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NIVELUL STĂRII DRUMURILOR.
CRITERIILE DE CLASIFICARE UTILIZATE


DRUMURI CU ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ. 
CRITERII DE CLASIFICARE

1
2
3
Stare bună

Necesitatea unor măsuri pe termen lung 
Existenţa  fisurilor simple longitudinale 
Deteriorarea este cauzată de diferiţi factori şi reflectă  prima etapă a apariţiei deteriorărilor structurale. În asemenea cazuri, criteriul corect este planificarea unor lucrări pe termen lung  

Existenţa  fisurilor longitudinale  ramificate
Acest tip de deteriorare este cauzat de contopirea fisurilor longitudinale simple şi reprezintă al doilea pas în apariţia deteriorărilor structurale 

Existenţa  fisurilor transversale  
Acest tip de deteriorare face parte din categoria celor ce reflectă starea normală a părţii carosabile  şi  afectează durabilitatea îmbrăcămintei rutiere. Acţiunile de bază trebuie direcţionate spre excluderea afectării straturilor inferioare ale îmbrăcămintei rutiere 


Existenţa plombărilor izolate 
În acest caz criteriul corect este aplicarea unor măsuri pe termen lung
Stare satisfăcătoare

Necesitatea unor măsuri pe termen mediu 
Existenţa faianţărilor
în plăci  
Acest tip de deteriorare face parte din categoria de deteriorări ce reflectă starea satisfăcătoare a părţii carosabile  şi afectează caracteristicile funcţionale şi capacitatea portantă a sistemului rutier. Acest tip de deteriorare rezultă din crearea unei reţele de fisuri longitudinale şi transversale şi este urmată de alte forme de deteriorare. Faianţările în plăci  apar din cauza insuficienţei capacităţii portante. În cazul apariţiei exclusive a faianţărilor în plăci, criteriul corect este de a planifica  acţiuni pe termen mediu
Stare rea

Necesitatea unor măsuri pe termen scurt
Existenţa făgaşelor 
Acest tip de deteriorări constituie rezultatul apariţiei altor defecte: fisuri, faianţări în plăci, insuficienţa capacităţii portante a stratului de bază etc., în complex cu efectele traficului ce depăşeşte limitele de masă şi gabarit. 
Motivele care justifică alegerea acestui criteriu de măsuri pe termen scurt  sînt următoarele: 

deformează stratul de bază şi patul drumului;
afectează caracteristicile funcţionale ale drumurilor;
afectează confortul şi securitatea circulaţiei rutiere;  
efectele  temperaturii şi umidităţii asupra acestei deteriorări au consecinţe importante în derularea procesului de deteriorare;
afectează fiabilitatea sistemului rutier

Existenţa  gropilor
Această deteriorare este rezultatul apariţiei altor defecte, care contribuie la dezintegrarea materialului îmbrăcămintei rutiere, cum ar fi faianţări în plăci şi în pînză de păianjen, materialul stratului superior de proastă calitate etc.: 
afectează structura şi capacitatea portantă a sistemului rutier; 
afectează confortul de conducere a autovehiculului şi siguranţa circulaţiei rutiere;
afectează caracteristicile funcţionale ale drumurilor; 
efectele umidităţii şi temperaturii asupra acestei deteriorări au consecinţe importante în derularea procesului de deteriorare 


Existenţa tasării 
Această deteriorare apare în urma apariţiei mai multor defecte în sistemul rutier şi patul drumului: strat de bază de proastă calitate, existenţa pămînturilor slabe în patul drumului etc. 
Motivele care justifică selectarea criteriului de măsuri pe termen scurt sînt următoarele:
afectează confortul de conducere a autovehiculului şi siguranţa circulaţiei rutiere;
afectează caracteristicile funcţionale ale drumurilor;
efectele umidităţii şi temperaturii asupra acestei deteriorări au consecinţe importante în derularea procesului de deteriorare 




DRUMURILE CU ÎMBRĂCĂMINTE DIN BETON DE CIMENT, CRITERIILE DE CLASIFICARE

1
2
3
Stare bună
Necesitatea acţiunilor pe termen lung
Existenţa fisurilor longitudinale sau fisurilor longitudinale ramificate
Aceste deteriorări sînt cauzate de diferiţi factori şi reflectă prima etapă a apariţiei defectelor structurale. Existenţa exclusivă a acestor deteriorări necesită realizarea de măsuri pe termen lung

Existenţa exclusivă a fisurilor  transversale 
Această deteriorare este cauzată de diferiţi factori şi reprezintă prima etapă în apariţia unor deficienţe structurale. Existenţa exclusivă a acestor deteriorări necesită realizarea de măsuri pe termen lung 

Existenţa plombărilor 
Izolate
În acest caz, criteriul corect este aplicarea unor măsuri pe termen lung
Necesitatea unor măsuri pe termen mediu
Existenţa  deteriorării  rosturilor  longitudinale 
Criteriul corect, în cazul deteriorării rosturilor longitudinale, este aplicarea măsurilor pe termen mediu, deoarece: 
afectează planeitatea suprafeţei de rulare; 
afectează durabilitatea îmbrăcămintei rutiere; 
favorizează pătrunderea apei prin rost, fapt ce influenţează considerabil procesul de deteriorare 

Existenţa  deteriorării rosturilor transversale 
Criteriul corect, în cazul deteriorării rosturilor longitudinale, este aplicarea măsurilor pe termen mediu, deoarece: 
afectează planeitatea suprafeţei de rulare;  
afectează durabilitatea îmbrăcămintei rutiere; 
favorizează pătrunderea apei prin rost, fapt ce influenţează considerabil procesul de deteriorare
Starea rea.
Necesitatea unor măsuri pe termen scurt
Existenţa  rupturilor de margine 
Criteriul corect în cazul deteriorării rosturilor longitudinale este aplicarea măsurilor pe termen scurt, deoarece:   
afectează planeitatea suprafeţei de rulare;  
afectează durabilitatea îmbrăcămintei rutiere;
efectele umidităţii şi temperaturii asupra acestei deteriorări au consecinţe importante în derularea procesului de deteriorare 


Existenţa exfolierii, cojirii şi gropilor 

Criteriul corect, în cazul deteriorării rosturilor longitudinale, este aplicarea măsurilor pe termen scurt, deoarece: 
afectează planeitatea suprafeţei de rulare;
afectează condiţiile de rulare şi securitatea circulaţiei rutiere;  
 afectează durabilitatea îmbrăcămintei rutiere;
gropile au deteriorări în stratul de bază; 
efectele umidităţii şi temperaturii  asupra acestor deteriorări au consecinţe importante în derularea procesului de deteriorare 




