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Cuprins 

 

   Introducere 

   Studiu de caz 

• rezultate dimensionare Calderom 2000 și Alizé. Ipoteza straturilor perfect legate 

• rezultate dimensionare Alizé. Ipoteza straturilor semi-legate (BAD 25 ½ LEGAT DE AB 25) 

   Concluzii 
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1. Introducere 
 
 soft Alizè-LCPC - interfețe legate/parțial/nelegate 

 soft Calderom 2000- interfețe legate 

 solicitare cf. PD 177-2001 

 caracteristicile de deformabilitate – conform PD 177-2001 
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1. Introducere 
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Conform modelului lui Burmister sunt formulate 

următoarele ipoteze: 

 
 toate straturile sunt asimilate cu solide elastic-lineare, 

omogene, izotrope, caracterizate de  un modul de 

elasticitate 𝐸𝑖  şi un coeficient a lui Poisson 𝜇𝑖 , de 

dimensiuni infinite în plan şi de grosime ℎ𝑖 

 
 interfeţele între straturi sunt fie lipite, fie glisante şi 

aceeaşi structură poate avea interfeţe cu frecare şi fără 

frecare 

 
 cazurile de încărcări multiple (osii duble sau triple și 

remorci), pot fi tratate suplimentând efectele încărcărilor 

elementare 
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Modelul lui Burmister 
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 Deformațiile sub încărcarea osiei standard: 

 

 compresiune/întindere 

 

 fazele de întindere – compresiune sunt asimetrice, 

asimetrie care crește odată cu temperatura 

 

 solicitarea c-î-c stă la baza obosirii materialului 

 

 amplitudinea solicitării de întindere este de 3 ... 4 ori 

mai mare decât a solicitării la compresiune 

 

 rezistența mixturii asfaltice la solicitări de întindere 

este semnificativ mai mică decât la compresiune 

 

 oboseala straturilor asfaltice se produce îndeosebi 

datorită solicitării de întindere la baza straturilor 
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Deformațiile sub sarcină standard pentru  
o structură rutieră multistrat 
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Legătura parțială dintre straturi poate fi legată de: 

 

 condițiile meteorologice din momentul punerii în 

operă a straturilor structurii rutiere 

 

 contaminare, prezența prafului și frezarea la partea 

superioară a stratului inferior pot conduce la 

scăderea legăturii dintre straturi 

 

 infiltrarea apei între straturi datorită fisurilor și a 

crăpăturilor din îmbrăcămintea asfaltică, conduce 

la scăderea aderenței  dintre straturi comparativ cu 

aderența în condiții uscate  

 

 absența emulsiei bituminoase 
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Reducerea duratei de viață a structurilor 
rutiere în funcție de legătura dintre straturi 



2. Studiu de caz 
 
 sector de drum, clasă tehnică I 

 tip climacteric I 

 pământ de fundare P5 

 trafic de calcul: 10,70 m.o.s 

 caracteristici de deformabilitate: conform PD 177-2001 

 

 

 

7 

Structură rutieră h (cm) E (MPa) µ (-) 
hech 

(cm) 
Eech (MPa) 

Strat de uzură: MAS 16 4 3300 0,35 
10 3419 

Strat de legătură: BAD 25 6 3500 0,35 

Strat de bază: AB 25 10 5000 0,35 

  
  

 - 
  

Agregate naturale stabilizate cu lianți 
hidraulici rutieri 

22 1000 0,25 

Balast 30 300 0,27 

Strat de formă din pământ stabilizat cu 
lianți hidraulici rutieri 

15 122 0,27 
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3. Rezultate dimensionare Calderom 2000 și Alizé. Ipoteza straturilor 

perfect legate 
 
 Structura rutieră a fost dimensionată atât cu softul Alizè cât și cu soft românesc Calderom 

2000 pentru a observa o similitudine între rezultatele obținute (ipoteza straturilor perfect 

legate) 

 ipoteza straturilor perfect legate 
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3. Rezultate dimensionare Calderom 2000 și Alizé. Ipoteza straturilor 

perfect legate 
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 Toate criteriile sunt îndeplinite!! 
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4. Rezultate dimensionare Alizé. Ipoteza straturilor semi-legate 
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4. Rezultate dimensionare Alizé. Ipoteza straturilor semi-legate 
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 R.D.O. >18,75 % R.D.O.adm 

 R.D.O acceptabil (≤ 0,8), traficul de calcul ar 

trebui redus cu 18,75 % (Nc = 8,69 m.o.s.) 

 εz rezultat este mai mare decât εzadm, εzadm 

fiind calculat funcție de traficul de calcul Nc 
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4. Rezultate dimensionare Alizé. Ipoteza straturilor semi-legate 
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 R.D.O. rezultat în cadrul dimensionării 

cu straturi semi-legate verifică pentru 

traficul de calcul de 8,69 m.o.s., trafic 

determinat pentru o perioadă de 

perspectivă de 12,2 ani 

 εz rezultat este mai mare decât εzadm 

Reducere trafic la valoarea de 6,55 m.o.s. 
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4. Rezultate dimensionare Alizé. Ipoteza straturilor semi-legate 
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 Toate valorile verifică!! 

 Perioada de perspectivă a scăzut la 

9,20 ani 

 Traficul de calcul s-a redus cu cca 

39% față de traficul inițial de calcul; 

 R.D.O < 28% față de R.D.O.adm 
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Concluzii 

 Aderența dintre straturi influențează în mod direct capacitatea portantă a 

structurii rutiere și în consecință durata de exploatare 

 

 

 Pentru studiul efectuat, reducerea legăturii dintre straturi la 50% a condus la 

reducerea duratei de exploatare, de la 15 ani, la 9,2 ani  

 

 

 Pentru a obține și alte concluzii, este necesar să se realizeze diferite ipoteze 

de legături între straturi (de exemplu stratul de uzură legat parțial sau 

nelegat de stratul de legătură) și mai apoi să se verifice la traficul de calcul 

considerat 
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VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE! 


