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Masini de constructii, exploatare minerale si tehnologii pentru constructii si 
lucrari de drumuri, vol 1+2 

Cuprins 

VOL I 

Prefața 

Cuvânt înainte 

Introducere 

Cuprins 

1. Principii generale privind problematica ecologică a tehnologiilor în industria 
construcțiilor. Consumul de combustibil și cantitățile de poluanți emise în atmosferă 

1.1. Generalități 

1.2. Motorul termic sursa primara de energie a maşinii de construcţii. Caracteristicile 
de funcţionare ale motoarelor termice folosite la maşini de construcţii 

1.3. Noii generații de motoare care îndeplinesc normele Tier 4 Final şi  UE Stege IV, 
folosite pentru aplicaţii în  construcţii 

1.4. Aplicaţii în industrie şi construcţii a generației de motoare Diesel curate Cummins 

1.5. Transmisiile maşinilor de tracțiune și utilajelor de construcţii 

1.6. Influența caracteristicilor constructive ale camioanelor asupra consumului de  

combustibil 

1.7. Era mașinilor diesel și benzină se va încheia în 2035 și va fi preluată de 
acționarea electrică  

Bibliografie  

 

Cap.2. Tehnologii de lucru și mecanica mașinilor de constructii folosite la 
decopertare, sapare, nivelare, transport pamant și agregate minerale   
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2.1.Introducere  

2.2.Tehnologii  pentru pregătirea terenului 

2.3.Tehnologia de săpare cu excavatoare cu o cupa 

2.4. Tehnologia de săpare cu buldozere  

2.5. Mașini pentru lucrări pregătitoare săpării pământului. Scarificatoare și tăietoare 
de tufișuri 

2.6. Autogredere și screpere. Mașini de săpat, nivelat și transportat  

2.7. Tehnologii de împrăștiere a pământului cu buldozere sau cu autogredere 

2.8. Tehnologii de taluzare cu autogredere, buldozere și excavatoare cu braţ 
telescopic  

2.9. Tehnologii  de încărcare cu încărcătorul  frontal cu o cupă 

2.10. Soluţii tehnologice folosite pentru transportul rutier al excavațiilor  la lucrări de  

pământ sau în cariere și balastiere 

2.11. Sistemul de monitorizare prin satelit Komtrax al utilajelor Komatsu  
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Cap. 3. Tehnologii de lucru și mecanica mașinilor de  compactat  pământul și 
îmbrăcămintea rutiera 

3.1. Generalitati 

3.2. Mașini de compactare la suprafaţă a terenurilor 

3.3. Tehnologii generale de lucru pentru compactarea pământurilor  

3.4. Procesul tehnologic al compactării pământului 

3.5. Compactoare cu rulouri cu acțiune statică și prin vibrare  

3.6. Cilindrii prevăzuți cu crampoane  

3.7. Mașini cu rulouri vibratoare pentru compactarea prin vibrare 

3.8. Exemple de rulouri compactoare existente pe piață și domeniile lor de utilizare 

Bibliografie  



 

Cap. 4. Mașini de sfărmat roci, tăiat piatra, mărunțit și sortat agregate minerale 
reciclarea materialelor de construcții  

4.1. Soluţii moderne de sfărâmare primară a rocilor şi reciclare a materialelor de  

construcţii  direct în santier  

4.2. Ciocane hidraulice grele de sfărmat roci. Aplicaţii în minerit și în cariere de piatră 

4.3. Selectarea și exploatarea rocilor în mină 

4.4. Dinamica dislocării solurilor 

4.5. Ataşamente pentru sfărmarea îmbrăcăminţii drumurilor 

4.6. Instalaţii mobile pe şenile de concasat şi sortat agregate minerale 

4.7. Alimentatoare și ciururi de mare productivitate folosite în industria materialelor 
de construcțiilor 

4.8. Fabrici echipate cu mașini moderne de tăiat (despicat) piatra și blocuri de beton 
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Cap 5. Mecanica mașinilor de concasat și sortat agregate Minerale  pentru constructii 

5.1. Mecanica concasoarelor 

5.2. Clasarea materialelor granulare  
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Cap. 6. Mașini și instalații pentru prepararea betoanelor și  mortarelor 

6.1. Definiții. Clasificarea betoanelor  

6.2. Echipamente pentru beton de o nouă generație  

6.3. Centrale de beton  

6.4. Cerinte ce trebuie îndeplinite de stațiile de betoane în industria betonului  

6.5.Asigurarea omogenității betonului în stațiile de beton pe baza performanţelor  



ciururilor vibratoare inerţiale care asigură alimentarea cu  agregate  
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Cap. 7. Transportul economic al betonului și al elementelor componente. Cerințe 
tehnologice de lucru la pomparea  betonului  și  mortarului  prin  conducte  

7.1. Transportul cimentului în vrac 

7.2. Transportoare de beton, autobetoniere  și autoagitatoare cu benă specială de 
beton. Productivitatea autobetonierelor 

7.3. Pomparea betonului si mortarului prin conducte. Cerințe tehnologice de lucru  

7.4. Detalii constructive și funcţionale pentru autopompele de beton cu piston  
existente pe piața construcțiilor în România  

7.5. Modele de calcul privind dinamica  si stabilitatea brațelor  pompelor  de beton  

montate pe camion 
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CAP.8. Mașini pentru înfigerea și smulgerea elementelor de fundație 

8.1. Mașini pentru înfigerea și smulgerea elementelor prin batere 

8.2. Maşini pentru înfigerea piloților prin vibrare  

8.3. Vibropercutoare  

8.4. Sonete  

8.5. Piloți pentru pereţi îngropați și instalaţii speciale de forat Liebherr  

8.6. Construcția și funcţionarea ciocanelor hidraulice HM 400 550 

Bibliografie  

 

ANEXA A.1. Considerații asupra pompabilității și eficienței masurării parametrilor de 
lucru la instalații de pompat beton  

A.1.1. Mecanica pompării betonului 



A..1.2. Influența sortării agregatelor asupra golurilor conținute în mixtură  

A.1.3.Tehnologia de formare a betonului pentru pompare Putzmeister  

A.1.4. Criterii de testare a maşinilor de pompat beton  

A.1.5. Alegerea pompei de beton după diagrama indicată de fabricant  
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ANEXA A.2. Pompe de beton staționare  pentru marile șantiere. Galerii subterane și 
fabrici de prefabricate din beton  

A.2.1. Pompe de beton staționare. Echipamente de pulverizat și pompat beton  

A.2.2. Turnarea economică a betonului cu brațe staționare la clădiri înalte  

A.2.3. Pompe mobile fără braț montate pe camion  

A.2.4. Caracteristici de folosire a pompelor la torcretarea pereților în galerii  

A.2.5. Producția de componente pre-turnate în fabrică  

A.2.6. Pompe staționare și instalații de plasare a betonului folosite în fabricile de   

prefabricate din beton  

A.2.7. Rezistența betonului  
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ANEXA A.3. Rezolvarea teoretică a vibrațiilor sistemelor materiale supuse la percuții 
folosind modele de calcul cu unu si două grade de libertate  

A.3.1. Domeniile de specialitate a modelelor dinamice de sisteme vibropercutoare 

A.3.2. Vibrațiile sistemelor materiale supuse la percuții periodice  

A.3.3. Conditii de funcţionare a vibroinfingătoarelor în regim de rezonanță stabilizat  

modelate mecanic de sisteme vibratoare cu două mase  

Bibliografie  

O viață înclinată învățământului superior de utilaje pentru construcții  
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Cap. 9. Mecanica mașinilor și tehnologii de forat prin percuție, rotație și săpat cu 
echipamente de graifăr pentru fundații  

9.1. Mașini de forat prin percuție  

9.2.Principiul funcționării organului de lucru al mașinilor de forat rotative  

9.3. Mașinile de foraj actuale existente pe piața din Romania destinate lucrărilor de  

construcţii  

9.4. Mașini cu graifăr pentru executarea coloanelor de fundații  

9.5. Calculul mașinilor pentru săparea șanțurilor înguste pentru pereţi îngropați și 
forat gropi pentru stâlpi de fundații  

Bibliografie  

  

Cap. 10. Mașini de forat orizontal și scuturi de săppat tunele 

10.1. Mașini pentru forarea orizontală a găurilor de diametre mici  

10.2. Tehnologii performante de forat pe orizontală ABS/RBS  

10.3. Sistem de instalare a țevilor cu scut vibrator  

10.4. Mașini pentru executarea tunelurilor de metrou și a canalelor colectoare. 
Scuturi de săpare   
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Cap. 11. Instalații și procese tehnologice folosite la stațiile de preparare la cald a 
mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri  

11.1.Generalităţi  

11.2. Sisteme de automatizare a programării și controlul parametrilor de funcţionare 



11.3. Caracteristicile staţiilor de asfalt pentru reabilitarea structurilor rutiere care  

folosesc reciclarea materialelor asfaltice 

11.4. Inovare și creaţie tehnologică de ultimă generaţie aplicate în construcţia şi  

funcţionarea staţiilor de asfalt  

11.5. Staţii de asfalt mobile și fixe Benninghoven  

11.6. Fabrici de asfalt dezvoltate pe verticală  
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Cap. 12. Mașini de construcții drumuri. Tehnologii de lucru pentru construcția și 
mentenanța drumurilor 

12.1. Evoluția tehnologiei construcţiei drumurilor este dată de echipamentul folosit 

12.2. Materiale pentru construcţii rutiere fabricate la rece 

12.3. O nouă generație de reciclatoare. Reciclatorul Wirtgen WR 2500S  

12.4. Caracteristicile mașinilor de pavat Wirtgen SP 500. Descriere tehnică  

12.5. Modelul digital al terenului folosind GPS/GNSS  

12.6. Parametrii pentru calculul necesarului de beton la lucrări de drumuri  

12.7. Utilizarea maşinilor de frezat la rece pentru mentenanța drumurilor  

12.8. Repartizatoare de asfalt pentru construcția de drumuri  
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Cap 13. Criterii de alegere și elemente de calcul pentru mașini si echipamente de 
reciclare și pavat îmbrăcăminții rutiere  

13.1. Introducere  

13.2. Trenuri de reciclare la rece și la cald, folosite pentru construcția de autostrăzi 

13.3. Metode de reducere semnificativă de energie obţinute la reciclarea asfaltului 

13.4. Explicarea criteriilor de alegere a echipamentelor tehnologice de lucru folosite  



la reciclarea îmbrăcăminţii rutiere asfaltice  

13.5. Mașini compacte  

13.6. Calculul principalilor parametrii ai stabilizatoarelor rutiere  

13.7. Repartizatoare finisoare de asfalt  

13.8. Echipamente de compactare convenționale  

13.9. Caracteristicile de compactare  ale materialelor asfaltice   
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Cap. 14. Mașini pentru compactat și finisat betoane la lucrări de construcții și drumuri 

14.1. Plǎci compactoare vibratoare  

14.2. Mașini pentru vibrarea betonului  

14.3. Mașini pentru compactarea și finisarea betoanelor 
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Cap. 15. Sisteme de acționare hidraulică pentru utilaje mobile si echipamente de 
construcții și drumuri  

15.1. Sisteme de acționare hidraulică pentru utilaje mobile de construcţii  

15.2. Scheme hidraulice pentru excavatoarele moderne pe șenile și roti cu pneuri  

15.3. Scheme hidraulice bloc folosite pentru macarale mobile  

15.4. Cerințele procesului de lucru ale unui echipament acționat hidraulic atașat pe  

camion  

15.5. Tracțiunea hidrostatică a vehiculelor  

15.6. Calculul sarcinilor statice pe axe la un autostivuitor, și calculul tracțiunii  

hidrostatice  

15.7. Sisteme hidrodinamice de acţionare a mecanismului de tracțiune  

15.8. Staţii mobile de concasare agregate pentru construcţii  



15.9. Instalaţii de săpat  

15.10. Instalația de forat coloane TIP BENOTO EDF 55 Super  

15.11. Scheme hidraulice pentru ciocane hidraulice pentru spart fundații de 
construcţii și drumuri   

15.12. Mașini pentru așternerea îmbrăcăminţii rutiere din beton asfaltic  

15.13. Acţionarea hidrostatică a cilindrilor compactori vibratori  

15.14. Pompe hidraulice în circuit închis 

15.15. Generatoare hidraulice de vibrații folosite în construcția utilajelor de  

construcțiilor  

15.16. Blocuri hidraulice. Aplicații în industrie și masini de construcții  
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ANEXA A.4. Pile de fundații, exemple de calcul. Instalații si tehnologii pentru 
consolidarea terenurilor de fundații  

A.4.1. Pile de fundații  

A.4.2. Echipamente și tehnologii performante folosite la consolidarea terenurilor de  

fundații. Mașini de forat fabricate de firma Bauer  

A.4.3. Tehnica VDW Sistem de săpare cu cap dublu  

A.4.4. Hidroforeza, mixer de tăiat solul (Cutter Soil Mixing CSM). Proces de lucru  

și echipament  

A.4.5. Sisteme de denisipare pentru instalaţii de foraj care lucrează cu noroi 
bentonitic  
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ANEXA A.5. Modele de calcul pentru regimul dinamic de lucru la  pornirea mașinilor, 
și echipamente de transportat și separat  materiale  

A.5.1. Solicitările dinamice care apar la pornirea mașinilor de lucru 



A.5.2. Procese tranzitorii la pornirea transportoarelor cu bandă  

A.5.3. Construcţia și calculul dinamic al mașinilor vibratoare ciururi separatoare  

A.5.4. Mașini cu vibraţii rectilinii a corpului de lucru. Clasificarea circuitelor dinamice 

A.5.5. Mașini cu vibrator excentric  

A.5.6. Mașini vibratoare cu generator de vibraţii cu echilibrarea  forțelor de inerție  

A.5.7. Mașini cu vibrator pendular  

A.5.8. Mașini cu vibraţii circulare eliptice a dispozitivului de lucru  în plan vertical  
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ANEXA A.6. Caracteristici și fundamente hidraulice aplicate la instalații de lucru 
mobile 

A.6.1. Noțiuni de bază  

A.6.2. Fundamente hidraulice aplicate instalaţiilor de ridicat mobile. Bazele fizicii  

A.6.3. Transmisia de tip hidrostatic  

A.6.4. Definiții. Simboluri hidraulice si scheme hidraulice tip  

A.6.5. Sistemul hidraulic de bază în transmisiile hidrostatice  

A.6.6. Circuite simple hidraulice folosite la macaralele încărcător (de ex. Palfinger) 

A.6.7. Fenomenul de cavitație  

A.6.8. Formule de calcul și unități de măsură  
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ANEXA A.7. Mentenanța și calculul fiabilității mașinilor în etapa de proiectare  

A.7.1. Managementul mentenanței resurselor tehnice la mașini cu structură 
complexă  

A.7.2. Pregătirea datelor inițiale pentru calcularea datelor de fiabilitate  

A.7.3. Calculul fiabilității sistemelor cu structură complexă  
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