 

Anul de Referință, precum si Costul Unitar corespunzator sunt: 

Tabelul 10 

 
 

Valoriile sunt actualizate la anul 2019 și dupa sunt introduce in tabelul opex. 

  

C.105

2014

#
lucrari, servicii, utilitati 

w orks, services, utilities

cost unitar annual, FTVA 

annual unit cost, NoVAT 

(EUR/m2)

C.105
Covoare bituminoase / 

Bituminous layers
22.00

Covoare bituminoase / Bituminous layers

Reglementare normativa: 

Norm: 

Costuri în EUR, în Anul de referinta 

Costs in EUR, in the Reference Year

D.115

2014

#
lucrari, servicii, utilitati 

w orks, services, utilities

cost unitar anual, FTVA 

annual unit cost, NoVAT 

(EUR/m2)

D.115
Ranforsari sisteme rutiere / 

Road Streghtening
90.00

Ranforsari sisteme rutiere / Road Streghtening

Reglementare normativa: AND605-2016

Norm: AND605-2016

Costuri în EUR, în Anul de referinta 

Costs in EUR, in the Reference Year
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3.6. Costurile de construcție (CAPEX) 

 

Tabelul 11. Alternativa Autostradă 

 
 

Tabelul 12. Alternativă DRUM EXPRES 

 
 

În urma rezultatelor obținute mai sus, în tabelul de CAPEX, am calculat Rata 

internă de Rentabilitate Economică (RIRE) și Raportul Beneficiu Cost (B/C RATIO). 

 

4. CONCLUZII. 

 

   Cu siguranta, clasamentul alternativelor este cel mai important rezultat al 

Analizei Multi-Criteriale Etapa 2. Se pune întrebarea firească, dacă rezultatele analizei 

Multi-Criteriale Etapa 2 sunt ceea ce se asteptă in mod intuitiv. 
  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2029 2030 2035 2040 2044 2045 2050 2051 2054

Faze 1 exec 2 exec 3 exec 4 exec 1 rectif 5 rectif 6 expl 11 expl 16 expl 20 expl 21 expl 26 expl 27 expl 30 expl

Financ
Baza 

Preturi
1 2 3 4 5 9 10 15 20 24 25 30

Explicit An-1 Persp 
An-20 

Persp 

Cerere Model Cerere Model Cerere
Model 

Cerere

Model 

Cerere

Model 

Cerere

NPV 5%

Costul Proiectului
mil. 

EUR
517.67 149.7 147.7 147.7 147.7 6.2 3.1

Costuri Intretin & Oper
mil. 

EUR
32.91 0.5 1.2 0.5 0.5 0.5 89.2 0.5 0.5 0.5 1.2

Valoare reziduala
mil. 

EUR
2,854.09 288.3 249.1

Total Costuri Economice
mil. 

EUR
550.6 149.7 147.7 147.7 147.7 6.6 4.3 0.5 0.5 0.5 89.2 0.5 0.5 288.8 250.3

NPV 5%

B1. Beneficii de Timp
mil. 

EUR
1,475.79 117.866 120.621 121.303 124.000 150.164 167.893 172.552 207.486 210.217 218.633

B2. Beneficii de VOC
mil. 

EUR
115.84 10.911 10.878 10.855 10.753 10.734 10.727 10.723 10.702 -1.221 -1.221

B3. Beneficii ACC
mil. 

EUR
411.78 33.971 40.100 41.757 35.019 38.567 39.958 40.309 44.396 45.111 47.325

B4. Beneficii GHG
mil. 

EUR
177.04 11.652 14.113 14.730 16.391 17.623 18.429 18.860 19.055 19.362 20.312

B5. Beneficii NOISE
mil. 

EUR
218.13 15.220 21.453 20.863 19.124 20.344 20.676 22.289 21.594 21.941 23.018

Valoare reziduala
mil. 

EUR
2,854.09 2,996.798

Total economic benefits 

(B1+B2+B3+B4+B5)

mil. 

EUR
5,252.7 189.620 207.164 209.508 205.288 237.432 257.684 264.733 303.233 295.411 308.068

Beneficii Nete (EVAN)
mil. 

EUR
4,702.1 -149.7 -147.7 -147.7 -147.7 183.0 202.9 209.0 204.8 236.9 168.5 264.2 302.7 6.6 57.8

23.5%

9.54

9.083

Costuri Socio-Economice

EIRR

Beneficii Socio-Economice

Raport EVAN / Cost Investitie 

Actualizat

RIR economic

Raport Beneficiu / Cost

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2029 2030 2035 2040 2044 2045 2050 2051 2054

Faze 1 exec 2 exec 3 exec 4 exec 1 rectif 5 rectif 6 expl 11 expl 16 expl 20 expl 21 expl 26 expl 27 expl 30 expl

Financ
Baza 

Preturi
1 2 3 4 5 9 10 15 20 24 25 30

Explicit
An-1 

Persp 

An-20 

Persp 

21.9%

9.07

8.560

EIRR

Raport EVAN / Cost Investitie 

Actualizat

RIR economic

Raport Beneficiu / Cost
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Rezumat 

 

Traficul rutier este un fenomen de o mare complexitate asupra căruia se reflectă 

comportamentul uman, caracteristicile geografice și demografice și este influențat de 

o serie de factori individuali, sociali, politici, economici. Problema legată de circulația 

rutieră este o consecință a comportamentului omului față de autovehicul, astfel că o 

atitudine disciplinată determină un trafic sigur și fluent, pe când adoptarea unui 

comportament negativ, în calitate de participant la traficul rutier determină accident 

rutier. Creșterea explozivă a numărului de autovehicule, dezvoltarea disproporțională 

a rețelei de drumuri raportată la traficul actual, indisciplina în trafic, insuficiența 

campaniilor preventive în mass-media și a educației rutiere în școli reprezintă o parte 

din aspectele care influențează în mod negativ siguranța rutieră. Pe fondul aspectelor 

expuse mai sus, problema siguranței rutiere se acutizează și necesită o atenție sporită. 

Prezentul studiu abordeaza o serie de analize asupra modului în care se 

desfășoară circulația pe drumul județean DJ561,precum și măsurile de îmbunătățire a 

condițiilor de trafic. 

 

Cuvinte cheie:siguranță rutieră,drum,vehicul,trafic 

 

 

1. PREZENTAREA STADIULUI ACTUAL AL PROBLEMEI ANALIZATE ÎN 

PLAN INTERNAȚIONAL 

 

 În context mondial, Uniunea Europeană are printre cele mai sigure drumuri din 

lume, cu aproximativ 5 decese la 100.000 de locuitori, comparativ cu 18 decese la 

100.000 locuitori la nivel global. Conform ultimului raport european pentru evaluarea 

performanțelor în domeniul siguranței rutiere, în anul 2019[1], 22.660 persoane au 
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decedat ca urmare a accidentelor rutiere în Uniunea Europeană. Față de anul 2018, 

aceasta reprezintă o scădere cu 3% pe ansamblu, însă statele membre au evoluat 

diferit[2]. Astfel, 16 state au înregistrat scăderi (cele mai semnificative în Luxemburg, 

Suedia, Estonia și Elveția), 4 stagnări (România, Grecia, Franța și Norvegia) și 12 

creșteri (cele mai semnificative în Israel, Danemarca, Slovenia, Slovacia, Lituania și 

Cipru).  

 Toate modurile de transport trebuie să devină mai durabile, cu alternative 

ecologice disponibile pe scară largă și cu stimulente potrivite puse în aplicare pentru 

a conduce tranziția. Repere concrete vor menține calea sistemului european de 

transport către un viitor inteligent și durabil până în 2030 cel puțin 30 de milioane de 

mașini cu emisii zero vor fi în funcțiune pe drumurile europene. 

 

1.1.PREZENTAREA STADIULUI ACTUAL AL PROBLEMEI ANALIZATE 

ÎN ȚARA NOASTRA  

 

 În acest context, se observă faptul că România a înregistrat, în intervalul 2010-

2019, o reducere a numărului persoanelor decedate în accidente rutiere puțin sub 

media europeană (21,6%).  

 Conform datelor Institutului Național de Statistică, la finalul anului 2019, erau 

înmatriculate în circulație 8.708.863 vehicule rutiere. Dintre acestea, 79% erau 

reprezentate de către autoturisme. Constatăm că, față de anul 2018, numărul 

vehiculelor înmatriculate a crescut cu 515.585 unități (cu 6%). 

 

Figura 1.2.Evoluția parcului de vehicule rutiere înmatriculate în circulație în 

perioada 2011-2019 
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Față de anul precedent, lungimea totală a drumurilor din România s-a menținut 

relativ constantă, însă a crescut ușor numărul de kilometri de autostradă (de la 823 

la 866). 

 

Tabel 1.1. Totalul de km ai drumurilor din Romania 

Drumuri  1990 2000 2010 2018 2019 

Total km 72816  78479 82386 86234 86391 

Drumuri nationale 14683 14824 16552 17740 17873 

Drumuri judetene 

si comunale 

58133 63655 65834 68494 68518 

 

Dacă rețeaua de drumuri publice s-a extins, în perioada 2010-2019, cu 4,86%, 

indicele de mobilitate pentru același interval de referință, calculat ca milioane de 

autovehicule x kilometri parcurși, a crescut cu 139%. Față de anul anterior, acest 

indice a crescut cu 11% în anul 2019. De altfel, cele mai spectaculoase creșteri au 

avut loc în anii 2017 și 2018 (când acesta crescuse cu 21,5%, respectiv cu 23,7%).  

 

2.FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ SIGURANȚA RUTIERĂ 

 

 S-a conturat în literatura de specialitate punctul de vedere că[3], accidentele 

rutiere sunt provocate de acţiunea independentă sau conjugată în principal, a trei 

factori: uman, tehnic şi rutier. 

În funcție de efectele pe care le au aceste elemente, conducătorii auto au tendința 

de a-și modifica inconștient comportamentul la volan și de a parcurge traseul conform 

temperamentului propriu.  

  Spațiul parcurs între observarea unui obstacol și întâlnirea cu acesta este de 

ordinul secundelor, funcție de viteză. În plus, conducătorii auto nu pot observa drumul 

continuu: clipesc, verifică aparatele de la bordul mașinii, privesc în oglinzile 

retrovizoare, sunt distrași de către pasageri sau alți factori din mediul ambient. 

 Pentru ca circulația să se desfăşoare în condiții de siguranță şi confort, suprafața 

de rulare trebuie să respecte o serie de cerințe: să fie plană, suficient de rugoasă, şi 

să se încadreze în anumite limite acceptate privind starea generală de degradare. 

Structura rutieră trebuie să prezinte o rezistență suficientă la oboseală. 

Automatizarea va impune schimbări radicale în ceea ce privește unele 

aspectele ale șofatului. În viitor, traficul din ce în ce mai aglomerat va asigura 

conducătorilor auto timp pentru alte activități în autovehicul, care în prezent sunt 

încă imposibile. Traficul marcat de opririle/pornirile repetate și parcarea în spații 

restrânse nu vor mai reprezenta aspecte descurajante. Sistemele avansate de asistență 
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a conducătorilor auto permit deja șoferului să predea autovehiculului controlul 

direcției în anumite situații. Va exista o progresie clară de la conducerea parțial 

automatizată la cea complet automatizată 

 Marcajele sunt extrem de utile pentru a atrage atenția conducătorilor auto asupra 

anumitor situații care urmează (intersecții, semafoare, curbe, zone periculoase etc.). 

Prin marcarea vizibilă pe carosabil, capacitatea de decizie a conducătorilor auto este 

stimulată, aceştia putând reacționa în timp mult mai rapid, în special dacă marcajul 

comunică exact ce anume urmează. 

 Utilizarea asfalturilor colorate în zonele cu potențial de accidente, atât în 

intravilan, cât şi în extravilan, permite o mai bună semnalizare a regulilor de 

circulație din zonă. Pentru marcarea zonelor în care este necesară o atenție sporită a 

conducătorilor auto, se pot realiza şi alte combinații de culori, executând, de 

exemplu, benzile de încadrare în intersecție în culori diferite. 

 Curbele deosebit de periculoase pot fi marcate pe toată lungimea lor cu dungi 

din asfalt colorat. Acesta are şi avantajul că se poate pune în strat subțire 1,00-1,2 

cm) peste existent, este rezistent la apă şi are aderență crescută la pneuri. O variantă 

este utilizarea asfaltului colorat pe zonele de supralărgire ale curbelor deosebit de 

periculoase, ca efect psihologic de reducere a vitezei. 

 

 
Figura 1.3. Marcare supralărgire curbe [32] 

 

 Astfel, pentru a creşte siguranța circulației, se recomandă aplicarea  butonilor 

reflectorizanți şi luminoşi, atât pe marcajele orizontale, cât şi pe obstacole. Aceştia 

îmbunătățesc vizibilitatea marcajelor, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte şi 

atenționează participanții la trafic. 

 Butonii luminoşi sunt cea mai simplă cale de a obține un drum cu proprietăți 

sporite de siguranță în circulație. Aceştia sunt complet independenți, fiind încărcați 
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şi activați doar cu lumină solară. Sunt rezistenți la trafic, inclusiv la plugurile de 

zăpadă. Vizibilitatea este de 10 ori mai mare decât în cazul catadioptrilor tradiționali, 

reflectorizanți, iar timpul în care conducătorul auto trebuie să reacționeze la apariția 

unui pericol a crescut de la 3,2 la 30 sec, pentru o viteză de 100 km/h [34]. 

 

  
Figura 1.4. Drum cu butoni luminoşi [sursa : Fijen International BV] 

 

 Astfel, curbele din plan, precum și cele verticale, lățimile părții carosabile, 

caracteristicile suprafeței de rulare, proiectate și realizate corespunzător, pot 

contribui la crearea unor drumuri mai prietenoase pentru participanții la trafic. Este 

foarte important să se țină seama de corelarea dintre traseul în plan și profilul 

longitudinal, precum și de respectarea distanțelor de vizibilitate 

necesare.Introducerea unor marcaje de distanță la fiecare 50 m pe aliniamentele 

prelungite ar putea oferi conducătorilor auto posibilitatea de apreciere mai corectă a 

distanțelor față de vehiculele din fața lor, respectiv un calcul mai rapid al distanței 

necesare pentru depășire.  

 La o distanță de vizibilitate mare apare impulsul de a circula cu viteză mai mare, 

astfel încât distanța de vizibilitate maximă trebuie să fie adaptată vitezei de proiectare 

sau să existe puncte de reper mai apropiate, de exemplu marcaje la anumite distanțe. 

 Influența suprafeței de rulare intervine în special în situațiile în care se reduce 

aderența la pneuri, ceea ce impune o întreținere permanentă. Autovehiculele 

moderne dispun de funcții diverse care, de asemenea, contribuie la facilitarea 

activității de conducere a acestora, permițând conducătorilor auto o oarecare 

"relaxare". Totuși, până în momentul în care toate vehiculele vor fi dotate cu 

asemenea dispozitive, va mai trece un timp, așa că este necesar să ne axăm pe 

realizarea unor drumuri care să nu obosească foarte tare participanții la trafic. 
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3. DRUMUL JUDEȚEAN DJ 561.KM 0+000 -48+710 

 

 
Figura 3.1. Drumul județean DJ 561 

 

 Drumul județean DJ 561 asigură conexiunea reţelei de drumuri județene la 

reteaua TEN-T, prin drumul european E79, în vederea creşterii gradului de 

dezvoltare economica a regiunii. 

 Funcționalitate și împrejurimi 

 Sectorul de drum supus inspecției rutiere se află în proprietatea Județului Dolj, 

dat în administrarea S.P. L.D.P.Dolj S.A. și face legătura între localitatiile: 

Podari, Livezi, Calopar, Segarcea, Cerăt, Portăresti, Giurgița, Bârca, Goicea si Cârna 

 Sectorul de drum este principala  legătură între orașul Segarcea și municipiul 

Craiova și deserveste o populație de aproximativ 100.000 de locuitori. 

 Sectorul de drum se încadreaza in clasa tehnica IV și are în prezent două benzi 

de circulație și o parte carosabilă cu lățime de 6 m, cu acostamente de 0,75 m – 1.00 

m lățime,   

 

3.1.ALINIAMENT 

 

 În ceea ce priveşte configuraţia traseului în profil longitudinal, acesta se 

caracterizează în cea mai mare parte în palier, dar există și sectoare cu declivitate 

mai pronunțată. 

 Traseul în plan al drumului se compune din linii drepte, curbe cu raza constantă 

şi curbe de tranziţie sau clotoide a căror rază se modifică în mod progresiv pentru a 

uşura tranziţia între sectoare de drum adiacente cu raze de curbură diferite.  

  



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2021 

ediţia a XI-a 

 

Bucureşti, 14 Iunie 2021 

 

 242 

Marcajul clar al liniei centrale trebuie să fie introdus ori de câte ori este posibil, 

la fel cum şi marcajul marginii carosabilului trebuie să fie introdus pentru a sugera 

conducătorilor auto pe ce suprafeţe trebuie să circule şi care sunt zonele de refugiu. 

Reducerea vitezei de circulaţie pe un drum în aliniament se face aplicând 

următoarele măsuri: 

▪ indicatoare rutiere; 

▪ benzi producătoare de zgomot intercalate cu indicatoarele rutiere; 

▪ înscrierea vitezei admise de circulaţie prin marcaj rutier. 

 

 
 Figura 3.2. Exemplu de  zone cu aliniamente lungi nesemnalizate 

 

3.2.CURBE CIRCULARE ÎN PLAN 

 

 Curbele orizontale strânse  neaşteptate pot duce la accidente dacă şoferii încearcă  

să le abordeze cu o viteză  prea  mare.  

 Trebuie luată în calcul folosirea marcajelor reflectorizante laterale, a stâlpilor de 

ghidare şi a ochilor de pisică, deoarece acestea reprezintă un mijloc foarte eficient 

pentru asigurarea ghidării optice pe timp de noapte. Ele sunt eficiente mai ales în afara 

localităţilor 

  Reducera vitezei în curbă sporeşte riscul de accidente, tocmai prin faptul că 

şoferul este obligat să reducă viteza. Vehiculele care aşteaptă într-o intersecţie în “T” 

sau “Y” pe drumul secundar trebuie să aibă o bună vizibilitate în ambele direcţii ale 

drumului principal, întrucât, în caz contrar, pot lua prin surprindere un vehicul care 

circulă regulamentar. 
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  Această vizibilitate trebuie să fie asemenatoare în ambele direcţii, astfel încât 

conducătorii auto să nu îşi concentreze atenţia către o direcţie cu vizibilitate redusă 

şi să nu reuşească să vadă vehiculele care se apropie dintr-o direcţie cu vizibilitate 

mai clară. 

 Probabilitatea de eroare în aprecierea înscrierii pe traseu conduce la producerea 

unui accident (încălcarea benzilor, derapaj, ieşire de pe drum etc.). Fenomenul se 

amplifică şi mai mult dacă reducerea vitezei este neprevăzută şi bruscă (curbă strânsă 

izolată).  

 

3.3. DISTANŢA DE VIZIBILITATE 

 

 În timpul procesului de conducere a unui autovehicul, aproximativ 95% din 

informaţiile care ajung la şofer sunt percepute pe cale vizuală. Procesul de detecţie 

vizuală este singurul în urmărirea căii drumului, cât şi detectarea obstacolelor şi 

interpretarea indicatoarele rutiere, a semnalelor luminoase, a marcajelor sau a altor 

moduri de semnalizare. 

 Distanţa de vizibilitate în toate punctele unei curbe trebuie să fie suficientă, 

astfel încât să permită manevre de oprire în siguranţă. Trebuie deci asigurată o 

degajare laterală suficientă, a cărei lăţime depinde de distanţa de frânare în curbă.  

 

  
Figura 3.3. Exemple de sectoare de drum cu vizibilitate redusă 
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3.4.INTERSECȚII 

 

  Principalele intersectări ale drumului județean DJ 561 sunt cu drumul national 

DN56, drumul județean DJ561B, DJ561A, DJ 561 H si mai multe drumuri de 

interes comunal. Intersecţiile dintre un drum secundar şi un drum principal sunt 

de obicei cele mai periculoase puncte de „conflict” dintr-o localitate. 

   Amplasarea de indicatoare pe toate accesele. Trebuie utilizate indicatoare de 

avertizare în avans pe toate accesele, astfel încât conducătorii auto de pe un drum 

secundar să încetinească şi cei de pe un drum principal să fie conştienţi de riscul 

unui vehicul care întoarce într-un mod periculos.  

 

 
Figura 3.4.Exemplu de semnalizare a intersecției de la km 19+600 

 

3.5.INTERSECȚII CU TREI ACCESE  

 

 Intersecţiile cu trei accese sunt executate acolo unde se termină un drum 

secundar şi începe un drum principal, şi permit să se transfere traficul între drumuri 

fără nicio întrerupere a fluxului pe drumul principal. 

 Vehiculele care aşteaptă într-o intersecţie în “T” sau “Y” pe drumul secundar 

trebuie să aibă o bună vizibilitate în ambele direcţii ale drumului principal, întrucât, în 

caz contrar, pot lua prin surprindere un vehicul care circulă regulamentar. Această 

vizibilitate trebuie să fie asemenatoare în ambele direcţii, astfel încât conducătorii auto 
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să nu îşi concentreze atenţia către o direcţie cu vizibilitate redusă şi să nu reuşească să 

vadă vehiculele care se apropie dintr-o direcţie cu vizibilitate mai clară.  

 Intersecţiile în “Y” nu oferă o imagine clară pentru conducătorul auto cu privire 

la perspectiva pe care o are asupra dreptului de acces în intersecţie, are multe puncte 

de  conflict periculoase, şi oferă condiţii precare de siguranţă pentru pietoni şi alţi 

utilizatori vulnerabili. 

 

 
Figura 3.6.Intersectie in Y la km 3+500 

 

 Unele măsuri de remediere implică modificări sau îmbunătăţiri ale acceselor 

pentru a face conducătorii auto mai atenţi la intersecţie, iar altele implică modificări 

ale intersecţiei în sine şi costuri mai ridicate, de la tăierea vegetaţiei şi până la 

realinierea drumurilor.  

  Marcaje în intersecţie. Schimbarea marcajelor, de exemplu pentru prevenirea 

depăşirii, are două scopuri: consolidează indicatoarele de prevenire şi împiedică 

şoferii să efectueze manevre .  

  Mărirea razei de racordare a drumului secundar creşte vizibilitatea, drept pentru 

care traficul care intră în intersecţie este fluent.  

  

 3.6.INTERSECŢII CU PATRU SAU MAI MULTE ACCESE 

  

 O intersecţie cu 4 accese este frecvent utilizată pentru a conecta două drumuri 

ale căror aliniamente se traversează reciproc. 

 Se doreşte îmbunătăţirea semnalizării deoarece este foarte important pentru 

conducătorii auto de pe un drum principal sau secundar să cunoască dinainte tipul de 

intersecţie de care se apropie şi cum să o traverseze, şi mai ales ca aceste informaţii să 

fie furnizate cu mult înainte de ajungerea în intersecţie.  
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Figura 3.6.Intersectie cu mai multe accese km 32+800 

 

 
Figura 3.7. Exemple de intersecții cu patru sau mai multe accese 

  

3.7.AMENAJAREA ȘI AMPLASAREA STAȚIILOR DE AUTOBUZ  

  

 Statiile de autobuz permit vehiculelor destinate transportului public de calatori 

sa stationeze in siguranta si cu un impact minim asupra traficului.  

 Nu toate statiile de autobuz sunt amenajate in afara carosabilului, in spatii 

special amenajate in alveole proprii. 
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 Figura 3.8. Exemplu de statie de autobuz amenajata necorespunzator 

 

3.8. PARTICIPAREA LA TRAFIC A VEHICULELOR LENTE AGRICOLE 

ȘI A CELOR NEMOTORIZATE 

 

 Prezența pe drumurile publice, a vehiculelor lente agricole poate deveni un factor 

de risc. 

 Aici apare conflictul între traficul de lungă distantă, compus din autovehicule și 

vehicule grele care circulă cu viteză ridică pe distanțe mari, și traficul local, adesea 

compus din vehicule mici de marfă, vehicule agricole (tractoare, căruțe, etc) care 

circulă cu viteze mici și e predispus la manevre de intrare/iesire. Cel mai adesea 

obiectivele finale pentru cele două tipuri de trafic generează direcții de deplasare 

perpendiculare și implicit manevre de viraj. 

 

  
Figura 3.9. Exemplu de participare la trafic a vehiculelor agricole și cu tracțiune   

animală 
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4. EVENIMENTE RUTIERE PRODUSE PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 561 

 

 
Figura 4.1. Graficul accidentelor rutiere grave 

Figura 4.2. Graficul accidentelor rutiere ușoare 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MORȚI 4 2 7 5 3 6 5 7 2 3 3 1

RANIȚI GRAV 5 2 8 11 10 13 18 16 9 9 10 4

RANIȚI UȘOR 2 2 3 4 8 5 12 2 6 3 6 0
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  5.CONCLUZII 

 

  5.1 PROPUNERI PE TERMEN SCURT : 

 

În localitatea Calopăr pentru prevenirea accidetelor provocate de 

nerespectarea vitezei în localitate ,tinind cont și de faptul că drumul comunal DC 95 

are o suprapunere pe 170 m cu drumul județean se impune montarea de limitatoare 

de viteza  de 4 cm înălțime, înaintea trecerilor de pietoni . 

Figura 5.1.Montare limitatoare de viteza 

 

 Pentru a putea preveni accidentele rutiere și pentru o mai bună orientare se vor 

realiza atât marcaje longitudinale, transversale cât și marcaje de orientare și 

informare, de atentionare, etc., conform SR 1848/7-2015, de asemenea se vor realiza 

benzi rezonatoare pentru calmarea traficului în zonele ce prezintă pericol. 

Se va realiza o semnalizare a circulației prin completarea indicatoarelor rutiere 

care lipsesc, înlocuirea celor deteriorate, completarea bornelor kilometrice sau 

hectometrice degradate sau lipsa (conform SR 1848/1,2,3-2011)  

Se vor folosi indicatoare A5b „Curbă deosebit de periculoasă” respectiv A6b 

„Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase” cu contur galben din folie 

reflectorizantă. De asemenea, indicatoarele G2 „Trecere pentru pietoni” se vor 

realiza tot cu conturul din folie reflectorizanntă de culoare galbenă fluorescentă, 

pentru asigurarea unei vizibilităţi sporite atât ziua cât și noaptea. 

Pe laturile timpanelor podețelor se prevăd marcaje rutiere laterale; acelaşi tip 

de marcaje va fi  realizat şi pe lucrările de artă ale drumului, parapeţi, ziduri de sprijin 

(dacă este cazul), etc, conf. STAS 1848/7-2015. 
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5.2.PROPUNERI PE TERMEN MEDIU: 

 

Trecerile de pietoni se vor trata cu atenție astfel că traversarea să fie făcută de 

către pietoni cu o mai mare siguranță. Astfel, semnalizarea se va face pe stalp si pe 

consola. Indicatoarele G2 vor fi realizate cu 250tability250 folie galbenă, indicatorul 

de pe consolă va fi prevăzut cu luminini intermitente. Presemnalizarea trecerilor de 

pietoni se va face cu figura A22 din SR 1848-1-2011. Trecerile de pietoni din zona 

scolilor se vor presemnaliza cu indicatorul figura A23 din normativul mai sus 

mentionat.  

Se vor amenaja 250tabili moderne cu alimentare fotovoltaică, pentru trecerile 

de pietoni care trebuie să întrunească urmatoarele funcţii : 

• Detecţia pietonilor (cu funcţionare non-stop); 

• Indicarea prezenţei- pietonilor pe trecere (cu funcţionare non-stop); 

• Asigurarea unui iluminat suplimentar pe timp de noapte, faţă de iluminatul 

zonelor adiacente ; 

• Două module adiţionale ce accentuează existenţa trecerii de pietoni. 

Indicatoarele de presemnalizare a trecerilor de pietoni /copii vor fi dublate şi 

pe carosabil cu marcaj thermoplastic prefabricat. Marcajul se va realiza în 

conformitate cu SR 1848 /7-2015. 

Se vor amplasa denivelări (limitatoare de viteză din metal de culoare galben – 

negru sau din cauciuc negru cu inserţie galbenă reflectorizantă pentru o bună 

vizibilitate şi pe timp de noapte), în zonele cu şcoli, gradiniţe, refugii şi treceri pentru 

pietoni, sectoare de drum îngustat, poduri, zone în construcţie, etc., pentru a impune 

reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor şi creşterea siguranţei pietonilor. 

Ca masură de siguranță se prevede reducerea în trepte a vitezei de la 90 km/h 

extravilan la 50 km/h în interiorul localităților, prin indicatoare de limitare a vitezei 

la 70 km/h înaintea intrării în localitățile traversate de drum, cu excepția celor aflate 

la distanțe mici şi desigur a intrărilor în localităţile în care se prevede limita de viteză 

de 70 km/h.  

De asemenea, înaintea sectoarelor de drum aflate sub acțiunea indicatorului 

C27 depăsirea autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fară ataș interzisă (linie 

continuă),  se recomandă folosirea unui  marcaj de tip 9-3-9 cu săgeți de repliere 

pentru atenționarea soferilor să iși păstreze banda de mers ori să nu se angajeze în 

depăşiri cu grad de pericol ridicat. 

Montarea de  butoni reflectorizanţi în locurile care necesită atenţie sporită, 

pentru creşterea vizibilităţii şi atenţiei şoferilor în special pe timp de ploaie şi noapte 

(intersecţii – pe conturul insulelor denivelate, şi treceri de pietoni).  
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In zonele trecerilor de pietoni se prevede parapet 251tabilit pietonal. 

De asemenea s-a analizat posibilitatea de amplasare a perdelelor forestiere și 

s-a concluzionat că sunt necesare exproprieri majore, iar pentru  evitarea 

exproprierile s-au 251tability ca soluții alternative panouri parazăpezi, care se vor 

monta și supraveghea pe perioada de iarnă de către administratorul drumului. 

 

 
Figura 5.2.Amplasarea de panouri de parazapezi 
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Rezumat   

 

Lucrarea urmărește cercetarea modului de constituire al structurilor rutiere pentru autostrăzi, 

a principiilor de alcătuire precum și a comportamentului acestor structuri rutiere în condițiile efective 

de exploatare. 

Această cercetare este abordată teoretic, în urma studierii atente a literaturii de specialitate , 

din țara noastră și din lume, dar și practic, prin studii de caz, constând în calculul efectiv al structurilor 

rutiere regăsite la autostrăzi din România.  

Se analizează stările de tensiuni și deformații specifice în cadrul celor trei tipuri de sisteme 

rutiere utilizate: Sistem Rutier Flexibil, Sistem Rutier Mixt şi Sistem Rutier Rigid, variind parametri 

de intrare (condițiile initiale) cum ar fi: tipul pământului de fundare (P1….P5), traficul de calcul la 

care este supusă structura rutiera (Nc = 3 m.o.s. – trafic foarte greu →Nc = 7, 10..., 30, 40 m.o.s. – 

trafic excepțional), tipul climateric (I,II și III), regimul hidrologic (1,2a , 2b), existența sau lipsa 

stratului de formă.  

Se vor verifica limitele fiecărei structuri rutiere analizate , în condițiile considerate , precum 

și rezistența fiecărei structuri analizate, în fiecare caz în parte, la fenomenul de îngheț – dezgheț. 

Se vor întocmi grafice din care să reiese influența unuia sau mai multor parametri asupra stării 

de tensiuni și deformații specifice în fiecare dintre cazurile de studiu considerate, grafice comparative 

între Sistemele rutiere studiate care să evidențieze potențialul și limitele, avantajele și dezavantajele 

fiecăruia. 

 

Cuvinte cheie: autostradă, structuri rutiere flexibile, rigide, mixte, dimensionare 

 

 

1. STUDIU DOCUMENTAR PRIVIND STRUCTURILE RUTIERE 

UTILIZATE LA AUTOSTRAZI IN ROMANIA 

 

1.1. Introducere. Ce este autostrada? 

 

Autostrada este o șosea de mare capacitate, rezervată circulației autovehiculelor, 

ale cărei sensuri de circulație, despărțite printr-un gard sau o fâșie îngustă de teren, au 

mai multe benzi, permițând dezvoltarea unor viteze de circulație foarte mari 

[https://dexonline.ro]. 

https://dexonline.ro/
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Autostrăzile sunt, în fapt, drumurile care prezintă cel mai înalt grad de separare 

a circulației, fiind rezervate numai traficului auto, având elemente geometrice care 

permit realizarea unor debite și viteze mari, în condiții de siguranță. 

Autostrăzile au două căi de circulație unidirecționale, separate printr-o zonă 

mediană, fiecare cu cel puțin două benzi de circulație, fără intersecții la nivel și 

accesibile numai în anumite puncte special amenajate, numite noduri rutiere. 

Toate autostrăzile sunt prevăzute cu locuri de parcare și odihnă, benzinării etc. 

 

1.2. Scurt istoric 

 

Prima „autostradă” în Europa - în 1923, având o lungime de 42.6 km: Milano – 

Varesse [www.tipeurope.ro]. Aceasta avea o singură bandă pe fiecare sens, autostrada 

fiind închisă  între orele 1 și 6 dimineața. 

Nouă ani mai tarziu, în 1932, a fost deschisă prima autostradă în Germania, 

legând Koln de Bonn (108 km). 

În prezent, în Europa sunt cca 90000 km de autostrăzi și drumuri expres, cea mai 

densă rețea fiind în Germania iar cea mai lungă în Spania. 

La finele anului 2020 [Wikipedia] situaţia era următoarea: Spania cu 16204 km, 

Germania cu 12845 km, Franta cu 11882 km, Italia cu 6671 km, Polonia cu 3797 km, 

Marea Britanie cu 3555 km, Ungaria cu 1527 km, etc. Pe plan mondial se detasează 

SUA cu peste 123000 km si China cu peste 77000 km. România cu 912 km ocupă locul 

21 în Europa. 

În anul 1967, pe 4 februarie, a început construcţia primei autostrăzi din România, 

autostrada Bucureşti-Piteşti, care a fost dată în folosinţă în anul 1973. 

 

1.3. Clasificarea autostrăzilor 

 

Autostrăzile se impart în trei categorii [Wikipedia]: 

- Autostrăzi de legătură (extraurbane), care realizează legătura între două sau mai 

multe centre urbane; 

- Autostrăzi urbane - sunt amenajate în interorul orașelor acolo unde exista valori ale 

fluxurilor de trafic deosebit de mari; 

- Autostrăzi de degajare – sunt situate în zona intrărilor orașelor cu circulație deosebit 

de intensă; 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vitez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Siguran%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcare
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Odihn%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Benzin%C4%83rie
http://www.tipeurope.ro/
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1.4. Structuri Rutiere 

 

Structura rutieră este elementul de rezistenţă al unui drum, realizată pe partea 

carosabilă și pe benzile de încadrare, alcătuită dintr-un ansamblu de straturi din 

materiale pietroase, stabilizate sau nu, cu lianţi , astfel încât ansamblul să corespundă 

unor condiţii de circulaţie şi hidro-climatice date [12]. 

Structura rutieră se construieşte pe o fundaţie formată din: terasamente (în care se 

include, după caz, stratul de formă) și terenul natural. 

Funcție de modul de alcătuire și de comportare în exploatare, se disting 

următoarele tipuri de  structuri rutiere: 

a) Structură rutieră suplă: alcătuită dintr-un ansamblu de straturi din materiale 

necoezive, stabilizate mecanic sau/și cu lianţi hidraulici. 

Îmbrăcămintea stratului de bază este realizată din mixturi asfaltice sau, în mod 

excepţional, din macadam bituminos sau din macadam (pietruire); 

b) Structură rutieră rigidă: alcătuită dintr-un ansamblu de straturi stabilizate cu lianţi, 

peste care se realizează o îmbrăcăminte din beton de ciment; 

c) Structură rutieră mixtă: alcătuită din straturi din agregate naturale stabilizate 

mecanic şi cu lianţi hidraulici sau puzzolanici, iar îmbrăcămintea și eventual stratul de 

bază sunt straturi bituminoase. Stratul rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment 

sau cu lianţi puzzolanici poate fi strat de fundaţie sau/și strat de bază. 

 

1.5. Metode de dimensionare a structurilor rutiere 

 

Metoda românească de dimensionare a structurilor rutiere suple și mixte. 

Metoda normată din ţara noastră (indicativ PD 177-2001, [22]) este o metodă analitică 

de dimensionare a structurilor rutiere suple, care se bazează pe stabilirea unei alcătuiri 

a structurii rutiere, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare şi 

verificarea stării de solicitare a acesteia sub acţiunea traficului de calcul, astfel încât să 

îndeplinească concomitent următoarele criterii de dimensionare: 

a) Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza straturilor 

bituminoase; 

b) Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare.  

 În cazul structurilor rutiere mixte apare și un al treilea criteriu de dimensionare: 

c) Criteriul tensiunii de întindere admisibilă la baza stratului/straturilor din agregate 

naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. 

Metoda AASHTO de proiectare a structurilor rutiere flexibile. Este  

recomandată  de  Asociaţia Americană a autorităţilor Statului în domeniul Autostrăzilor 
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şi Transporturilor (AASHTO = American Association of State Highway and 

Transportation Officials) şi se bazează pe rezultatele Testului Rutier Extensiv AASHO 

(AASHO Road Test) efectuat în Ottawa, Illinois, între 1957 și 1961 [14]. 

Ecuaţiile empirice de performanţă obţinute din Testul Rutier AASHO sunt încă 

utilizate ca modele de bază în ghidul actual dar au fost modificate și extinse pentru a 

le face aplicabile și în alte regiuni.  

Metoda franceză de dimensionare a structurilor rutiere suple. Metoda de 

dimensionare este bazată pe modele mecanice care descriu comportamentul structurilor 

rutiere din punct de vedere al tensiunilor și deformațiilor, sub încărcările date de trafic 

[14]. 

Principalii parametri de intrare în calculul de dimensionare prin metoda franceză 

sunt următorii: modulul de reacție al terenului de fundare, caracteristicile materialelor 

din structură rutieră. Verificarea structurii rutiere se efectuează prin compararea 

următoarelelor elemente: valoarea maximă a tensiunilor și deformațiilor pentru diferite 

materiale structura rutieră, în funcție de încărcări. 

Normativul NP 081 – 2002, elaborat de SC INCERTRANS București în 

anul 2002 pentru dimensionarea structurilor rutiere rigide [22]. Dimensionarea 

structurilor rutiere rigide se bazează pe criteriul tensiunii admisibile, la întindere din 

încovoiere a betonului de ciment, σtadm. 

 

2. STUDII DE CAZ 

 

2.1. Analiza structurilor rutiere utilizate la autostrăzile din România 

 

România are în prezent dați în folosință 912 km de autostradă (Locul 21 în 

Europa): A2 – București – Constanța, integral și porțiuni din A1 – București – Pitești 

– Sibiu – Deva – Nădlac, A3 – București – Brașov – Târgu Mureș – Turda - Oradea. 

Analizând structurile rutiere ale mai multor autostrăzi date în folosință sau aflate 

în construcție (figura 1) observăm, în primă fază că toate sunt structuri rutiere mixte, 

excepție făcând un singur tronson al autostrăzii A2 București – Fundulea – 26.5 km, 

care avea o structură rutieră rigidă. Din păcate aceasta a  „rezistat” doar 11 ani (2004 – 

2015) când întreg tronsonul a fost ranforsat cu mixtură asfaltică.       

Deasemenea, majoritatea autostrăzilor aflate în trafic, situându–se în zone de 

câmpie, deci cu pământ de fundare de slabă calitate, au adoptat soluția structurilor 

rutiere mixte, utilizând pentru fundație materiale care se găsesc preponderent în zonele 

respective (agregate naturale). 
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Figura 1. Rețeaua de autostrăzi din România [forum.peundemerg.ro] 

 

În același timp calitatea slabă a pământului de fundare a impus în toate cazurile 

studiate introducerea unui strat de formă, pentru îmbunătatirea capacitătii portante a 

pământului de fundare. 

În funcție de natura pământului de fundare, pe lungimea unui tronson de 

autostradă grosimile straturilor componente pot varia: în general stratul de bază din 

mixtură asfaltică crește dacă pe un segment avem trafic mai mare sau straturile de 

fundație în funcție de capacitatea portantă dorită pentru terenul de fundare. 

În unele cazuri când pământul de fundare este foarte slab calitativ, acesta se 

imbunătățeste pe grosime variabilă (20 – 40 cm), urmând apoi celelalte straturi ale 

fundației (Exemplu Drumul expres Craiova – Pitești, începutul sectorului II, zona Balș 

– lunca râului Olteț). 

 

2.2. Structurile rutiere studiate 

 

Centralizând datele culese privind alcătuirea sistemului rutier la mai multe 

autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare sau în construcție, am stabilit valori 
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minime, respectiv maxime ale grosimii straturilor componente, pe care să le luăm în 

calcul vis a vis de mai multe niveluri de trafic prognozat, de calități diferite ale 

pământurilor de fundare, de existența sau nu a stratului de formă, de cele trei tipuri 

climaterice și de regimurile hidrologice, existente în țara noastră. (Figura 2). 

Vom verifica aceste structuri (flexibile, mixte și rigide) în fiecare dintre cazurile 

rezultate din combinarea parametrilor de intrare (trafic de calcul, tipul pământului de 

fundare, stratul de formă, tip climateric, regim hidrologic). 

 

Figura 2. Plan de analiză al structurilor rutiere 

 

Asa cum se vede în Figura 2, vom varia traficul de calcul Nc, tipul de pământ de 

fundare, grosimi minime şi maxime ale straturilor, tipul climateric, regimul hidrologic, 

tipul de BcR, studiind care sunt rezultatele înainte și după introducerea stratului de 

formă. 

Centralizând toate rezultatele obținute din calculele de verificare a structurilor 

în toate ipotezele enunțate, obținem rezultatele prezentate în figura 3. 

 

 

 

 

Tip Sistem rutier mixt flexibil rigid 

Strat de uzura (cm)  MAS 16 4 5  MAS 16 4 5 BcR 4.5 
BcR 5.0 

24 30 
Strat de legătură (cm) BAD 22.4 5 8 BAD 22.4 6 10 

Strat de bază (cm) AB 31.5 8 12 AB 31.5 10 14       

Strat superior de fundație      
(cm) 

Agregate stabilizate 
cu ciment 

20 25 piatră spartă 25 40 
Agregate 

stabilizate cu 
ciment 

15 20 

Strat inferior de fundație       
(cm) Balast 30 40 Balast 35 45 Balast 25 35 

Strat de formă (cm) dacă E pământ < 100 MPa dacă E pământ < 100 MPa dacă E pământ < 100 MPa 

Pământ în patul drumului P1, …, P5     P1, …, P5     P1, …, P5     
          

Traficul de calcul, Nc ( m.o.s.) 

foarte greu / 
excepțional 

3 
m.o.s. > 3 m.o.s.      

Nc = 3 m.o.s.,  
Nc = 7 m.o.s.  
Nc = 10 m.o.s. 
Nc= 20 m.o.s. 
Nc = 30 m.o.s. 
Nc = 40 m.o.s.          
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Figura 3. Centralizator rezultate  - SRF  

 

Tip de pamant E
Tip 

clim
μ

Strat de 

forma 

grosime 

straturi
RDO < RDO.adm Ɛz < Ɛz.adm RDO Ɛr Ɛz 

100 I 0.27 min NU DA 0.83 108 177

100 I 0.27 max DA DA 0.13 67.7 87

100 III 0.27 min DA DA 0.64 101 171

100 III 0.27 max DA DA 0.1 62.9 84

90 I 0.3 min NU DA 0.86 109 188

90 I 0.3 max DA DA 0.13 68.2 92.1

80 II 0.3 min NU DA 0.89 110 202

80 II 0.3
max

DA DA 0.14 68.8 99.2

70 I 0.3 min NU DA 0.96 112 219

70 I 0.3 max DA DA 0.14 69.4 108

65 II 0.3 min NU DA 0.99 113 230

65 II 0.3 max DA DA 0.15 69.8 113

60 III 0.3 min NU DA 0.8 107 232

60 III 0.3 max DA DA 0.11 65.4 114

80 I 0.35 min NU DA 0.93 111 198

80 I 0.35 max DA DA 0.14 68.9 96.6

70 I 0.35 min NU DA 0.96 112 215

70 I 0.35 max DA DA 0.14 69.5 105

55 III 0.35 min NU DA 0.86 109 238

55 III 0.35 max DA DA 0.12 65.9 117

50 III 0.35 min NU NU 0.89 110 252

50 III 0.35 max DA DA 0.12 66.4 124

80 I 0.42 min NU DA 0.93 111 187

80 I 0.42 max DA DA 0.14 69.1 90.8

75 I 0.42 min NU DA 0.96 112 195

75 I 0.42
max

DA DA 0.14 69.4 94.5

70 I 0.42 min NU DA 0.99 113 203

70 I 0.42 max DA DA 0.15 69.7 98.6

65 III 0.42 min NU DA 0.8 107 204

65 III 0.42 max DA DA 0.11 65.2 99.4

130 I,II 0.27 min DA DA 0.74 105 149

130 I,II 0.27 max DA DA 0.12 66.6 73.5

130 III 0.27 min DA DA 0.57 98.4 144

130 III 0.27 max DA DA 0.09 61.8 71

Nc = 3 m.o.s

P4 - E = 50 Mpa fara SF

P5 - E = 80 Mpa fara SF

P4 - E = 70 Mpa fara SF

P4 - E = 55 Mpa fara SF

P3 - E = 70 Mpa fara SF

P3 - E = 65 Mpa fara SF

P2 - E = 90 Mpa fara SF

P2 - E = 80 Mpa

Pamant + strat de 

forma

P1 - E  = 100 Mpa fara SF

P5 - E = 65 Mpa fara SF

P5 - E = 75 Mpa fara SF

P5 - E = 70 Mpa fara SF

fara SF

P3 - E = 60 Mpa fara SF

P4 - E = 80 Mpa

P1 - E = 100 Mpa fara SF

Pamant + strat de 

forma  SF - 

Pamant 

stabilizat

 SF - 

Pamant 

fara SF
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Figura 3, continuare. Centralizator rezultate  - SRF  

 

Tip de pamant E
Tip 

clim
μ Strat de forma 

grosime 

straturi
RDO < RDO.adm Ɛz < Ɛz.adm RDO Ɛr Ɛz 

130 I,II 0.3 min NU DA 1.73 105 149

130 I,II 0.3 max DA DA 0.28 66.6 73.5

130 III 0.3 min NU DA 1.34 98.4 144

130 III 0.3 max DA DA 0.21 61.8 71

Tip de pamant E
Tip 

clim
μ Strat de forma 

grosime 

straturi
RDO < RDO.adm Ɛz < Ɛz.adm RDO Ɛr Ɛz 

130 I,II 0.3 min NU DA 2.48 105 149

130 I,II 0.3 max DA DA 0.41 66.6 73.5

130 III 0.3 min NU DA 1.91 98.4 144

130 III 0.3 max DA DA 0.3 61.8 71

Tip de pamant E Tip μ Strat de forma grosime RDO < RDO.adm Ɛz < Ɛz.adm RDO Ɛr Ɛz 

130 I,II 0.3 min NU NU 4.95 105 149

130 I,II 0.3 max NU DA 0.81 66.6 73.5

130 III 0.3 min NU DA 3.83 98.4 144

130 III 0.3 max DA DA 0.6 61.8 71

Tip de pamant E
Tip 

clim
μ Strat de forma 

grosime 

straturi
RDO < RDO.adm Ɛz < Ɛz.adm RDO Ɛr Ɛz 

130 I,II 0.3 min NU NU 7.43 105 149

130 I,II 0.3 max NU DA 1.22 66.6 73.5

130 III 0.3 min NU NU 5.74 98.4 144

130 III 0.3 max NU DA 0.91 61.8 71

Tip de pamant E
Tip 

clim
μ Strat de forma 

grosime 

straturi
RDO < RDO.adm Ɛz < Ɛz.adm RDO Ɛr Ɛz 

130 I,II 0.3 min NU NU 9.9 105 149

130 I,II 0.3 max NU DA 1.62 66.6 73.5

130 III 0.3 min NU NU 7.65 98.4 144

130 III 0.3 max NU DA 1.21 61.8 71

Nc = 40 m.o.s.

Nc = 7 m.o.s.

Nc = 10 m.o.s.

Nc = 20 m.o.s.

Nc = 30 m.o.s.

Orice P + Strat 

de forma 

 SF - Pamant 

stabilizat

Orice P + Strat 

de forma 

Orice P + Strat 

de forma 

Orice P + Strat 

de forma 

 SF - Pamant 

stabilizat

Orice P + Strat 

de forma 

 SF - Pamant 

stabilizat

Orice P + Strat 

de forma 

 SF - Pamant 

stabilizat

Orice P + Strat 

de forma 

 SF - Pamant 

stabilizat

 SF - Pamant 

stabilizat

Orice P + Strat 

de forma 

 SF - Pamant 

stabilizat

 SF - Pamant 

stabilizat

Orice P + Strat 

de forma 

 SF - Pamant 

stabilizat

Orice P + Strat 

de forma 

 SF - Pamant 

stabilizat
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În mod analog se centralizează rezultatele obținute din verificările SR Mixt și 

SR Rigid. 

Pentru un SR Flexibil se fac următoarele observaţii: 

1. În varianta minimă a grosimilor straturilor, fără strat de formă, SR Flexibil nu se 

verifică  la nici un nivel al Nc (nu verifică primul criteriu: RDO) cu excepția unui singur 

caz: pământ P1, tip climateric III – verifică pentru Nc = 3 m.o.s. 

2. Chiar dacă se prevede un strat de formă, în varianta minimă SR se verifică până la        

Nc = 3 m.o.s. Peste această valoare trebuiesc îngrosate straturile de mixturi asfaltice. 

3. În varianta maximă a grosimilor, fără SF, SR flexibil se verifică până la un Nc = 15 

m.o.s., iar dacă se adaugă un SF, SR Flexibil se verifică până la un nivel de aproape 30 

m.o.s. 

Pentru un SR Mixt se fac următoarele observaţii: 

1. În varianta minimă a grosimilor straturilor, fără strat de formă, SR Mixt  se verifică  

la un Nc = 3 m.o.s. numai în cazul pământurilor cu E > 80 MPa. 

2. Dacă se prevede un strat de formă, în varianta minimă, SR Mixt se verifică până la        

Nc = 7 m.o.s.  

3. În varianta maximă a grosimilor, fără SF, SR Mixt se verifică până la un Nc = 25 

m.o.s., iar dacă se adaugă un SF, SR Mixt se verifică până la un nivel de 30 m.o.s. 

Pentru un SR Rigid se fac următoarele observaţii: 

1. Pentru grosime minimă a dalei de beton de ciment, fără SF, BcR 4.5 nu verifică 

pentru nici o valoare a lui Nc iar BcR 5 verifică la orice Nc. 

2. Pentru grosime maximă a dalei de beton de ciment, fără SF, ambele tipuri de beton 

rutier verifică la orice Nc. 

3. Dacă se prevede și un SF, în varianta minimă, BcR 4.5 verifică până la Nc = 10 

m.o.s.,  apoi trebuie mărită grosimea dalei: 25 cm pt Nc= 20 m.o.s., 26 cm pt Nc = 30 

sau 40 m.o.s. 

 

2.3. Reprezentări grafice și interpretarea rezultatelor 

 

Se va prezenta în acest capitol o serie de reprezentări grafice privind influența 

Traficului de calcul, a pământului, caracterizat de modulul de elasticitate dinamică  E 

sau de modulul de reacție la nivelul pământului de fundare K0 etc, asupra valorilor 

deformațiilor specifice, a tensiunii de întindere la baza straturilor de agregate 

stabilizate, a ratei de degradare prin oboseală, etc, în diverse ipoteze de lucru. 

Analizând graficele din Figura 4 se observă că valorile deformației specifice 

radiale la baza straturilor de mixtură asfaltică scad odată cu creșterea modulului de 

elasticitate al pământului de fundare 
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  Există o diferență semnificativă între valorile Ɛr în varianta maximă a grosimii 

straturilor față de cele obținute în varianta minimă (cca 40 microdeformații) 

  Cu cât mixturile asfaltice au un modul de elasticitate dinamic mai mare cu atât 

deformațiile specifice la baza straturilor de mixtură sunt mai mici  

 

 
Figura 4. Nc = 3 m.o.s. - Influența modulului de elasticitate al pământului asupra 

valorilor Ɛr, într-un SRF 

 

Analizând graficele din Figura 5 se observă că valorile deformației specifice 

verticale la nivelul pământului de fundare (Ɛz)  scad odată cu creșterea modulului de 

elasticitate al acestuia. 

În cazul mai multor tipuri de pământ de fundare care au același modul de 

elasticitate (E), deformația specifică verticală crește odată cu creșterea calității 

pământului (P5 → P1). 

  Există o diferență semnificativă între valorile Ɛz în varianta maximă a grosimii 

straturilor față de cele obținute în varianta minimă (cca 30 microdeformații), mult mai 

mică decât în cazul SRF. 
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Figura 5. Influența modulului de elasticitate al pământului asupra valorilor Ɛz, într-un SRM 

 

Din graficele prezentate în Figura 6 observăm că pe măsura creșterii modului de 

elasticitate al pământului de fundare, deformațiile specifice, atât cea radială cât și cea 

verticală, precum și tensiunea orizontală de întindere (la baza stratului de agregate 

stabilizate), scad. 

        În cazul mai multor pământuri cu același modul de elasticitate, toți cei trei 

parametri prezintă valori în ușoară descreștere pe măsura creșterii calității pământului 

(P5 →P1). 

Din exemplele prezentate în Figura 7 se observă că atât în cazul SRF cât și în cel 

al SRM,valorile Ɛz scad odată cu creșterea modulului de elasticitate al mixturilor 

asfaltice (scăderea este semnificativă). 

        Deasemenea, valoarea Ɛz în varianta minimă a grosimii straturilor este aproape 

dublă decât în varianta maximă, în cazul ambelor structuri rutiere. 

        Comparând valorile Ɛz, între cele doua tipuri de sisteme rutiere (SRF și SRM), în 

aceleași conditii, observăm că sunt mai mici cu cca 40 microdeformații la SRF faţă de 

SRM.   
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Figura 6. Influența tipului de pământ asupra valorilor deformațiilor specifice, într-un SRM 

 

 
Figura 7. Deformația specifică verticală, Ɛz, în cadrul SRF si SRM care conțin strat 

de formă 
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Din graficele prezentate în Figura 8 se observă că în cazul SR Rigide valorile 

tensiunii de întindere din încovoiere scad pe masură ce modulul de reacție al 

pământului de fundare  K0 crește. 

Deasemenea observăm că SRR care conține BcR 4.5, în varianta de grosime 

minimă a dalei de beton de ciment, se verifică doar pentru valori ale K0 mai mari de 60 

MN/m3. 

        

Figura 8. Influența K0 asupra valorilor σ într-un S.R.Rigid, pentru Nc = 3 m.o.s.   

 

3. CONCLUZII 

Din studiul prezentat se pot evidenţia următoarele concluzii: 

1. În mod evident Rata de Degradare prin Oboseală a Sistemului Rutier crește 

proporțional cu creșterea traficului de calcul (Figura 9); 

2. În cazul SRM valorile RDO sunt mai mici decât în cazul SRF, în aceleași 

condiții (Figura 9); 

3. În varianta minimă a grosimii straturilor, SRM verifică până la un Nc=7 m.o.s. 

față de SRF (Figura 9); 

4. În variantă maximă SRM verifică până la 30 m.o.s. iar SRF pană la 20 m.o.s. 

(Figura 9); 
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 În concluzie dacă utilizăm SRF, grosimile straturilor componente ale SR nu 

trebuie să fie minime! 

5. Diferențele de valori ale deformațiilor specifice, respectiv ale RDO sunt 

semnificative între un SR care nu prevede strat de formă față de un SR cu Strat de 

Formă. 

Așadar Sistemele rutiere fără strat de formă nu se utilizează, fiind neeconomice: 

pentru asigurarea capacității portante necesare trebuie îngroșate mult straturile 

componente!! 

Soluția este utilizarea SR cu strat de formă și  în acest caz până la un nivel al 

Nc=3 m.o.s. se pretează un SRF, până la un nivel al Nc=30 m.o.s. se pretează un SRM, 

dar nu cu grosimi minime ale straturilor  (pe măsură ce crește Nc se îngroașă straturile) 

iar pentru un Nc care depășește 30 m.o.s. se pretează un Sistem Rutier Rigid, care 

utilizează un BcR 4.5 cu grosimi mari ale dalei   din beton de ciment (26 cm), sau un 

BcR 5 cu grosime minimă de dală (22 cm). 

 

 

Figura 9. Variația RDO funcție de Nc, pentru SR cu Strat de Formă 
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Figura 10. Influența Nc asupra valorilor σt adm, într-un SR Rigid, cu strat de formă 
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Rezumat    

 

Lucrarea urmăreşte identificarea modului în care numărul antretoazelor adpotat pentru un 

tablier poate influenţa starea de eforturi în grinzi. Pentru acest studiu s-a utilizat un pod din beton, 

având o suprastructură pe grinzi din beton precomprimat cu o secţiune transversală deschisă şi grinzi 

înalte. Parametrii variaţi au fost numarul antretoazelor şi rigiditatea acestora. 

Modul de lucru a fost calcularea valorilor maxime de moment încovoietor şi forţă tăietoare 

pentru fiecare girndă în parte pentru toate cazurile studiate. Încărcările considerate au fost doar 

încărcări utile. Calculul a fost realizat in două moduri : calcul automate cu programme de specialitate 

şi calcul teoretic cu încărcarea manuală a podului cu convoiul de calcul.  

Cu rezultatele colectate a fost studiată variaţia eforturilor pentru diferite situaţii considerate 

relevante pentru etapa de proiectare a podurilor din beton.  

 

Cuvinte cheie: antretoaza, grinzi, Leonhardt, moment, automat, încărcări; 

 

 

1. INTRODUCERE ŞI GENERALITĂŢI  

 

1.1. Introducere 

 

 Podurile fac parte din categoria ”lucrărilor de artă” şi reprezintă construcţii 

auxiliare căilor de comunicaţie terestră. Rolul acestora este de a susţine o cale de 

comunicaţie pentru travesarea unui obstacol, fără a întrerupe obstacolul traversat. 

Odată cu creşterea populaţiei planetei şi a dezvoltării reţelei de căi de comunicaţie la 

nivel global, necesitatea construcţiei podurilor a devenit din ce în ce mai accentuată. 

Astfel împreună cu noile descoperiri tehnologice podurile au evoluat atât din punct de 

vedere al mărimii deschiderilor cât şi al complexităţii având ca finalitate traversarea 

unor obstacole din ce în ce mai însemnate. 

 

mailto:andrei-nicolae.popescu@student.utcb.ro
mailto:chiotan@utcb.
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1.2. Generalităţi 

 

Podurile pe grinzi din beton reprezintă o soluţie mai bună decât podurile dalate 

în cazul deschiderilor mari. Acest lucru este posibil prin reducerea cantităţii de beton 

şi în mod direct reducerea greutăţii proprii a structurii. Domeniul de utilizare al 

podurilor pe grinzi se întinde de la deschideri mici (10m) până la deschideri foarte mari 

(100-150m). Secţiunea acestor suprastructuri este compusă dintr-o porţiune mai mare 

de beton la partea comprimată şi o zonă de beton întins. 

Secţiunile adoptate în acest caz sunt alcătuite din grinzi din beton unite la partea 

superioară (comprimată) cu o placă. Astfel că elementele principale din care este 

alcătuită suprastructura unui pod pe grinzi sunt: grinzile principale longitudinale, placa 

dintre grinzi, placa în consolă şi, după caz, nervuri longitudinale sau antretoaze. 

 

 
Figura 1. Suprastructură pe grinzi din beton 

 

 În ceea ce priveşte dispunerea antretoazelor se are în vedere rigiditatea de 

ansamblu a suprastructurii şi criterii privind uşurarea execuţiei. De regulă pe reazeme 

se prevăd antretoaze pentru a împiedica rotirea grinzilor.  

În general lăţimea antretoazelor este se adoptă între 20÷50cm, stabilindu-se atât pentru 

preluarea forţei tăietoare din antretoază, cât şi din criterii de durabilitate. Înălţimea 

antretoazelor nu trebuie să fie mai mică de 2/3 din înălţimea grinzilor principale, pentru 

a asigura o rigiditate satisfăcătoare a reţelei de grinzi.  

 Unul dintre factorii care influenţează distribuţia eforturilor în grinzile podurilor 

este schema statică adoptată. Principalele scheme statice utilizate pentru podurile din 

beton sunt: grinzi simplu rezemate, grinzi continue, grinzi cu console, cadre, arce şi 

bolţi. 
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2. METODE TEORETICE PENTRU CALCULUL REPARTIŢIEI 

TRANSVERSALE 

 

2.1. Despre metodele teoretice 

 

Suprastructurile podurilor pe grinzi din beton armat sau precomprimat se 

comportă ca un tot unitar, astfel că preluarea încărcărilor utile ce acţionează asupra 

podului se împarte la toate componentele respectivei suprastructuri: grinzi 

longitudinale, placă şi dupa caz antretoaze. 

Având în vedere că determinarea solicitarilor pentru fiecare element în parte este 

un procedeu complex, în general se aplică metode de calcul aproximative pentru 

determinarea acestora. Pentru determinarea conlucrării între elemente se calculează 

repartiţia transversală a încărcărilor utile pentru fiecare grindă a suprastructurii. 

Repartiţia transversală depinde de eficacitatea legăturii transversale dintre grinzi. 

În momentul conceperii unei suprastructuri de pod pe grinzi trebuie să se aibă în 

vedere buna conlucrarea a elementelor. Este important ca toate elementele sa participe 

la preluarea solicitărior, inclusiv a celor neîncărcate direct. 

 

2.2. Metoda Leonhardt 

 

Metoda Leonhardt reprezintă o variantă a metodei de calcul considerând 

antretoaza elastică. Repartiţia transversală se calculează cu această metodă luând în 

considerare rigiditatea reală a antretoazelor şi considerând urmatoarele ipoteze de 

calcul: 

• antretoazele sunt elemente elastice; relaţiile de calcul obţinute pentru 

tablierul considerat cu o antretoază în câmp se pot extinde şi pentru 

tablierele cu mai multe antretoaze; 

• între antretoaze şi grinzile principale se consideră că legăturile corespund 

unor articulatii, în care se dezvoltă doar reacţiuni verticale; 

• reţeaua de grinzi prezinta o axă de simetrie longitudinală. 

 Această metodă permite calcul coeficienţilor repartiţiei transversale chiar şi 

pentru cazurile când tablierele au mai multe antretoaze în câmp.  

 Domeniul de aplicare a metodei nu este limitat de dimensiunile exterioare sau 

interioare ale retelei ori de numărul de grinzi. Această metodă se poate aplica şi la 

calculul reţelelor rezemate pe patru laturi. Deoarece prelucrarea relaţiilor stabilite de 

Leonhardt este foarte laborioasă au fost întocmite diagrame care permit efectuarea unui 

calcul rapid al liniilor de influenţă pentru repartiţia transversală în cazul reţelelor de 
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grinzi simplu rezemate pe două laturi şi având de la 3 până la 10 grinzi principale în 

secţiune transversală. 

Pentru utilizatea tabelelor şi diagramelor dezvoltate de Leonhardt, se foloseşte 

un parametru caracteristic stabilit în funcţie de dimensiunile geometrice ale reţelei, 

denumit coeficient de rigiditate al reţelei. Acest coeficient se noteaza cu Z şi are 

expresia : 

3

2








=

r

l

I

I
Z a     (1) 

unde : Ia = este momentul de inerţie al antretoazei; 

 I = este momentul de inerţie al grinzii longitudinale; 

 l = este deschiderea grinzilor principale; 

 r = distanta dintre grinzile principale. 

 

3. ANALIZA SUPRASTRUCTURILOR PODURILOR DIN BETON CU 

AJUTORUL METODEI ELEMENTELOR FINITE 

 

3.1. Consideraţii generale metoda cu elemente finite 
 

 În metoda elementului finit se utilizează, ca punct de plecare, un model integral 

al fenomenului studiat. Acesta se aplică separat pentru o serie de mici regiuni ale unei 

structuri continue obţinute prin procedeul discretizării, denumite elemente finite, legate 

între ele în puncte numite noduri. 

 Aceste elemente finite trebuie astfel concepute încât ansamblul lor să 

reconstituie cât mai fidel posibil structura reală analizată. În principiu, aceste legături 

trebuie astfel concepute încât să permită o convergenţă numerică către soluţia exactă, 

atunci când structura este discretizată în elemente finite cu dimensiuni din ce în ce mai 

reduse. 

 

3.2.  Model de tipul retea de grinzi 
 

Modelul de tip ”Reţea de grinzi” este un model bidimensional. Principiul 

metodei constă în concentrarea rigidităților longitudinale și transversale ale tablierului 

într-o rețea de grinzi plane. Modelarea cu rețele de grinzi poate fi utilizată la analiza 

tablierelor tip dală, fâşii cu goluri și a tablierelor pe grinzi. Condițiile de rezemare și 

de încărcare trebuie să fie normale pe planul rețelei. 
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Din punct de vedere al geometriei reţelei, principalele elemente sunt placa 

suprastructurii şi grinzile acesteia. Linii longitudinle şi transversale sunt discretizate cu 

elemnte finite de tip grindă plană, iar suprafeţele (placa) cu elemente de tip shell. 

Dispunerea acestor linii conincide, de regulă, cu poziţia grinzilor longitudinale; în 

cazul în care interdinstanţa dintre grinzi este mare se poat adauga linii suplimentare 

pentru a îmbunătăţiii distribuţia încărcărilor utile şi pentru a creşte acurateţea 

rezultatelor. 

 

 
Figura 2. Exemplu discretizare reţea cu 4 grinzi 

 

Caracteristica la torsiune a grinzilor care alcătuiesc rețeaua modelului tablierului 

este deosebit de importantă deoarece placa tablierului intervine atât în calcului 

rigidității la torsiune la grinzile longitudinale cât şi la cele transversale. Pentru a nu 

crește artificial rigiditatea la torsiune a ansamblului tablierului aportul plăcii trebuie 

calculat separat și se reduce la jumătate. 
 

3.2.  Model de tipul placă şi grinzi excentrice 
 

Modelul de analiză al tablierelor pe grinzi cu placă și grinzi excentrice (PGE) 

reprezintă o rafinare a modelului ”Reţea de grinzi” în care se modelează în mod explicit 

placa tablierului și grinzile care asigură rigidizarea acesteia.Grinzile sunt plasate 

excentric față de planul plăcii tablierului. 

Prezența plăcii continue în modelul PGE asigură compatibilitatea dintre grinzile 

longitudinale sau transversale și permite transferul forțelor tăietoare longitudinale între 

grinzile tablierului. 

Modelarea explicită a plăcii tablierului permite ca în cazul tablierelor mixte să 

mu mai fie necesar a se apela la simplificări privind evaluarea caracteristicilor de 

rigiditate ale grinzilor prin echivalarea secțiunii mixte cu una omogenă. 

Dacă programul de calcul utilizat dispune de elemente finite de grindă care are 

incorporat în formulare prinderi excentrice la capete, toate liniile sunt in același plan 

cu planul median al tablierului, iar modelul PGE poate fi considerat un model 2D. Unul 

dintre programele de calcul care permite acestă facilitate este programul LUSAS. 
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Figura 3. Model PGE - atribuire caracteristici geometrice 

 

Numărul de elemente de grindă și de placă utilizate în model sunt în corelație, 

deoarece sunt conectate la aceleași noduri. Numărul de elemente de placă utilizate la 

modelarea plăcii tablierului în lungul podului trebuie sa fie același cu numărul de 

elemente de grindă care modelează grinzile acestuia. 
 

4. STUDIU DE CAZ 

 

4.1.  Ipoteze considerate 

 

Prezentul studiu ce caz are ca obiectiv analiza influenţei antretoazelor asupra 

evoluţiei eforturilor în podurile din beton armat. Au fost adoptate anumite ipoteze 

privind numarul, dispunerea şi rigiditatea antretoazelor, apoi au fost calculate 

momentul încovoietor maxim şi forţa tăietoare maximă pentru fiecare grindă în parte. 

Pentru elaborarea studiului a fost aleasă o suprastructură de pod de şosea, 

realizată din beton armat. Această suprastructură este altcătuită, în secţiune 

transversală, din 5 grinzi din beton precomprimat solidarizate cu o placă din beton 

armat şi predale, fiind prevazută şi cu grinzi de parapet şi lise prefabricate. În figura de 

mai jos este extrasă secţiunea transversală pentru structura studiată. Deschiderea 

podului este de 40m. Acesta are o parte carosabilă cu lăţime de 7.80m corespunzătoare 

a două benzi de circulaţie şi trotuare de 1.00m. Grinzile din beton au o înălţime de 

1.90m şi sunt dispuse la o distanţă interax de 2.30m. Grosimea medie a plăcii din beton 

este de 0.23m. 
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Figura 4. Sectiune transversală pod considerată 

 

Pentru a putea studia evoluţia eforturilor în suprastructură au fost considerate 

următoarele ipoteze: 

- Suprastructură fără antretoaze 

- Suprastructură cu antretoaze la capete (pe axul de rezemare) 

- Suprastructură cu o antretoază centrală 

- Suprastructură cu 3 antretoaze 

- Suprastructură cu 5 antretoaze 

În vederea studierii impactului rigidităţii antretoazelor, a fost modificată 

geometria antretoazelor. Parametrul variat a fost lăţimea antretoazelor care a luat 

urmatoarele 3 valori: 30cm, 40cm şi 50cm. Pentru fiecare ipoteză analizată au fost 

considerate cele trei variante de calcul. 

Încărcările considerate pentru calculele efectuate au fost provenite doar din 

îcărcările utile, anume convoiul de calcul LM1. Momentul încovoietor a fost calculat 

în secţiunea unde se înregistrează valoarea maximă (L/2 din deschidere), iar forţa 

tăietoare în secţiunea de rezemare. 

Etapa de colectare a datelor se împarte în două categorii de rezultate: rezultate 

obţinute prin calcul teoretic şi rezultate obţinute prin calcul automat. 

 

4.2. Calculul teoretic 

 

 Calculul teoretic a fost realizat utilizând metode de calcul aproximative, iar 

rezultatele au ţinut cont de caracteristicile geometrice ale grinzilor şi antretoazelor. 

 Determinarea rezultatelor a fost posibilă utilizând Metoda Leonhardt. Pentru 

primele două ipoteze, anume ipoteza fără antretoaze şi ipoteza cu antretoaze la capete 

a fost considerată o singură antretoază fictivă la jumătatea deschiderii având lungimea 
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de L/2, iar pentru restul ipotezelor, cu antretoază în câmp, au fost calculate 

caracteristicile geometrice pentru cele 3 tipuri de antretoază.  

 Utilizând metoda menţionată mai sus a fost calculat coeficientul de rigiditate al 

reţelei de grinzi şi în funcţie de acesta s-au determinat coeficienţii repartiţiei 

transversale ai încărcarilor din trafic. 

 După realizarea repartiţiei transversale pentru toate cele 10 situaţii posibile 

(fiecare ipoteză cu 3 variante de rigidităţi ale antretoazelor), podul a fost încărcat pe 

direcţie transversală cu convoiul de calcul LM1. Dispunerea în sens transversal s-a 

făcut în cel mai defavorabil mod pentru a obţine eforturile maxime. 

 

 
Figura 5. Încărcarea tablierului cu convoiul de calcul 

 

 4.2. Calcul automat 
 

Calculul automat a fost realizat utilizând metoda elementului finit. Mediul de 

lucru folosit a fost programul Lusas Modeller.  

 Modelarea suprastructurii s-a realizat în plan utilizând Metoda placă şi grinzi 

excentrice (PGE). A fost modelată placa din beton, iar grinzile, grinzile de parapet şi 

antretoazele au fost dispuse excentric faţă de aceasta. 

 Discretizarea folosită a fost ”thick shell” cu elemente cu patru laturi pentru 

suprafeţe (placă) şi de tipul ”thick beam” pentru linii (grinzi şi antretoaze). 

Pentru introducerea secţiunilor elementelor au fost create secţiuni tip noi, iar 

pentru grinzile principale au fost calculate caracteristicile secţiunii separat: 
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Figura 6. - Secţiune grindă 

 

Au fost realizate şi rulate câte 3 modele, corespunzătoare celor 3 tipuri de 

antretoaze, pentru fiecare din cele 4 ipoteze analizate (cu antretoaze) şi un model pentru 

situaţia fără antretoaze. 
 

 
Figura 7. - Model – Ipoteza fără antretoaze 

 

4.3. Rezultate obţinute 

 

4.3.1. Comparaţie calcul teoretic si calcul cu metoda elementului finit 

 

Comparaţia dintre rezultatele obţinute prin calcul manual versus cele obţinute 

prin calcul automat a fost realizată utilizand aceleaşi ipoteze de calcul. 

 În continuare se va prezenta evoluţia rezultatelor obţinute pentru momentul 

încovoietor maxim considerând valoarea lăţimii antretoazei de 40cm. 

Pentru a stabili un ordin de mărime s-a considerat procentual cu cât sunt mai 

mari eforturile calculate utilizând metoda teoretică şi au fost realizate graficele 

prezentate mai jos. 

În continuare sunt prezentate rezultatele pentru Grinda 2: 

 

Tabelul 1. Valori maxime moment încovoietor  
 Metoda 

de calcul 

Fără 

antretoaze 

Antretoaze 

la capete 

Antretoază 

centrală 
3 Antretoaze  5 Antretoaze  Efort 

automat 4834.41 4770.28 3998.83 3943.12 4082.13 Moment 

(kN∙m) teoretic 4873.26 4873.26 4433.17 4430.99 4411.32 
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Grafic 1. Diferenţa procentuală dintre valorile maxime de moment încovoietor 

 
 

Evoluţia diferenţelor între valorile de moment maxim obţinute prin cele două 

metode de calcul are aceeaşi tendinţă pentru grinda analizată. Analizând rezultatele 

observăm o diferenţa minimă de 1% şi maximă de 12%. Se poate considera că valorile 

care se obţin prin calcul cu metode teoretice sunt acoperitoare. 

 

4.3.2.  Evoluţia valorilor eforturilor în funcţie de numarul de antretoaze 
 

Scopul acestei analize este de a prezenta modul cum valorile eforturilor din 

suprastrucura analizată variază în funcţie de numarul de antretoaze adoptat. Această 

variaţie de valori se va analiza atât pentru valorile obţinute prin calcul teoretic cu 

Metoda Leonhardt cât şi pentru cele obţinute din calculul automat cu metoda 

elementului finit.  

Pentru această comparaţie au fost analizate rezultatele obţinute pentru antretoaza 

de lăţime 40cm. Au fost studiate pe rând momentul încovoietor şi foţa tăietoare pentru 

fiecare grindă în parte. În continuare se vor prezenta doar rezultatele obţinute din 

analiza valorilor mometului încovoietor maxim pentru Grinda 2.  
 

Tabelul 2. Valori maxime Moment Încovoietor – calcul automat 

Ipoteza  
Fără 

antretoaze 

Antretoaze 

la capete 

Antretoază 

centrală 
3 Antretoaze  5 Antretoaze  

Moment 

(kNm) 
4834.41 4770.28 3998.83 3943.12 4082.13 
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Grafic 2. Variatie moment încovoietor maxim - calcul automat 

 
 

Valorile pentru moment încovoietor maxim înregistrate pentru grinda 2 scad 

odată cu introducerea antretoazei în câmp cu circa 17% faţă de situaţia fără antretoaze. 

Variaţiile acestor valori pentru situaţiile cu antretoaze în câmp sunt de 1-2%, fiind 

nesimnificative. 
 

Tabelul 3. Valori maxime Moment Încovoietor – calcul teoretic 

Ipoteza  
Fără 

antretoaze 

Antretoaze 

la capete 

Antretoază 

centrală 
3 Antretoaze  5 Antretoaze  

Moment 

(kNm) 
4873.26 4433.17 4430.99 4411.32 4873.26 
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Grafic 3. Variatie moment încovoietor maxim - calcul teoretic 

 
 

Interpretând rezultatele din tabel, se poate obseva aceeaşi tendinţă de evoluţie a 

valorilor de moment încovoietor maxim ca şi în cazul calcului automat, exceptând că 

variaţiile valorilor sunt foarte mici pentru situaţiile cu antretoază în câmp. Se poate 

spune ca valoarea momentului încovoietor maxim din grinda 2 scade odată cu creşterea 

numarului de antretoaze. Scăderea valorii momentului incovoietor maxim din grinda 2 

este ce circa 9%. 

 

4.3.3. Influenţa rigidităţii antretoazelor asupra eforturilor din suprastructură 
 

 Pentru a studia cum influenţează rigiditatea antretoazelor distribuţia şi 

valorile eforturilor în suprastructura analizată s-au comparat rezultatele obţinute pentru 

2 ipoteze şi anume cazurile cu 3 şi 5 antretoaze. 

 Rigiditatea antretoazelor a fost variată prin modificarea laţimii acestora.  

 În continuare este prezentată evoluţia valorilor de moment încovietor în 

raport cu lăţimea antretoazelor tot pentru Grinda 2. 
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Tabelul 4. Valori maxime Moment încovoietor Grinda 2 – calcul 

automat 

Laţime 

antretoaza  
30 cm 40 cm 50 cm Ipoteză 

Moment 

(kNm) 

3973.78 3943.12 3920.27 3 Antretoaze  

4133.09 4082.13 4038.22 5 Antretoaze  

 

 

Grafic 4. Grafic rigiditate (lăţime) antretoază - moment încovoietor 

ipoteză 3 antretoaze – calcul automat 
 

 
 

Grafic 5. Grafic rigiditate (lăţime) antretoază - moment încovoietor 

ipoteză 5 antretoaze – calcul automat 

 

 
 

 Variaţiile maxime ale valorilor de moment încovoietor corespunzătoate grinzii 

2 sunt pentru cazul cu 3 de 1.35%, iar pentru cel cu 5 antretoaze de 2.30%. Se poate 

spune că valorile scad odată cu creşterea rigidităţii. 
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Tabelul 5. Valori maxime Moment încovoietor Grinda 2 – calcul teoretic 

Laţime antretoaza  30 cm 40 cm 50 cm Ipoteză 

Moment (kNm) 
4430.74 4430.69 4420.85 3 Antretoaze  

4433.16 4411.32 4410.94 5 Antretoaze  

 

Grafic 6. Grafic rigiditate (lăţime) antretoază - moment încovoietor 

ipoteză 3 antretoaze – calcul teoretic 

 
 

Grafic 7. Grafic rigiditate (lăţime) antretoază - moment încovoietor 

ipoteză 5 antretoaze – calcul teoretic 

 
  

 Se poate observa că, în cazul grinzii 2, valorile de moment maxim au o evoluţie 

descrescătoare odată cu creşterea rigidităţii antretoazelor, ca şi în cazul calcului 

automat. Rezultatele pentru moment încovoietor scad cu până la 0.22% pentru ipoteza 

cu 3 antretoaze şi până la 0.50% pentru ipoteza cu 5 antretoaze.  
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5. CONCLUZII 

 

În urma comparaţiilor şi observaţiilor făcute în cadrul capitolului 4, se poate 

concluziona că antretoazele ajută la distribuţia eforturilor între grinzile podurilor din 

beton şi cresc rigiditatea generală a structurii. 

Comparaţia între rezultatele obţinute prin calcule teoretice cu Metoda Leonhardt 

şi cele obţinute prin utlizarea metodei elementelor finite a arătat că pentru cele 3 grinzi 

există o diferenţa minimă de 1% şi maximă de 18%. Valorile momentului încovoietor 

maxim obţinute din calculul teoretic sunt mai mari decât cele obţinute cu programul 

Lusas, pentru ficare caz analizat (de la o suprastructură fără antretoaze la o 

suprastructură cu până la 5 antretoaze). Putem afirma că metodele teoretice de calcul 

sunt metode acoperitoare. 

În ceea ce priveşte evoluţia valorilor eforturilor în funcţie de numărul de 

antretoaze adoptat, pentru structura analizată s-a observat ca valorile maxime de 

moment încovoietor se modifică odată cu creşterea numărului de antretoaze: prezenţa 

antretoazei centrale are cel mai mare impact deoarece ajută la transmiterea eforturilor 

de la grinzile 2 şi 3 la grinda marginală. Odată cu adăugarea antretoazelor la capete 

momentul maxim scade pentru toate grinzile, iar odată cu dispunerea antretoazelor la 

L/4 valorile de moment tind să se uniformizeze între grinzile tablierului. 

Din punct de vedere al rigidităţii antretoazelor, evoluţia valorilor de moment 

încovoietor maxim pentru toate cazurile analizate a fost descrescătoare în raport cu 

creşterea rigidităţii antretoazelor, cu valori maxime cuprinse între 0.22% şi 2.68%. 

Excepţie a facut evoluţia valorilor pentru grinda marginală în cazul calcului cu metoda 

Leonhardt unde s-au înregistrat creşteri cu până la 0.58%. Acest lucru a fost datorat 

execentricităţii grinzii marginale fată de zona de încărcare, dar şi diferenţelor mici între 

coeficienţii repartiţiei transversale obţinuţi. Se poate spune că rigiditatea antretoazelor 

determină variaţii mici ale eforturilor, care sunt neglijabile în etapa de proiectare şi 

dimensionare a podurilor din beton. 
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Rezumat   

 

Sensul giratoriu este un tip popular și sigur de intersecție rutieră, care a devenit utilizat pe 

scară largă în întreaga lume. Avantajul siguranței conversiilor în sens giratoriu a fost recunoscut la 

nivel mondial. Deși în ultimele două decenii au fost construite sensuri giratorii și în țările din Europa 

Centrală, impactul lor asupra siguranței nu a fost evaluat corespunzător. Lipsa datelor și experienței 

relevante este de obicei motivul, deoarece dezvoltarea instrumentelor statistice necesare (modele de 

predicție a accidentelor sau funcții de siguranță) nu este o sarcină simplă. 

Aplicarea modelelor dezvoltate în alte părți ale lumii este, de asemenea, o opțiune. Cu toate 

acestea pot apărea mai multe prejudecăți, din cauza diferențelor date de distinctele linii directoare de 

proiectare, precum și comportamentului de conducere.  

 

Cuvinte cheie: sens giratoriu, siguranța circulației, intersecție 

 

 

1. SIGURANȚA LA NIVEL INTERNAȚIONAL PRIVIND MĂSURILE DE 

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI APLICATE LA INTERSECȚIILE GIRATORII  

 

Intersecţiile în sens giratoriu sunt, în general, mai sigure decât alte tipuri de 

intersecţii. Deşi tamponările uşoare pot fi în număr mai mare, accidentele soldate cu 

rănirea ocupanţilor locurilor din autovehicule sunt în număr mult mau mic. Totuşi, 

pietonii şi bicicliştii sunt implicaţi într-un număr ceva mai mare de accidente soldate 

cu victime. Cele afirmate mai sus, sunt susţinute de rezultatele obţinute în urma unui 

studiu efectuat asupra unui număr de 11 intersecţii din S.U.A. tranformate în intersecţii 

giratorii. 

Sensurile giratorii moderne încetinesc tot traficul. Performanța îmbunătățită în 

materie de siguranță a sensurilor giratorii este inerent posibilă datorită numărului redus 

de conflicte ale utilizatorilor. Un sens giratoriu are mai puțin de jumătate din numărul 

de puncte de conflict, comparativ cu o intersecție semnalizată sau cu o intersecție 

semaforizată, datorită traficului circular într-un sens. Vitezele de operare mai mici, 

asociate cu abordările din sensul giratoriu și cu circulația traficului în zona cu cele mai 
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mari conflicte, constituie o bază suplimentară pentru siguranța îmbunătățită în 

intersecție. 

Cercetătorii care studiază accidente și răni la 24 de intersecții americane, înainte 

și după construirea sensurilor giratorii, au constatat o scădere globală de 39% a 

accidentelor și o scădere de 76% a accidentelor producătoare de leziuni. Coliziunile 

care implică leziuni letale sau incapacitate, au scăzut cu până la 90%.  Din punct de 

vedere istoric, s-au găsit rezultate similare în Franța, Marea Britanie, Germania și 

Australia, unde sensurile giratorii sunt folosite de peste 20 de ani. Prin urmare, 

sensurile giratorii moderne nu pot fi ingnorate pentru capacitatea lor de a aduce o 

contribuție semnificativa reduceri accidentelor la intersecții. 

 

2. SITUAȚIA LA NIVEL NAȚIONAL PRIVIND MĂSURILE SE SIGURANȚA 

CIRCULAȚIEI APLICATE LA INTERSECȚIILE GIRATORII 

 

Sensurile giratorii sunt intersecții circulare cu caracteristici specifice de 

proiectare și control al traficului, care oferă siguranță rutieră îmbunătățită, eficiență 

operațională și nivel de serviciu, precum și modernizare estetică. Comparativ cu alte 

tipuri de intersecții, instalarea sensului giratoriu este puternic promovată ca un 

tratament eficient de intersecție de siguranță, în principal, pentru că potențialele puncte 

de conflict dintre vehicule, pietoni și alți utilizatori predispuși sunt limitate, iar viteza, 

în și prin intersecție, este redusă.  

Cu 95 de decese la un milion de locuitori înregistrate în 2015 și 91 de decese la 

un milion de locuitori înregistrate în 2014, România are o rată a accidentelor cu victime 

de aproximativ 3 ori mai mare comparativ cu cele mai performante țări din UE (Suedia, 

Marea Britanie și Olanda) și ocupă, de asemenea, o poziție de lider comparativ cu 

media celor șapte participanți regionali SEETO. 

În plus, gradul de motorizare a aproximativ 200 de mașini la 1.000 de locuitori 

în România este cu mult sub media UE și se estimează că va crește puternic în următorii 

ani. Acest lucru poate duce la creșterea numărului de accidente rutiere în următorii ani, 

cu excepția cazului în care se iau măsuri preventive eficiente. 

Apreciind evoluția indicatorilor dinamici specifici din perioada 1990-2014, 

putem observa o tendință de creștere puternică în perioada 2003 - 2008, care a fost apoi 

inversată la o tendință descendentă. Accidentele rutiere au scăzut de la 2.796 în 2009 

la 1.818 în 2014 (-35%). Cu toate acestea, leziunile au scăzut mai puțin în aceeași 

perioadă de la 15.295 la 13.237 (-9%). Între timp, în România s-a înregistrat o creștere 

constantă a numărului de vehicule, cu o tendință de creștere pe termen lung de 5% pe 

an. 
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Principalele tipuri de configurații rutiere în care apar accidente de circulație cu 

decese și răni grave sunt reprezentate de secțiunile de drum în aliniament (71% și 65%), 

drumurile virante (18% și 17%) și intersecțiile (9% și 16%). 

 

3. METODOLOGII NOI PENTRU DETERMINAREA PRINCIPALELOR 

ELEMENTE GEOMETRICE ALE INTERSECȚIILOR GIRATORII 

 

Realizarea unui design echilibrat în care capacitatea, siguranța și costurile 

minime sunt optimizate, este ceea ce face dintr-un sens giratoriu o intersectie 

complexă. Practica modernă de proiectare a sensului giratoriu necesită o abordare 

euristică bazată pe pricipii, care să recunoască natura holistică a modului în care 

sensurile giratorii ar trebui să fie concepute pentru a realiza operațiuni sigure și 

eficiente. Înțelegerea compromisurilor stabilirii priorităților printre obiectivele 

concurente de cost, siguranță și capacitate în proiectare, este necesar pentru a realiza 

un design optim echilibrat.  

Un aspect important al proiectării sensului giratoriu este asigurarea unei 

priveliști adecvate distanței pentru toate abordările. Un alt aspect important al 

vizibilității este capacitatea ca conducătorii auto să perceapă sau să recunoască 

pricipalele caracteristici de canalizare ale sensului giratoriu.  

Fie că este vorba despre un sens giratoriu în funcțiune sau o schemă care nu a 

fost încă construită, modificările la aspectul geometric oferă cea mai mare oportunitate 

de a optimiza siguranța circulației. Investigațiile care trebuie făcute pentru o mai bună 

siguranță a circulației, pentru a evalua geometria unui sens giratoriu, sunt: 

- Unghiurile de deviere ale drumurilor de apropriere sunt adecvate? 

- Insula centrală este proeminentă? 

- Insulele de deviere sunt proeminente și asigură o reducere adecvata a vitezei 

vehiculelor? 

- Este sensul giratoriu de dimensiuni adecvate pentru toate mișcările 

vehiculelor? 

- Insula centrală, linia de randament, marcajele și indicatoarele, îndeplinesc 

criteriile de vizibilitate? 

Proiectarea intersecţiilor giratorii necesită o cantitate considerabilă de iteraţii 

între proiectarea elementelor geometrice, analiza operaţională şi evaluarea gradului de 

siguranţă. Modificări relativ neînsemnate ale elementelor geometrice pot duce la 

modificări ale siguranței sau capacității de circulație. De aceea proiectantul este de 

multe ori pus în situația de a modifica elementele geometrice pentru atingerea 

capacității de circulație sau a siguranței propuse. În figura 3.1 este prezentată o schemă 

bloc a procesului de proiectare.  
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Figura 1.  Schema bloc a procesului de proiectare a intersecțiilor în sens 

giratoriu 

 

Proiectarea geometrică a unui sens giratoriu necesită echilibrarea concurenței 

obiectivelor de proiectare concurente. Sensurile giratorii funcționează cel mai sigur 

atunci când geometria lor forțează traficul să pătrundă și să circule la viteze mici. 

Geometria slabă a sensului giratoriu s-a constatat că are un impact negativ asupra 

operațiunilor de sens giratoriu, afectând alegerea și comportamentul benzii șoferului 

prin sensul giratoriu. Mulți dintre parametrii geometrici sunt guvernați de cerințele de 

manevrare ale vehiculului. Astfel, proiectarea unui sens giratoriu este un proces de 

determinare a echilibrului optim între prevederile de siguranță, performanță.  
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Figura 2. Elemente geometrice de bază ale unui sens giratoriu 

 

În timp ce forma de bază și caracteristicile sensurilor giratorii sunt de obicei 

independente din amplasarea lor, multe dintre rezultatele proiectării depind de mediul 

de viteză înconjurătoare, capacitatea dorită, spațiul disponibil, numărul și 

aranjamentele necesare ale benzilor. În mediile rurale în care viteza de apropriere este 

mare și utilizarea bicicliștilor și pietonilor este mică, obiectivele de proiectare sunt 

semnificativ diferite de sensurile giratorii din mediile urbane în care siguranța 

bicicletelor și a pietonilor este o preocupare principală. În plus, multe dintre tehnicile 

de proiectare sunt substanțial diferite pentru sensurile giratorii cu o singură bandă decât 

pentru sensurile giratorii cu două sau mai multe benzi.  

Frecvenţa cu care se produc accidentele de circulaţie este legată de numărul 

punctelor de conflict existente în intersecţie ca şi de intensitatea traficului pe fiecare 

direcţie de deplasare. Punctul de conflict este locul în care traiectoria a două vehicule 

sau a unui vehicul şi un pieton sau a unui biciclist se despart, se unesc sau se 

intersectează. În figura următoare este prezentată o comparaţie între o intersecţie cu 

patru braţe şi un sens giratoriu cu acelaşi număr de braţe. 
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Figura 3. Punctele de conflict la o intersecție clasică și una în sens giratoriu 

 

După cum se poate observa numărul punctelor de conflict a fost redus de la 32 

la 8 ceea ce îmseamnă o reducere cu 75%. Mai puţine puncte de conflict înseamnă mai 

puţine posibilităţi de producerea accidentelor. Gravitatea accidentelor depinde în mare 

de viteza autovehiculelor în momentul impactului şi de unghiul sub care acesta are loc. 

Cu cât viteza creşte cu atât gravitatea accidentului creşte şi ea. Reducând viteza se 

reduce urmarea unui eventual accident iar unghiul sub care se pot produce coliziunile 

într-o intersecţie în sens giratoriu este de asemenea favorabil diminuării consecinţelor 

acestora. 

 

4. INFLUENȚA ELEMENTELOR GEOMETRICE ASUPRA SIGURANȚEI 

CIRCULAȚIEI ÎN INTERSECȚIILE GIRATORII (AUTO, PIETONI, 

BICICLIȘTI) 
 

Utilizarea sensurilor giratorii este o strategie de siguranță dovedită pentru 

îmbunatățirea siguranței la intersecție, eliminând sau modificând tipurile de conflicte, 

reducând severitatea accidentelor și determinând șoferii să reducă viteza pe masură ce 
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intră în intersecție. Viteza scazută a vehiculului va reduce, de asemenea, diferențialele 

de viteză cu alți utilizatori ai drumului. Înțelegerea sensibilității de siguranță a 

diferitelor elemente geometrice iar expunerea la trafic va ajuta proiectantul să 

optimizeze siguranța tuturor ocupanților vehiculului, pietonilor, bicicliștilor. În plus, 

utilizarea modelelor de siguranță va facilita planificarea și proiectarea sensurilor 

giratorii prin evaluarea siguranței acestora în comparative cu alte tipuri de intersecții și 

prin cuantificarea implicațiilor de siguranță.  

Geometria joacă un rol semnificativ în performanța operatională a unui sens 

giratoriu în mai multe moduri: 

- Afectează viteza vehiculelor prin intersecție, influențând astfel timpul lor de 

călătorie doar prin geometrie.  

- Acesta dictează numărul de benzi pe care circulă vehiculele care intră în 

circulație. Lățimile căii de access și de intrare determină numărul fluxurilor de vehicule 

care se pot forma unul langă altul la linia de curgere și guvernează rata cu care 

vehiculele pot intra pe carosabilul circulant.  

- Poate afecta gradul în care fluxul pe o bandă dată este facilitate sau constrans. 

De exemplu, unghiul la care intră un vehicul afectează viteza vehiculului respectiv, cu 

intrari care sunt mai perpendiculare, care necesită viteze mai mici. La fel, geometria 

intrărilor multiple poate influența gradul în care șoferii sunt confortabili să intre unul 

langă altul.  

- Poate afecta percepția șoferului cu privire la modul de navigare în sensul 

giratoriu și la alegerea corespunzătoare a benzii lor care se aproprie de intrare. 

Alinierea necorespunzătoare a benzii poate crește frecarea între benzile adiacente și 

astfel reduce capacitatea. Fluxurile de bandă dezechilibrate pe o intrare pot crește 

întârzierea și coada la o intrare, în ciuda intrării care funcționează sub această 

capacitate teoretică.  

Pietonii se împacă uşor cu traversarea în perimetrul intersecţiilor în sens 

giratoriu. Acest lucru este facilitat de existenţa insulelor de separare ce oferă 

posibilitatea traversării în două etape. Pentru descurajarea traversărilor 

neregulamentare pot fi prevăzute zone verzi ce sunt mai dificil de străbătut. 

Poziţionarea trecerilor de pietoni se face în spatele liniei de cedare a priorităţii 

la olungime egală cu una sau mai multe lungimi de autovehicule din următoarele 

motive: 

- Distanţa de străbătut de către pietoni este mai scurtă decât cea în cazul 

amplasării trecerii în zona adiacentă insulei centrale. 

- Sunt separate punctele de conflict vehicul-vehicul şi vehicul-pieton 

  -   Toată atenţia conducătorului auto aflat în intrare în intersecţie este îndreptată 
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spre traficul pietonal în timp ce conducătorul din faţă îşi îndreaptă atenţia 

exclusiv spre traficul auto din carosabilul circular. 

Pentru facilitarea accesului pietonilor în zonele cu treceri de pietoni la acele 

intersecţii la care trotuarele sunt adiacente centrului intersecţiei se vor amenaja centuri 

laterale destinate special pietonilor. 

Comparativ cu o intersecţie între o arteră principală şi una secundară la care cea 

secundară are indicatoare de oprire, traversarea arterei principale se face mult mai uşor 

la intersecţia în sens giratoriu deoarece un gol în traficul de pe artera principală înamele 

sensuri de deplasare este mai dificil de găsit. 

 

CAPITOLUL 5: ELEMENTE AUXILIARE CARE POT CONTRIBUI LA 

ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI ÎN GIRATORII 

 

Pentru ca un sens giratoriu să funcționeze în mod satisfăcător, un șofer trebuie 

să poată intră în sensul giratoriu, să se deplaseze prin traficul circulant și să se separe 

de fluxul circulant într-un mod sigur și eficient. De asemenea, pietonii trebuie să poată 

utiliza în siguranță trotuarele. Pentru a realiza acest lucru, un șofer trebuie să fie capabil 

să perceapă aspectul general și funcționarea intersecției în timp pentru a efectua 

manevrele adecvate. Prin urmare, ar trebui prevăzută o iluminare adecvată la toate 

sensurile giratorii. 

Iluminarea sensurilor giratorii are două scopuri principale:  

1. Oferă vizibilitate de la distanță utilizatorilor care se apropie de sensul 

giratoriu;  

2. Oferă vizibilitatea zonelor cheie de conflict pentru a îmbunătăți percepția 

utilizatorilor asupra aspectului și vizibilitatea altor utilizatori în sensul giratoriu. 

Pentru a îmbunătăți înțelegerea utilizatorilor cu privire la operațiunile sensului 

giratoriu, iluminarea ar trebui să fie concepută astfel încât să creeze o pauză în traseul 

liniar al drumului care se apropie și să sublinieze aspectul circular al sensului giratoriu. 

Pentru a realiza acest lucru, sunt recomandate următoarele caracteristici: 

 Iluminarea generală a sensului giratoriu ar trebui să fie aproximativ egală cu 

suma nivelurilor de iluminare ale drumurilor care se intersectează. Standardele de 

iluminare locale ar trebui, de asemenea, luate în considerare atunci când se stabilește 

iluminarea la sensul giratoriu pentru a se asigura că iluminarea este consistentă. 

 În cazul în care nu există iluminare continuă a drumului, ar trebui prevăzută 

iluminare de tranziție pentru adaptarea șoferului și ar trebui extinsă de-a lungul fiecărui 

apropiere de sensul giratoriu. 
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 Ar trebui să se asigure o iluminare adecvată pe insulele despărțitoare, în toate 

zonele de conflict în care traficul intră în fluxul circulant și în toate locurile în care 

fluxurile de trafic se separă pentru a ieși din sensul giratoriu. 

 Ar trebui prevăzută o iluminare adecvată pentru zonele de trecere a pietonilor 

și de îmbinare a bicicletelor. 

 Ar trebui să se ia în considerare impactul sistemului de iluminat în diferite 

zone de iluminare ambientală și asupra proprietăților adiacente. În plus, trebuie să se 

acorde atenție reducerii orbirii și a pătrunderii ușoare. Ghidul de proiectare IES pentru 

iluminatul din sensul giratoriu oferă mai multe detalii despre aceste subiecte. 

În zonele în care numai sensul giratoriu este iluminat (nu este prevăzut niciun 

fel de iluminat pe căile de apropiere), scopul iluminării trebuie să fie atent luat în 

considerare. O zonă de tranziție de iluminare treptată ar trebui prevăzută dincolo de 

modificările finale ale traiectoriei la fiecare ieșire. Acest lucru îi ajută pe șoferi să își 

adapteze viziunea din mediul iluminat al sensului giratoriu înapoi în mediul întunecat 

al drumului de ieșire, care durează aproximativ una până la două secunde. În plus, este 

de preferat să se evite zonele întunecate pe distanțe scurte între două zone iluminate 

consecutive. 

 Un alt aspect extrem de important este semnalizarea corespunzătoare. Semnele 

ar trebui să fie proiectate și amplasate pentru a maximiza detectarea și înțelegerea, 

minimizând în același timp timpul de citire și procesare, pentru a asista șoferii cu 

navigația, ghidarea și controlul vehiculului. Semnele ajută la siguranța rutieră prin 

reglarea vitezei șoferului, avertizarea șoferilor cu privire la schimbările din mediul 

rutier și ghidarea șoferilor către destinațiile lor. Indicatoarele de sens giratoriu ar trebui 

să identifice sensul giratoriu din față, să stabilească prioritatea pentru mișcările de 

trafic, să canalizeze traficul și, la sensurile giratorii cu mai multe benzi, să ajute la 

selectarea benzii corecte. 

Marcajele pentru trecerea pietonilor ar trebui, în general, să fie instalate în toate 

locurile de trecere a pietonilor din sensurile giratorii din locațiile urbane. Deoarece 

trecerea de pietoni la un sens giratoriu este situată departe de linia de curgere, este 

important să canalizați pietonii către locul de trecere corespunzător. Aceste marcaje nu 

trebuie interpretate ca un dispozitiv de siguranță, deoarece datele din alte țări sugerează 

că prezența marcajelor nu are un efect apreciabil asupra siguranței pietonilor. Mai 

degrabă, marcajele oferă îndrumare pietonilor în navigarea într-un sens giratoriu și 

oferă un indiciu vizual conducătorilor auto unde ar putea fi pietonii pe carosabil. 

Săgețile de utilizare a benzii sunt una dintre componentele majore ale sistemului 

cuprinzător de indicatoare și marcare la sensurile giratorii. La abordările din sensul 

giratoriu, săgețile de utilizare a benzii și semnele de control al benzii de intersecție ar 

trebui să se completeze reciproc și să ofere un mesaj consistent publicului călător. 
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Săgețile de utilizare a benzii de circulație ar trebui amplasate cu cât este posibil 

înainte de sensul giratoriu, pentru a le oferi șoferilor suficient timp pentru a selecta 

banda de apropiere corectă pentru ieșirea dorită. Săgețile care folosesc banda pot fi 

repetate pentru a oferi mai mult accent și a încuraja în continuare șoferii să selecteze 

banda de apropiere corectă. Setul de săgeți cel mai apropiat de sensul giratoriu ar trebui 

să fie furnizat în amonte de trecerea de pietoni, fără săgeți prevăzute în zona dintre 

trecerea de pietoni și linia de intrare. 

 

CAPITOLUL 6: ANALIZA COST - BENEFICIU 

 
Implementarea unui sens giratoriu are în principal efectul pozitiv asupra 

nivelului de siguranță al locului tratat. Aceasta se bazează pe faptul că geometria 

sensului giratoriu reduce numărul de puncte de coliziune, scade viteza vehiculelor și 

îmbunătățește siguranța pietonilor. 

Analiza cost-beneficiu pentru sensurile giratorii include economii în întârziere 

și blocări. Costul sensului giratoriu include construcția, relocarea utilităților, 

achiziționarea și întreținerea terenurilor, care variază foarte mult în funcție de locație, 

tip și volum de lucru necesar. Beneficiile pot include rate de accidente și severitate 

reduse, precum și întârzieri reduse, opriri, consumul de combustibil și emisiile. 

Pentru Analiza Cost-Beneficiu au fost adoptate următoarele ipoteze de bază 

 Periodă (de referință) de evaluare din anulu 2021 până în anul 2051, adică 30 de ani 

 Scenarii de evaluare; 

o Scenariu de referință (menținere situație existentă) 

o Operațiunea de investiție; 

 Fluxuri de creștere/ marginale pentru costuri și beneficii 

 Analiza va fi efectuată cu prețuri fixe; 

Prin implementarea investiției fluxurile de trafic vor beneficia de condiții 

superioare de circulație, care se vor concretiza într-o serie de avantaje economice, 

precum: 

  reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor; 

  reducerea timpului de parcurs și, implicit, a valorii timpului pentru pasagerii 

vehiculelor; 

  creșterea accesibilității zonelor deservite si, astfel, impacturi pozitive asupra 

dezvoltării economice. 
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CAPITOLUL 7. CONCLUZII 

 

În acest context, intersecţiile în sens giratoriu au devenit o soluţie la îndemâna 

autorităţilor centrale şi locale pentru descongestionarea traficului şi pentru diminuarea 

numărului de accidente precum şi a urmărilor acestora. Este adevărat că intersecţiile în 

sens giratoriu nu reprezintă o soluţie „minune” pentru rezolvarea tuturor problemelor 

de trafic însă micşorarea timpilor de aşteptare pentru tranzitarea unei intersecţii şi 

creşterea siguranţei circulaţiei sunt avantaje vizibile pentru toţi participanţii la trafic. 

Aşa cum am arătat în conţinutul acestei lucrări, intersecţiile în sens giratoriu 

prezintă următoarele avantaje: 

 Fluidizarea traficului concretizată în reducerea timpilor de aşteptare pentru 

tranzitarea intersecţiei; 

 Creşterea siguranţei în circulaţie prin obligarea conducătorilor auto de a 

reduce viteza; 

 Reducerea urmărilor accidentelor de circulaţie prin reducerea vitezelor, prin 

unghiurile din care se pot produce coliziunile şi prin egalarea vitezelor vehiculelor care 

au prioritate cu cele ale vehiculelor care cedează prioritatea; 
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Rezumat 

 

În studiul de mai jos va fi prezentată o comparație a unei dimensionări de structură rutieră 

între o abordare clasică, care utilizează informațiile existente în normativul de dimensionare în 

vigoare și o abordare non-clasică care utilizează performanțe ale mixturilor asfaltice cu modul de 

rigidtate ridicat, determinate în laborator, prin încercări speficifice pentru determinarea modulilor, 

care se vor utiliza în calculul de dimensionare. 

 

Cuvinte cheie: modul de rigiditate, modul de elasticitate, mixtură asfaltică, dimensionare. 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

Mixturile asfaltice reprezintă un amestec format din agregate și din liantul 

bituminos. Agregatelor formează scheletul materialului. Deși într-o proporție mult mai 

mică decât agregatele, liantul bituminos conferă amestecului un comportament vâscos 

(vâscoelastic liniar cu o deformație mică). 

Principalul material component al mixturii asfaltice din punct de vedere al 

complexității îl reprezintă liantul bituminos. Acesta este un produs care prezintă în 

același timp o mare complexitate privind compoziția sa chimică și totodată prezintă și 

un răspuns la solicitări mecanice. 

Având în vedere caracteristicile bitumurilor utilizate și performanțele obținute 

de mixturile asfaltice fabricate cu aceste bitumuri se pot realiza studii privind 

dimensionarea structurii rutiere în funcție de traficul de perspectivă care se va înregistra 

pe drumul respectiv. 

La nivel european și nu numai, modulii utilizați la dimensionarea structurii 

rutiere sunt aceeași modului care au fost determinați în laborator pe probe de mixtură 

asfaltică cu diferite performanțe. În acest mod există o trasabilitate între performanțele 

obținute pe mixturile asfaltice și modul cum se va comporta structura rutiera la diferite 

solicitări de trafic. 

mailto:simion.tudor@yahoo.com
mailto:adrian.burlacu@utcb.ro
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Mixturile asfaltice cu modul ridicat sau denumite în literatura de specialitate 

High Modulus Asphalt (HiMA) au început să fie utilizate în Franța încă din anii 1980. 

Aceste mixturi au fost considerate o soluție deosebit de bună pentru evitarea apariției 

făgășelor pe drumurile cu trafic intens. 

Datorită unui conținut de bitum mai ridicat decât pentru mixturile clasice 

utilizate ca strat de bază, performanțele mecanice ale acestor mixturi asfaltice sunt 

superioare din punct de vedere al rezistenței la făgășuire, al modulului de elasticitate 

dar și din punct de vedere al rezistenței la oboseală. 

 

2. STUDIU DE CAZ 

 

2.1. Tipuri de bitum utilizate în cadrul studiului 

 

Pentru studiul comportării mixturii asfaltice cu modul de rigiditate ridicat, au 

fost utilizate 3 tipuri de bitum și anume:  

̶ bitum rutier tip 35/50 

̶ bitum rutier tip 50/70 

̶ bitum modificat cu polimeri tip 25/55-65 

În urma testelor realizate pentru verificarea caracteristicilor celor 3 tipuri de 

bitum reiese că acestea corespund cerințelor din Normativul AND 605 și totodată 

respectă cerințele din standardele SR EN 12591 și SR EN 14023. 

 

2.2. Agregatele utilizate în studiul de caz sunt: 

 

Tabelul 6. Sursele agregatelor utilizate 
Nr. crt. Tip material Sursa 

1 Sort 0/4  Mineral Rom - Cariera Bixad 

2 Sort 4/8  Mineral Rom - Cariera Bixad 

3 Sort 8/16 Mineral Rom - Cariera Bixad 

4 Sort 16/22,4 Mineral Rom - Cariera Bixad 

5 Filer de calcar Holcim - Campulung 

 

În urma testelor realizate pentru verificarea caracteristicilor sorturilor de 

agregate naturale utilizate reiese că acestea corespund cerințelor din Normativul AND 

605 și totodată respectă cerințele din standardul SR EN 13043. 
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2.3. Forma curbei granulometrice 

 

Aceasta influențează modul de compactare al mixturii asfaltice prin faptul că pot 

exista mixturi care se vor segraga sau mixturi care vor avea o îndesare corespunzătoare. 

Cu cât contactele între granule sunt mai numeroase, cu atât stratul rutier este mai 

compact şi mai stabil. Comportarea cea mai bună se obţine pentru agregatele naturale 

cu curbe de granulozitate continue. În acest sens, s-a căutat definirea unei curbe de 

granulozitate ideale, sau a unei zone în interiorul căreia curba de granulozitate a 

materialului să fie situată în permanenţă pentru a corespunde domeniilor de utilizare 

din sectorul rutier 

În cazul studiul de caz a fost utilizată o curbă granulometrică continuă. 

 

Tabelul 7 Granulozitate agregate și filer 

Granulozitatea agregatelor și a filerului: 

Tip agregate Sort 
Treceri prin site % 

0,063 0.125 2 4 8 16 22.4 

Criblură  16-22,4mm 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 14.3 93.2 

Criblură  8-16mm 0.6 0.7 1.2 1.8 9.3 94.3 100.0 

Criblură  4-8mm 0.9 1.1 1.3 12.4 91.9 100.0 100.0 

Nisip concasaj  0-4mm 9.8 17.1 63.9 93.1 100.0 100.0 100.0 

Filer - 76.0 92.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Tabelul 8 Granulozitate amestec total 

Granulozitatea amestecului total: 

Tip agregate/sort 
Dozaj Treceri prin site în % 

% 0,063 0.125 2 4 8 16 22.4 

Criblură 16-

22,4mm 
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 17.7 

Criblură 8-16mm 25 0.2 0.2 0.3 0.5 2.3 23.6 25.0 

Criblură 4-8mm 26 0.2 0.3 0.3 3.2 23.9 26.0 26.0 

Nisip concasaj 0-

4mm 
27 2.6 4.6 17.3 25.1 27.0 27.0 27.0 

Filer 3 2.3 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Total 100 5.3 7.9 20.9 31.8 56.3 82.3 98.7 
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Zona granulometrică AB 22.4 

Normativ AND 605-2016 

2 3 19 27 38 70 90 

5 8 34 43 58 86 100 

Zona granulometrică BAD 22.4 

Normativ AND 605-2016 

3 5 20 28 42 73 90 

7 10 35 45 61 90 100 

 

 
Figura 50 Reprezentarea grafică a granulozității amestecului 

 

Pentru fiecare tip de bitum analizat (35/50, 50/70 și 25/55-65) s-a realizat câte 

un amestec având granulozitatea de mai sus. 

 

Tabelul 9 Parametrii luați în considerare în cadrul studiului de caz 

Studiu teoretic: 

Masa volumică reală(preuscată) medie ponderată 2,560  Mg/m³ 

Factor de corecție a 1,0 

Procent teoretic de bitum 4,4% 

Conținut recomandat de liant conform Normativ AND 

605-2016 

min. 4,2% - BAD 22,4 

min. 4,0% - AB 22,4 

 

Valorile recomandate pentru conținutul de bitum au în vedere o masă volumică 

medie a agregatelor de 2,650 Mg/m3. 
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Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele conținutului de 

bitum se calculează prin corecția cu un coeficient a = 2,650/d, unde d este masa 

volumică reală a agregatelor. 

Conținutul de bitum ales pentru realizarea celor 3 amestecuri a fost de 4,4%. 

 

În cadrul studiului de caz a fost analizată deformația specifică la baza straturilor 

bituminoase, tensiunea de întindere admisibilă la baza stratului din agregate naturale 

stabilizate cu lianți hidraulici și deformația specifică verticală admisibilă la nivelul 

pământului de fundare, utilizând mixturi asfaltice cu modul ridicat de rigiditate, 

utilizând aceeași structură rutieră și trafic de calcul care au fost utilizate pentru o lucrare 

dimensionată pe baza modulilor de elasticitate din PD 177. 

Modulii de rigiditate care au fost utilizați, au fost determinați conform SR EN 

12697-26, Anexa C, pe epruvete cilindrice (IT-CY). Temperaturile de încercare au fost 

atât la 15°C, temperatura de referință utilizată în PD 177, cât și la temperatura de 20°C, 

temperatură de referință utilizată în AND 605. 

Pentru mixturile asfaltice utilizate ca strat le legătură și de bază a fost utilizată 

același tip de mixtură asfaltică plecând de la conceptul francez de utilizare a unei 

singure mixturi atât pentru stratul de legătură cât și pentru stratul de bază. Mixtura 

asfaltică propusă se poate încadra în curba granulometrică impusă de normativul AND 

605 pentru mixtura tip AB 22,4 cât și pentru mixtura tip BAD 22,4. 

Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Tabelul 10 Rezultate obținute în urma încercării la rigiditate 

  MA Proiect 25/55-65 MA Proiect 35/50 MA Proiect 50/70 

Rigiditate [Mpa] - 20ºC 5011 6650 5456 

Rigiditate [Mpa] - 15ºC 6314 8012 7408 

 

 
Figura 51 Reprezentarea grafică a rezultatelor obținute 
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Se poate constata o diferență semnificativă între valoarea modulului de rigiditate 

obținut la temperatura de 15°C față de modulul obținut la 20°C.  

Cu performanțele obținute privind modulul de rigiditate la temperaturile de 15°C 

și 20°C s-au realizat mai multe variante privind utilizarea modulilor obținuți prin testele 

de laborator. S-a plecat de la dimensionarea structurii rutiere realizate conform 

proiectului.  

 

Plecând de la aceeași structură rutieră și același nivel de trafic (Nc.15) se 

constată în primul rând că există o diferență între valorile obținute prin utilizarea 

modululilor de elasticitate din PD 177 și modulii de rigiditate din AND 605. 

De asemenea, se observă că există o diferență între valorile obținute pentru 

modulii determinați la 15°C față de valorile determinate la 20°C, utilizând același tip 

de bitum.  

 

2.4. Analiza rezultatelor 

 

2.4.1. Rata de degradare la oboseală, RDO 

 

Tabelul 11 Rezultatele obtinute în urma analizei structurii rutiere cu programul Alize 

 
 

 
Figura 52 Centralizarea rezultatelor RDO 

 

Din analiza ratei de degradare la oboseală se poate constata, că deformația 

specifică la baza straturilor bituminoase (εr) scade atunci când se utilizează bitumuri 

mai dure. 

PD 177 AND 605
MA Proiect 

25/55-65,  20ºC

MA Proiect 25/55-

65, 15ºC

MA Proiect 

35/50, 20ºC

MA Proiect 

35/50, 15ºC

MA Proiect 

50/70, 20ºC

MA Proiect 

50/70, 15ºC

RDO 0.627 0.519 0.654 0.491 0.461 0.368 0.574 0.406
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De departe, cele mai bune rezultate au fost obținute utilizând un bitum mai dur, 

tip 35/50. Acest tip de bitum, utilizat cu precădere în țări cu climă similară, este unul 

dintre bitumurile moi utilizate în aceste țări pentru a obține mixturi cu modul ridicat de 

rigiditate. În aceste țări se utilizează bitumuri tip 20/30 și chiar 10/20 pentru a obține o 

mixtură asfaltică cu modul ridicat. 

 

2.4.2. Tensiunea orizontală admisibilă la baza stratului din agregate 

naturale stabilizate cu lianți hidraulici 

 

Tabelul 12 Rezultatele obtinute în urma analizei structurii rutiere cu programul Alize 

 
 

 
Figura 53 Centralizarea rezultatelor σr 

 

Referitor la tensiunea orizontală admisibilă la baza stratului din agregate 

naturale stabilizate cu lianți hidraulici (σr) se poate constata că o mixtură cu un modul 

de rigiditate mai mare ajută la scăderea valorilor obținute la acest nivel.  

Tensiunea orizontală admisibilă la baza stratului din agregate naturale stabilizate 

cu lianți hidraulici (σr) are același comportament ca în cazul ratei de degradare la 

oboseală (RDO). 

  

PD 177 AND 605
MA Proiect 

25/55-65, 20ºC

MA Proiect 25/55-

65, 15ºC

MA Proiect 

35/50, 20ºC

MA Proiect 

35/50, 15ºC

MA Proiect 

50/70, 20ºC

MA Proiect 

50/70, 15ºC

σr (MPa) 0.116 0.111 0.115 0.109 0.108 0.104 0.111 0.105
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2.4.3. Deformația specifică verticală admisibilă la nivelul pământului de 

fundare 

 

Tabelul 13 Rezultatele obtinute în urma analizei structurii rutiere cu programul Alize 

 
 

 
Figura 54 Centralizarea rezultatelor εz 

 

Referitor la deformația specifică verticală la nivelul pământului de fundare se 

poate constata că mixturile cu modul ridicat ajută la scăderea valorilor obținute la acest 

nivel. 

Și deformația specifică verticală la nivelul pământului de fundare (εr) are același 

comportament ca în cazul ratei de degradare la oboseală (RDO) și a tensiunii orizontale 

admisibile la baza stratului din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici (σr), în 

sensul în care acestea scad dacă mixturile utilizate au un modul de rigiditate mai mare. 

 

3. CONCLUZII 

 

Mixturile asfaltice cu modul ridicat ajută la scăderea grosimii structurii rutiere, 

astfel pot fi obținute avantaje economice semnificative, ținând cont că la o lucrare de 

drum, fără lucrări de artă sau auxiliare, valoarea mixturii asfaltice are cea mai mare 

proporție din lucrare. Prin scăderea grosimii structurilor rutiere se obțin și beneficii de 

mediu în condițiile în care vor fi necesare mai puține materiale, cum ar fi agregate, 

PD 177 AND 605
MA Proiect 

25/55-65,  20ºC

MA Proiect 25/55-

65, 15ºC

MA Proiect 

35/50, 20ºC

MA Proiect 

35/50, 15ºC

MA Proiect 

50/70, 20ºC

MA Proiect 

50/70, 15ºC

εz (microdef.) 162.8 158 160.6 155.5 154.7 151.8 157.7 153.1
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bitum, și, implicit, mixturi asfaltice. Prin scăderea cantităților de materiale utilizate se 

diminuează și numărul de camioane necesare pentru transportul materialelor. 

Reducând numărul de camioane necesare scade presiunea traficului asupra drumurilor, 

ținând cont că volumul de trafic al camioanelor este unul dintre criteriile utilizate la 

stabilirea milioanelor de osii standard la care trebuie dimensionat drumul. 

Durata de execuție a lucrărilor va fi redusă. Aceste mixturi cu modul ridicat se 

se adaptează bine la drumurile care prezintă riscuri de deformare permanentă și de 

ornieraj, atât în zona urbană cât și pe drumurile din afara localităților. Utilizarea unor 

mixturi cu modul ridicat de rigiditate oferă posibilitatea de reducere a grosimilor de 

excavație, atu extrem de profitabil pentru zona urbană, unde sunt întâmpinate probleme 

din cauza rețelelor edilitare. 

Totodată, există alternativa ca utilizând aceeași structură rutieră dimensionată cu 

o mixtură cu bitum normal, față de aceeași structură realizată din mixturi asfaltice cu 

bitum modificat, există perspectiva prelungirii duratei de viață a structurii, având în 

vedere că modulii de rigiditate ridicați scad deformația specifică la baza straturilor 

bituminoase (εr). Astfel crește durata de viață a drumului prin prevenirea defecțiunilor 

cauzate de oboseala structurii rutiere. 

Din studiul realizat de grupul EUROVIA pe mixturile cu modul ridicat de 

rigiditate s-au obținut următoarele performanțe: 

Scăderea cu 25 – 30% a consumului de energie și de agregate; 

Reducerea emisiilor cu efect de seră cu peste 25%. 

La fabricarea mixturilor cu modul ridicat reprezintă un avantaj utilizarea 

materialului frezat (RAP) care, datorită bitumului rezidual îmbătrânit va scădea 

penetrația amestecului de bitum format din bitumul nou utilizat și bitumul existent din 

mixtura asfaltică frezată. 

Utilizarea mixturilor asfaltice cu modul ridicat de rigiditate ajută și la prevenirea 

deformațiilor din făgășuire, având în vedere că multe dintre aceste tipuri de defecțiuni 

sunt provenite din straturile inferioare stratului de uzură.  

Structura drumului trebuie să permită circulația autovehiculelor în cele mai bune 

condiții și să distribuie solicitările pentru a suporta fără deformații eforturile mecanice 

provocate de traficul greu. Straturile din mixturi asfaltice cu modul ridicat de rigiditate 

sunt necesare pentru construirea infrastructurilor supuse traficului greu și intens. 

Prin utilizarea unui singur tip de mixtură asfaltică cu modul ridicat (mixtură 

asfatică – proiect) în loc de două straturi de mixtură asfaltică (bază și legătură) se poate 

obține o economie semnificativă punând în operă un singur strat cu o grosime mai 

mare, dar care să aibă totuși o grosime mai mică decât utilizarea a două straturi din 

mixturi asfaltice (bază și legătură) în condițiile în care grosimea minimă pentru un strat 
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de AB 31,5 este 8 cm, pentru un strat de AB 22,4 este 6 cm, iar grosimea minimă a 

stratului de BAD 22,4 cm este de 5 cm.  

Totodată este necesară corelarea modulilor care se utilizează la dimensionarea 

structurii rutiere, conform PD 177, cu modulii necesari a fi obținuți în conformitate cu 

normativul AND 605, normativ care se utilizează la proiectarea și verificarea calității 

mixturilor asfaltice. Până la apariția normativului AND 605 exista o corelare între 

modulii utilizați la dimensionarea structurilor rutiere și modulii utilizați la proiectarea 

și verificarea mixturilor asfaltice, conform SR 174-1. În prezent, valorile modulilor din 

normativul AND 605, pentru drumuri de clasă tehnică I-II, sunt mai ridicate decât 

valorile existente în normativul de proiectare PD 177.  

Mai mult, așa cum s-a demonstrat mai sus, valorile modulilor de rigiditate din 

normativul de proiectare PD 177 sunt determinate la o temperatură de 15°C, pe când 

valorile modulilor din AND 605 sunt determinate la o temperatăru de 20°C. Practic, în 

execuție sunt solicitate performanțe mai ridicate decât cele care au fost luate în calcul 

la momentul dimensionării structurii rutiere. 

Consider că este important ca o structură rutieră să aibă o rezervă privind durata 

de viață la momentul proiectării și execuției, având în vedere că durata de perspectivă 

luată în considerare la momentul dimensionării este de 15 ani. Însă, de la momentul 

proiectării până la momentul execuției și după expirarea perioadei de garanție, pe 

drumul nou construit, ranforsat sau reabilitat se pot dezvolta culoare de trafic, eventual 

și trafic greu, ce vor avea un impact mai mare decât cel care a fost luat în considerare 

la momentul proiectării. Astfel, durata de viață a drumului respectiv va scădea și vor fi 

necesare noi lucrări de ranforsare pentru ca traficul să se desfășoare în condiții viabile. 
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MODELAREA PE CALCULATOR A CONDIȚIILOR DE 

INTERFAȚĂ LA STRUCTURILE RUTIERE FLEXIBILE 
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Îndrumător: Lăzar Ștefan Marian Șef lucr. dr. ing., Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri 

e-mail: stefan.lazar@utcb.ro 

 

Rezumat 

 

Pentru înțelegerea comportării in exploatare a structurilor rutiere suple, modelarea pe 

calculator a condițiilor de interfață reprezintă un aspect esențial care nu trebuie omis. 

In proiectare, atunci când vine vorba de calculul tensiunilor si deformațiilor specifice, se 

consideră că straturile rutiere prezintă la interfețe o conlucrare perfectă, așa cum trebuie de fapt să se 

execute pe teren structura rutieră. In realitate, pe teren se poate întâmpla din diverse motive, in special 

din cauza execuției defectuoase, ca la interfețele dintre straturi conlucrarea să lipsească. 

In aceasta lucrare voi urmări studiul modelării pe calculator a condițiilor de interfață în cazul 

structurilor rutiere flexibile. Se vor studia stările de tensiuni si deformații în anumite condiții la 

interfață, pentru 4 cazuri diferite, în programul de calcul Alize. 

De asemenea, după numeroase studii s-a ajuns la concluzia că condițiile de interfață au o 

influență mare si asupra duratei de viață a structurii rutiere. Astfel pentru fiecare caz studiat in această 

lucrare, pentru estimarea duratei de viață a structurii vor fi utilizate criteriile de dimensionare 

referitoare la limitarea fisurării din oboseală a îmbrăcăminții bituminoase si a deformațiilor 

permanente la nivelul patului căii. 

 

Cuvinte cheie: structură rutieră suplă, durată de viață, condiții de interfață, Alize 

 

 

1. INTRODUCERE 
 

           Prin structura rutieră se înțelege scheletul de rezistență al drumului, alcătuit dintr-

un ansamblu de straturi realizate din materiale prelucrate prin tehnologii adecvate si 

dimensionate astfel încât sa poată prelua, pe o perioadă determinată, solicitările din 

trafic si din condițtiile climaterice în limita deformațiilor admisibile. Suportul structurii 

rutiere este terenul, compactat sau îmbunătățit, formând stratul de forma, împreună cu 

zona activă din terasamente, formează complexul rutier. 

Natura, ordinea si grosimea straturilor depinde in principal de trafic. Fiecare strat 

preia încărcările date de trafic și le transmite mai departe spre pământul din stratul 

suport, care trebuie astfel dimensionat încât sa fie capabil sa suporte presiunea unitară 

mailto:voinea.adrian43@yahoo.com
mailto:stefan.lazar@utcb.ro
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rezultată (ea nu trebuie sa depășească capacitatea portantă a terenului de fundare). 

Sarcinile transmise de vehicule se resimt pe o anumită adâncime in pământul de 

fundare. Această adâncime depinde de tipul pământului din pat și de greutatea 

vehiculelor și se numește zonă activă. Structura rutieră îimpreună cu zona activă poartă 

numele de complet rutier. 

 

1.1 Situația pe plan local 

 

           De-a lungul timpului, numeroase studii din domeniu au arătat faptul că o lipsă 

de conlucrare la interfața dintre straturi poate avea consecințe nefaste mai ales în ceea 

ce privește durata de viață a structurilor rutiere. Astfel, înțelegerea modului în care 

condițiile de interfață influențează performanța structurilor rutiere poate fii unul din 

elementele fundamentale ale proiectării acestor structuri. 

           Obiectivul lucrării este acela de a studia modelarea pe calculator a acestor 

condiții de interfață pentru structuri rutiere suple. Este adevărat că această modelare pe 

calculator nu este la fel de precisă și exactă ca munca din teren la o scară reală, dar 

costul acesteia este mult mai redus si poate da niste răspunsuri rapide în legătură cu 

comportarea în timp a structurii. 

          Pentru simularea numerică vom utiliza în această lucrare programul Alize. Acest 

program a fost dezvoltat in Franța de către LCPC (Laboratorul Central de Poduri şi 

Şosele) în anii ‘65 și poate simula fie situații de interfață cu conlucrare, fie fără 

conlucrare între straturi. 

          Un alt program de calcul folosit destul de des în practică curentă de proiectare 

din Romania este programul Calderom2000, care face parte integrantă din “Normativul 

pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide”. Spre deosebire de Alize, 

acest program de calcul poate impune ca ipoteză de lucru doar conlucrarea perfectă la 

interfețele straturilor, așa cum ar trebui de fapt sa fie situatia ideală din teren. De aceea 

vom utiliza pentru prezenta lucrare programul Alize. 

Ambele programe de calcul, CALDEROM 2000 şi ALIZÉ, se bazează pe 

rezolvarea analitică, cu ajutorul modelului multi-strat elastic Burmister, a stării de 

tensiune şi de deformaţie a structurii rutiere sub sarcină. 

Modul de lucru constă în utilizarea modelului constitutiv de interfaţă disponibil 

în programul de calcul ALIZÉ pentru a calcula tensiunile şi deformaţiile specifice în 

structura rutieră suplă adoptată pentru studiu. Modelarea condițiilor de interfață in acest 

program se face printr-un coeficient de conlucrare între fiecare strat în parte, cu valori 

cuprinse între 0, atunci cand avem o lipsă totală de conlucrare, si 1 atunci când între 

cele două straturi există conlucrare. 
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1.2 Situația pe plan mondial 

 

           Pentru modelarea pe calculator a condițiilor de interfață si nu numai, la o 

structura rutiera flexibila, la nivel mondial sunt folosite o serie de programme similare 

cu cele mentionate mai sus. Cele mai importante dintre acestea sunt Kenlayer si 

Chevron PC. 

           Kenlayer pentru structuri rutiere flexibile împreună cu Kenslabs pentru structuri 

rutiere rigide fac parte din softul KenPave dezvoltat la Universitatea din Kentucky de 

catre Huang in anul 2004. Acest soft permite folosirea liniar elastică sau neliniară a 

proprietaților materialelor pentru diferite straturi. De asemenea poate înregistra până la 

19 straturi si poate furniza o analiză a deformatiei. Condiția de la interfață dintre diferite 

straturi se poate modela prin niște coeficienți 1 si 0, ce semnifică conlucrarea perfectă 

dintre straturi, respectiv lipsa de conlucrare. Cu toate acestea, alegerea unui coeficient 

de aderență este dificilă pentru că nu există nicio procedura standard de test pentru a-l 

determina.. 

          Ca si date de intrare, acest soft necesită o multitudine de valori ce pot fi introduse 

in sistemul international de masura S.I. Cateva dintre datele de intrare pentru analiza 

liniar elastica sunt incarcarea din trafic, proprietatile materialelor, grosimea fiecărui 

strat, numarul de perioade de observație, numărul de grupe de încărcări etc. 

          Ca și date de ieșire pe care le furnizează, pentru o singură încărcare sau mai 

multe grupuri de încărcări, programul poate furniza pana la 9-10 sectiuni de observatie 

la nivelul structurii analizate. Însă doar deformaţia specifică orizontală de întindere la 

baza straturilor bituminoase și deformaţia specifică verticală la nivelul pământului de 

fundare sunt necesare pentru analiza comportarii sub trafic a structurii rutiere alese. 

        Un alt program de calcul este Chevron PC dezvoltat de catre Chevron Oil 

Company. Acest program foloseste analiza elastica pentru a estima tensiunile si 

deformațile de la o structură rutieră flexibilă cauzată de o singură încărcare statică, 

știind valoarea încărcării, modulul de elasticitate si grosimea straturilor. Modulul de 

elasticitate, coeficientul lui Poisson si grosimea trebuie definita pentru fiecare strat in 

parte. Mai departe, sarcina pe roata, presiunea de contact sau raza suprafetei de contact 

si coordonatele incarcarii trebuie definita pentru fiecare incarcare. Rezultatele pe care 

acest program le furnizează sunt similare cu cele menționate mai sus in cazul 

programului Kenlayer, iar modelarea condițiilor de la interfețe se face asemanator 
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2. METODOLOGIA DE LUCRU  

 

Toate metodele mecanice de proiectare a structurilor rutiere suple au la bază 

algoritmi de calcul al tensiunilor, deformaţiilor specifice şi deplasărilor în orice punct 

al structurii stratificate.  

Pentru a uşura modelarea structurii rutiere şi procesul de calcul, cele mai multe metode 

presupun că straturile sunt perfect legate unele de altele. Numai câteva modele permit 

modelarea condiţiilor de interfaţă printr-un coeficient de conlucrare la interfaţă cu 

valori cuprinse între 0 (fără conlucrare) şi 1 (cu conlucrare). Chiar şi aşa, alegerea 

valorii coeficientului de conlucrare este dificilă deoarece nu există o procedură 

standard pentru determinarea sa. 

Programul de calcul ALIZÉ poate simula ambele tipuri de interfeţe, în 

consecinţă a fost folosit în prezenta lucrare la stabilirea răspunsului structurii rutiere 

exprimat prin starea de tensiuni şi deformaţii specifice. 

Structura rutieră 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). 

Sistemul multi-strat elastic este astfel solicitat de o sarcină circulară cu presiunea 

verticală uniformă, reprezentând greutatea semiosiei standard cu roţi gemene, 

transmisă pe o suprafaţă circulară echivalentă suprafeţei de contact pneu-drum. 

Caracteristicile încărcării cu osia standard de 115 kN sunt sarcina pe rotile 

gemene de 57,5 kN, presiunea de contact de 0,625 MPa si raza suprafetei de contact de 

17,1 cm. 

 Calculul tensiunilor şi deformaţiilor se efectuează într-un număr limitat de 

puncte ale structurii rutiere, numite puncte de observaţie. Aceste puncte corespund 

punctelor cu valori maxime ale tensiunilor şi deformaţiilor, definitorii pentru 

dimensionarea structurii rutiere, precum şi punctelor caracteristice de deflexiune de la 

suprafaţa drumului.  

Calculul teoretic al unei structuri rutiere constă în compararea între tensiunile şi 

deformaţiile produse în structură de către trafic, şi tensiunile şi deformaţiile admisibile 

din fiecare material ce alcătuieşte structura rutieră. 
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2.1 Programul Alize 

 

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 permite calcularea tensiunilor şi a deformaţiilor în straturile 

drumurilor sub efectul încărcărilor date de trafic. Problema este rezolvată analitic prin 

modelul Burmister.  

Structura este modelată prin straturi elastice lineare izotrope şi omogene infinite 

în plan, de grosime finită, cu excepţia terenului de fundare semiinfinit, iar solicitările 

date de pneuri sunt asimilate cu încărcări circulare statice, exercitate ca eforturi 

verticale (greutatea vehiculului) sau orizontale (forţa de frecare pneu-carosabil). 

 

Programul Alizé 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 linear 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 tensiunil şi deformaţiilor, definitorii pentru 

dimensionarea sistemului rutier, precum şi punctelor caracteristice de deflexiune de la 

suprafaţa drumului. 

 

3. PREZENTAREA ANALIZELOR EFECTUALE IN LUCRARE SI 

REZULTATELE OBTINUTE 

 

             Structură rutieră flexibilă supusă studiului în lucrarea de disertație a fost 

stabilită conform PD 177, AND 605-2016 pentru un drum de clasă tehnică III. 
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Tabelul 1. Caracteristicile structurii rutiere 

        
 

           Tipul de pământ studiat este un pământ P5, constituit din argilă, argilă prafoasă, 

conform tabelului 2 din STAS 1243. 

           Porțiunea de drum analizată face parte dintr-un tip climacteric I si are un regim 

hidrologic 2b. 

          Se va studia comportarea sub trafic in cele 4 ipoteze de calcul referitoare la 

condițiile de interfață: 

 

Tabelul 2. Condiţiile de interfaţă  

 
unde 1 = interfaţă cu conlucrare, 0 = interfaţă fără conlucrare. 

 

            Cu ajutorul programului Alize s-a putut determina deformația specifică 

oriontală de întindere la baza straturilor bituminoase εr și  deformația specifică verticală 

de compresiune la nivelul patului drumului εz. Cele două sunt necesare în calculul celor 

două criterii de dimensionare.  

           Modelarea condițiilor de la interfață s-a putut face prin cei doi coeficienti de 

conlucrare 1 și 0, care reprezintă o conlucrare perfectă între straturi, respectiv o lipsă 

de conlucrare.  
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Tabelul 3. Starea de deformație in punctele critice ale structurii rutiere 

 
 

Durata de viaţă a structurii rutiere în ipotezele de calcul adoptate se stabileste 

folosind următoarea relaţie de calcul derivată din legea lui Miner (1945) de cumulare 

a degradărilor: 

anualc

adm

N

N
DV

,

=   ani,                                                                                 (1)            

unde: admN  - numărul de solicitări admisibil, în milioane osii standard de 115                                         

                     kN, care poate fi preluat de structura rutieră proiectată, conform   

                     criteriilor de dimensionare;  

        anualcN ,  - traficul de calcul mediu anual, în milioane osii standard de 115 kN 

 

Se calculeaza valorile admisibile ale traficului, făcând apel la legile de degradare 

specifice materialelor bituminoase şi pământului din patul căii, apoi se alege valoarea 

mai mica dintre cele doua: 

- legea de oboseală pentru mixturile bituminoase din straturile asfaltice: 

               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: 

            57,391036,8
−

= zadmN       m.o.s.         (3)  

pentru drumuri şi străzi cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o.s. de 115 kN. 

 

  



Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 

 “INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR” 

I.I.T. 2021 

ediţia a XI-a 

 

Bucureşti, 14 Iunie 2021 

 

 320 

 

                                       Tabelul 4. Durata de viață  

 
 

Tabelul 5. Traficul de calcul pentru fiecare caz 

 
 

Pentru această lucrare am presupupus diferite valori ale traficului de calcul, 

astfel încât structura rutieră să nu fie supradimensionată, iar cele două criterii de 

dimensionare să se verifice. Astfel pentru fiecare caz au rezultat volumele si clasele de 

trafic din Tabelul 5. 
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Figura 1. Variația deformației specifice orizontală de întindere 

la baza straturilor bituminoase 

 

 
Figura 2. Variația deformației specifice verticală de compresiune 

la nivelul patului drumului 
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Figura 3. Grafic de variație al deformației specifice verticale de 

compresiune pe adâncimea structurii in toate cele 4 cazuri 

 

 
Figura 4. Grafic de variație al tensiunii verticale 

pe adâncimea structurii, in toate cele 4 cazuri 
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 IV. PREZENTAREA CONCLUZIILOR, A CONTRIBUȚIILOR PERSONALE 

ȘI A DIRECȚIILOR VIITOARE DE CERCETARE 

 

           Cel mai defavorabil caz este cazul D, în care avem o lipsă de conlucrare între 

stratul de uzură și stratul de bază, dar și între stratul de bază si stratul de fundație 

superior.                     

            Lipsa de conlucrare dintre stratul de bază si stratul de fundație are un impact 

mult mai mare asupra structurii, in comparație cu lipsa de conlucrare dintre primele 2 

straturi cum avem in cazul B. 

           In figura 4 si figura 5 se observă o creștere liniară de la cazul A spre cazul D, a 

valorilor deformației specifice orizontală de întindere la baza straturilor bituminoase si 

a deformației specifice verticală de compresiune la nivelul patului drumului. 

            În cele din urmă, privind graficele de variație ale tensiunii si deformațiilor 

orizontale si verticale, cazul ideal pentru structura rutieră analizată este cazul A, în care 

se asigură o conlucrare perfectă la toate interfețele straturilor. 

            În ceea ce privește durata de viață se pot observa rezultate similare, astfel încât 

cazul ideal îl reprezintă cazul A unde avem cea mai mare valoare a duratei de viată, 

urmat de cazul B, iar mai apoi incepând cu cazul C avem o scădere a valorii duratei de 

viață datorată lipsei de conlucrare dintre stratul de bază si stratul de fundație 

superior(Tabelul 13). 

           Plecand de la situatia in care structura rutiera este executata corect (cazul A) si 

mergand spre cazul D, traficul de calcul sufera o modificare semnificativa a valorilor, 

incepand cu 1 m.o.s. pentru primele doua cazuri si terminand cu 0.2 m.o.s. Acest lucru 

ne arata cum un defect de executie influențează performanța structurii rutiere.      

            Ca si contribuții personale menționez sinteza documentară pe care am întocmit-

o în care am prezentat situația pe plan local și la nivel mondial și de asemenea studiul 

de caz în care plecând de la o structură rutieră flexibilă am impus mai multe ipoteze de 

lucru posibile în urma execuției.  

           In ceea ce priveste direcțiile viitoare m-ar interesa să elaborez un model cu 

elemente finite pentru a studia problemele de interfață la structurile rutiere flexibile.    

           Așadar, lucrarea evidențiază faptul că o condiție esențială pentru garantarea unei 

bune performanțe în exploatare a structurii rutiere o reprezintă asigurarea conlucrării 

între toate straturile rutiere în momentul execuției.           
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