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BIM pentru 
infrastructură 

Pentru proiectele de infrastructură acesta 

presupune prelucrarea informațiilor obținute din 

diverse surse și va permite atât urmărirea în timp a 

proiectului cât și monitorizarea acestuia 

Modelul central de coordonare BIM conține 

toate informațiile despre dimensiunile, poziția 

componentelor și proprietățile lor concrete 
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Mediul construit și lucrări de mentenanță pe un proiect realizat   

Software: Allplan AEC, Alize LCPC, Bimplus 

Soluții Parametrice         Proiecte Parametrice 

Ipoteze de analiză 

Propunere  - proiect pilot analizat din punct de vedere stratigrafic  

Software: Allplan AEC - Modulul de drumuri, Allplan Bridge, GEO5 



Cesar LCPC 
Este un program pentru analiza structurilor care 

utilizează metoda elementului finit. 

 

CESAR LCPC oferă soluții pentru rezolvarea: 

• problemelor de infrastructură și de   

mecanica terenurilor  

• provocărilor cauzate de schimbările de  

mediu și cele hidrogeologice. 

 

Inginerie Civilă 

Tuneluri 

Geotehnică 

Dezvoltat de IFSTTAR, cunoscut și ca LCPC 

Laboratorul Central de Drumuri și Poduri 

 

 

SOFTWARE 



Alize LCPC 
Software dedicat pentru determinarea 

rezistenței mecanice, proiectarea structurilor 

rutiere și a platformelor și pentru consolidarea 

structurilor existente. 

 

Alize LCPC se poate utiliza ca program de 

analiză într-o gamă largă de proiecte, 

deoarece încorporează o bază de date de 

materiale extinsă. 

Structuri rutiere 

Platforme aeriene 

Platforme portuare 

și logistice 

Dezvoltat de IFSTTAR, cunoscut și ca LCPC 

Laboratorul Central de Drumuri și Poduri 
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Equivalent traffic 

x N 

Standard axle (13 t) 

CAM 
x NE 

Real print 

Modelled print 

(r = 0,125 m, q = 0,662 MPa) NE = N x CAM 





Studiul frecvenței traficului 
Alegerea stratului rutier pentru analiza și 

definirea structurilor stratificate 

Biblioteca de materiale cf. standardelor 

naționale franceze NF 98-086 

Introducerea încărcărilor complexe și 

determinarea rezistenței mecanice 
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Allplan AEC 
Reprezintă soluția de ultimă generație ce 

susține întreg procesul BIM pentru proiectanții 

de structuri și de infrastructură. Allplan AEC 

include modulul Road, cu funcții puternice de 

modelare pentru proiectarea drumurilor: 

 

• Modelarea 3D a terenurilor  

• Axe parametrice și modelare a secțiunilor 

transversale bazată pe șabloane 

• Verificare automată a modelului 

 

 

 

Arhitectură 

Inginerie Civilă 

Infrastructură 

Allplan Road, modulul pentru proiectare parametrică 

 a drumurilor este integrat în Allplan AEC. 

 

 

SOFTWARE 



ALLPLAN- COSTURI  



Studiu de caz 

De la începutul anului 2022, după o comandă de 2.850 de licențe software, 

Autobahn GmbH, compania Guvernului Federal German, se bazează pe 

Allplan ca soluție unică pentru gestiunea planurilor și a modelelor BIM.  

 

Din 2021, Autobahn GmbH este responsabilă pentru proiectarea, construcția, 

operarea, întreținerea, finanțarea și gestionarea activelor autostrăzilor și a 

drumurilor naționale din Germania. Cu 13.000 de kilometri de autostradă și 

aproximativ 15.000 de angajați, compania este unul dintre cei mai mari 

operatori de infrastructură din Europa. 
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Allplan Bridge 
Modelul parametric 3D analizează aspectul 

drumului, alinierea podului și secțiunile 

transversale necesare, făcând configurarea 

acestuia rapidă și eficientă. 

 

În Allplan Bridge se pot crea cu ușurință  

poduri cu geometrii complexe, inclusiv 

aliniamente în dublă curbură și secțiuni 

transversale variabile. 

 

 

 

Modelare 

Analiză 

Proiectare  

Detaliere 

Soluția BIM parametrică pentru modelarea, 

analiza, proiectarea și detalierea podurilor. 

SOFTWARE 



Allplan +GEO5 
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GEO5 
GEO5 este o suită de software-uri care oferă 

soluții pentru majoritatea sarcinilor geotehnice.  

 

Pe lângă sarcinile specifice obișnuite 

(stabilitatea pantelor, fundații, pereți de  

sprijin), GEO5 include aplicații pentru analiza 

tunelurilor și a structurilor subterane, pentru 

studii geologice și teste in-situ. 

 

Tuneluri și galerii 

Studii geologice 

Teste in-situ 

Analize de stabilitate 

SOFTWARE 



BIMPLUS 



Studiu de caz 

Pod, km 12+375, tronson 1 |  Primul tronson al autostrăzii Sibiu - Pitești, între 

Sibiu și Boita, cuprinde în total 29 de structuri inginerești proiectate de      

SSF-RO: 21 de galerii subterane, o supratraversare și șapte poduri.  

 

Lungime totală : 640 m, 8 deschideri (m): 50 - 70 - 80 - 2x120 - 80 - 70 - 50  

 

 

 

 

 



Proiect în Allplan Bridge  
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Seminarul ALLBIM NET 
Acum 30 de ani am pornit cu misiunea de a oferi programe de  

modelare 3D, training și consultanță pentru a asigura calitate, 

productivitate și precizie în proiectele clienților noștri.  

 

 

 

 

14 – 15 OCTOMBRIE | BUCUREȘTI 

Cu acest scop am creat și Seminarul Anual, ca oportunitate de a afla 

metode de lucru mai bune, tips and tricks și noutăți în programele din 

portofoliul nostru. Vă invităm să ne revedem și să ne fiți alături la Seminarul 

Aniversar ALLBIM NET, în perioada 14 – 15 octombrie 2022, în București. 

 

Înscrie-te pe model.allbim.net 

 

 



De 30 de ani evoluăm împreună 

www.allbim.net | office@allbim.net 



De 30 de ani evoluăm împreună 

www.allbim.net | office@allbim.net 

Îți mulțumim că ne-ai fost alături la cel de-al XVI-lea Congres 

Național de Drumuri și Poduri.  

Scanează codul alăturat și bucură-te de ofertele speciale ale 

evenimentului până pe 26 septembrie 2022. 


