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PROIECT TEHNIC

MEMORIU TEHNIC GENERAL

Cap. 1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV–SIMERIA, PARTE
COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA
TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H,
TRONSONUL: COŞLARIU – SIMERIA
LOT 2: VINŢU DE JOS – COSLARIU
1.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)
Intervalul de cale ferată Vinţu de Jos - Coslariu , amplasat în judeţul Alba.
1.3. Titularul investiţiei
Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” S.A.
1.4. Beneficiarul investiţiei
Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” S.A.
1.5. Elaboratorul proiectului
Asocierea: ITALFERR SpA + TECNIC CONSULTING ENGINEERS SpA +
OBERMEYER + SCOTT WILSON
1.6. Subproiectant
S.C. PROIECT CF BUCUREŞTI S.R.L.
Cap. 2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

2.1. Amplasamentul
Tronsonul de cale ferată cuprins între Vinţu de Jos şi Coslariu face parte din linia Coşlariu-Simeria,
componentă a Coridorului IV Pan-European ce are următorul traseu principal pe teritoriul României:
Graniţa cu Ungaria-Curtici-Arad-Simeria-Alba Iulia-Coşlariu-Sighişoara-Braşov-Ploieşti-BucureştiConstanţa.
Administrativ, tronsonul de cale ferată Coşlariu-Simeria este situat pe regionalele de cale ferată
Timişoara şi Braşov şi face parte din magistrala c.f. 200.
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2.2. Obiectul proiectului
Guvernul României urmăreşte în prezent integrarea reţelei feroviare din România în Reţeaua
Europeană de Cale Ferată, Coridorul IV Pan-European. Prin îmbunătăţirea şi modernizarea reţelei
feroviare naţionale, se doreşte o creştere economică a ţării.

Harta nr. 1 –Coridoare TEN importante pentru Romania.

Obiectivul general al proiectului este “de a promova mobilitatea durabilă de-a lungul Coridorului IV
Pan-European, prin reabilitarea căii ferate de la Braşov la Simeria (aprox. 300 km), prin intermediul
creşterii vitezei de circulaţie, reducerii timpului de călătorie pentru călători şi marfă, siguranţă crescută
a transportului şi protecţiei mediului, în conformitate cu Standardele Europene”.
Scopul acestui proiect este de a reabilita linia de cale ferată de pe Lotul 2: Coslariu - Vinţu de Jos, din
tronsonul Coşlariu-Simeria, parte componentă a căii ferate Braşov-Simeria, astfel încât să se
îmbunătăţească condiţiile tehnice existente pe linia de cale ferată care să dea posibilitatea trenurilor să
circule cu o viteză maximă de 160 km/h (trenuri de călători) şi 120 km/h (trenuri de marfă).
In acest proiect este cuprinsă reabilitarea staţiilor de cale ferată Podu Mureş, Coşlariu, Sântimbru
(inclusiv punctul de oprire), Bărăbanţ şi Alba Iulia din punct de vedere Arhitectural la clădiri, peroane
şi treceri la nivel pietonale, gard de protecţie între linii, copertine şi tunele pietonale.

MEMORIU TEHNIC GENERAL
Pag. 2 / 134

Joint Venture leader
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR
CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : COŞLARIU – SIMERIA
LOT 2 VINŢU DE JOS - COSLARIU

PROIECT TEHNIC

Harta nr. 2 - Traseul actual al liniei CF Coslariu - Simeria

2.3. Topografia
Traseul feroviar Simeria - Alba Iulia - Coşlariu se desfăşoară în cea mai mare parte pe malul stâng, dar
şi pe partea dreaptă al râului Mureş, având la nord Munţii Metaliferi şi Munţii Trăscău, iar la sud
Munţii Sureanu, de unde provin numeroase cursuri de apă pe care traseul c.f. în drumul său le
traversează cu poduri şi podeţe.
Traseul feroviar se află în albia majoră a Mureşului, aceasta fiind una din cauzele apariţiei a numeroase
defecte ale infrastructurii căii: înmuieri ale rambleului, tasări, alunecări de taluzuri, etc.
Traseul liniei Simeria - Şibot se desfăşoară pe malul stâng al râului Mureş, pe o zonă depresională
orientată spre V-E, care face legătura între Bazinul Panonic şi Bazinul Transilvaniei. Zona
depresională este limitată la nord de Munţii Metaliferi şi Munţii Trăscău, iar la sud de Munţii Sureanu.
După staţia Şibot, traseul liniei se desfăşoară pe malul stâng al râului Mureş până aproape de staţia
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Alba Iulia, unde traversează râul şi continuă să se desfăşoare pe malul drept, în depresiunea
Transilvaniei.
Pentru realizarea Proiectului Tehnic, s-au efectuat in cadrul Studiului topografic, urmatoarele:
1) harti 1:1000 rezultate in urma studiului aerian, suprapuse adecvat pe studiile topografice
traditionale in coordonate locale pentru a fi utilizate la proiectul tehnic;
2) harti 1:1000 rezultate in urma studiului aerian suprapuse adecvat pe studiile topografice
traditionale in Stereo 70, pentru a fi in conformitate cu hartile cadastrale si cu domenii diferite
precum Natura 2000 sau alte zone speciale ce trebuie protejate din punct de vedere al EIM;
3) planuri orto-foto 1:1000 obtinute prin studiu aerian pentru a fi utilizate la aprofundarea
necesara in anumite domenii, precum investigatii arheologice si investigatii geo-morfologice,
care vor fi de ajutor in proiectarea tunelelor si in evaluarea stabilitatii taluzurilor. Se vor
prevedea un HW special si un SW special relevant, impreuna cu planurile orto-foto, capabile sa
ajute proiectantul sa realizeze o vedere tri-dimensionala a hartilor.
4) batigrafii studiate direct pentru cele 3 viaducte importante prezente in sectiunea 3, mai precis
viaductul de pe raul Mures, aproape de statia Podu Mures, viaductul de pe raul Mures in
apropiere de statia Alba Iulia si viaductul de pe raul Strei, aproape de statia Simeria.
2.4. Clima şi fenomene naturale specifice zonei
Zona analizată este caracterizată printr-o climă temperat continentală.
Temperatura aerului:

- Media anuală: 9-10 ºC ;
- Minima absolută: -31,5 ºC ;
- Maxima absolută: +39,7 ºC.

Prima zi de îngheţ: 1.X- 11.XI ;
Ultima zi de îngheţ: 11.IV-21.IV
Umezeala relativă: Iarna: 76-80% ; Vara: 64-74 % ;
Precipitaţii atmosferice:
Media cantităţilor anuale (mm) : 600-700 mm
Cantităţi maxime pe 24 h: 1262,0 mm (în luna iunie ) ;
Cele mai puţine se produc în luna februarie.
Grindina cade în 1- 2 zile pe an.
Viteza vântului (m/s): Zona este caracterizată de 1500 ore/an cu viteza vântului mai mare 4 m/s.
Încărcările date de vânt au o presiune dinamică de 0,30 kN/m2 şi o viteză a vântului de 22 m/s.
Direcţia vântului predominant: N-V
Îngheţ: Adâncimea maximă de îngheţ, conform STAS 6054-77, pentru tronsonul Simeria - Coslariu
este de 80 - 90 cm.
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2.5. Geologia, seismicitatea
Linia c.f. Coşlariu-Simeria este executată pe un teren relativ plan situat în imediata apropiere a râului
Mureş, pe zona de luncă sau terasă inferioară. Altitudinea în zona staţiei Coşlariu este de 287 m, la
Alba Iulia 222 m, la Orăştie 213 m şi la Simeria 197 m.
Din punct de vedere geologic depozitele care prezintă interes pentru activitatea de construcţii sunt de
vârstă Cuaternar-Holocen-reprezentate prin depozitele de luncă şi terasă inferioară, respectiv pietrişuri,
nisipuri şi mai puţin aluviuni argilos-prăfoase.
In urma studiului geotehnic efectuat, care a stat la baza Proiectului Tehnic, s-a constatat ca in
intervalul cuprins între Vinţul de Jos şi Coslariu sunt intercalate şi zonele de terase medii şi superioare,
reprezentate predominant de pietrişuri şi nisipuri.
Din punct de vedere hidrologic, reţeaua hidrografică a regiunii este colectată de râul Mureş. Această
reţea este caracterizată prin debite permanente importante care deseori, primăvara la dezgheţ produc
inundaţii care afectează căile de comunicaţii.
Din punct de vedere hidrogeologic zona c.f. se caracterizează prin prezenţa unei pânze freatice libere,
cu nivel oscilant funcţie de nivelul apelor Mureşului sau afluenţilor săi.
În general nivelul hidrostatic este situat la adâncimi ce variază 2-5 m de la suprafaţa terenului.
După normativul P 100-1/2006 intervalul Coşlariu-Simeria face parte din zona seismică de calcul F, cu
un coeficient Ks = 0,08 şi o perioadă de colţ Tc = 0,7 sec. şi acceleraţia terenului pentru proiectare ag
pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani pe zona studiată este de 0,12g.

2.6. PREZENTAREA PROIECTULUI
În acest proiect este cuprinsă reabilitarea sectiunii c.f Vintu de Jos-Coslariu pentru a permite circulaţia
trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h.
Lotul 2: Vintu de Jos-Coslariu este cuprins intre Km 394+150 ex./ pr. - dinspre Sighişoara si Km
421+050pr. / Km 427+391,78ex.
Lungimea traseului cf reabilitat este de 33,02 km.
2.6.1 TERASAMENTE
Prin lucrările proiectate s-a urmărit modernizarea şi reabilitarea infrastructurii căii ferate Coşlariu –
Simeria, lotul 2 între staţiile Podu Mureş şi Vinţu de Jos, in vederea asigurării condiţiilor tehnice
pentru circulaţia trenurilor cu viteza V ≤160km/h , pe coridoarele de transport Pan Europene .
Ca urmare a recomandărilor cuprinse în expertiza privind modernizarea căii ferate Braşov – Simeria ,
parte componentă a coridorului IV Pan – European şi a dimensionării platformei căii (conform
standardelor şi normativelor în vigoare, româneşti şi europene) din punct de vedere al capacităţii
portante şi asigurării protecţiei la îngheţ , prezenta documentatie cuprinde următoarele :
-

lucrări pregătitoare ;
lucrări de terasamente ;
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-

lucrări de scurgere a apelor subterane si supraterane ;

-

lucrări de consolidare a rambleelor ;

-

lucrări de finisare si protejare a taluzurilor .
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În conformitate cu prescripţiile şi recomandările cuprinse în capitolul 7 din studiul de risc , în
documentaţie a fost cuprinsă realizarea unui sistem de drenaj permanent şi eficient descărcat la
podeţele noi sau refăcute, precum şi refacerea şi înălţarea terasamentului pe anumite sectoare cu
eventuale probleme de inundabilitate .
Astfel, s-a proiectat refacerea reţelei de şanţuri şi drenuri pentru colectarea şi evacuarea apelor în
vederea reducerii inundabilităţii la baza terasamentelor, realizarea unor lucrări de protecţie
antierozionale, proiectarea unor lucrări de stabilizare a alunecărilor de teren şi a zonelor potenţiale la
alunecare (lucrări cuprinse în obiectul " Consolidări terasamente") , realizarea unor măsuri de refacere
şi consolidare a terasamentelor în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de deformabilitate .
Lucrările pregătitoare, vor cuprinde următoarele :
- pichetarea amprizei de lucru;
- amenajarea drumurilor existente şi construirea drumurilor tehnologice în vederea utilizării lor la
execuţia terasamentelor sau altor lucrări care fac parte din investiţie.
Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate şi marcate pe teren, toate instalaţiile subterane,
subtraversările de cabluri/conducte, aflate în ampriza lucrării, în vederea mutării sau protejării acestora
conform documentaţiilor tehnice pentru predarea terenului liber.
Fiecare subtraversare existentă întâlnită în cale la momentul executării lucrărilor de terasamente se va
trata separat în funcţie de datele cuprinse în prezenta documentaţie .
Nu vor fi atacate lucrările propriu zise de terasamente înainte de eliberarea amprizei de: conducte,
cabluri, instalalaţii supra şi subterane prin grija beneficiarului.
Instalaţiile care nu pot fi mutate din ampriza lucrării vor fi marcate cu reperi pentru a se executa
lucrările manual în zona lor şi numai în prezenţa reprezentantului proprietarului instalaţiei respective.
Din considerente legate de derularea lucrărilor, trebuie asigurate căi de acces la diferitele puncte de
lucru (poduri, podeţe, tuneluri, apărări, consolidări, lucrări de mediu), accese pe care le vom defini ca
temporare (tehnologice) cat si construirea si pastrarea cu caracter permanent a unor drumuri de
interventie .
Astfel, au fost definite cele două categorii de lucrări ce trebuie proiectate:
a) drumuri temporare pe durata lucrărilor, pentru care:
- nu se vor realiza exproprieri permanente;
- se vor prevedea masuri de reinstaurare a conditiilor naturale initiale prin lucrari de mediu;
- drumurile vor fi construite cu precadere din materiale rezultate din excavari ale terasamentelor;
- vor fi prevazute armari cu geogrile pentru diminuarea straturilor de pamanturi, acolo unde
dimensiunea legata de portanta stratului de baza impune aceasta solutie ca fiind cea mai economica;
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- drumurile vor fi construite astfel incât sa deservească pe cât posibil mai multe puncte de lucru,
in lungul căii, pentru diminuarea zonelor ocupate, către calea ferată;
- drumurile se vor construi folosind căi existente ale localnicilor pentru diminuarea scoaterii din
circuitul agricol/forestier a unor noi zone;
b) drumuri permanente:
- se vor realiza prin exproprierea terenurilor necesare;
- se vor prevedea doar pentru accesul in anumite zone ale caii ferate reabilitate, din considerente
stricte de siguranţa circulaţiei si intervenţii in caz de accidente;
Construcţia drumurilor temporare si permanente se va face cu următoarele caracteristici:
- lăţimea 3,5 m;
- grosimea stratului de material de 55cm armat cu geogrile pe unele zone (zone cu terasanent
instabil) in funcţie de portanţa terenului de baza;
- materialele folosite în îmbrăcăminte, in grosime de 25cm, vor fi un mixt de agregate, cu grad
mare de compactare si permeabilitate scăzută la apă şi se pot utiliza materiale rezultate din ciuruirea
prismului de piatră spartă ;
- în fundaţia drumului se va utiliza balast în grosime de 30cm ;
- se va asigura panta transversala pentru scurgerea apelor de 2,5%;
- vor fi prevazute după caz rigole de scurgere a apelor, podeţe tubulare pentru tranzitarea apelor
si alte elemente pentru apărarea drumului de degradări;
- portanţa drumurilor permanente va lua in calcul utilizarea de către maşini de intervenţie in caz
de accidente cu sarcini pe osie de până la 13 t.
Contractantul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca dirigintele de şantier să constate şi să
accepte execuţia lucrărilor pregătitoare.
Această acceptare se consemnează în registrul de şantier în mod obligatoriu.
Platforma terasamentelor c.f. este proiectată cu panta de:
- 5% către exteriorul căii pentru liniile curente şi directe din statiile cf ;
- 3% pentru liniile abătute din statiile cf.
Lăţimea platformei căii, măsurată la partea superioară a substratului căii, are următoarele valori:
- 3,60m, în aliniament,în curbele cu raze mai mari de 4000m şi la interiorul curbelor indiferent de rază;
- 4,10m, la exteriorul curbelor la care R  1500m;
- 4,00m, la exteriorul curbelor la care 1500m < R  1800m;
- 3,90m, la exteriorul curbelor la care 1800m < R  2000m;
- 3,80m, la exteriorul curbelor la care 2000m < R  2500m;
- 3,70m, la exteriorul curbelor la care 2500m < R  4000m.
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Pentru sporirea capacitatii portante si ramforsarea terasamentelor se vor utiliza :
- geotextile care se astern pe toata suprafata terasamentului finisata ;
- geogrile care se pozeaza peste geotextil, simetric fata de axul caii ;
Materialele din corpul terasamentului sunt materiale de umplutură ce se vor realiza în cazul rambleelor
noi până la nivelul stratului de repartiţie.
În conformitate cu studiile geotehnice, aceste materiale se găsesc în ampriza lucrării, rezultate din
decapările pentru realizarea treptelor de înfrăţire .
Pentru extinderea corpului terasamentului la dimensiunile prevăzute în zona platformei, pentru
realizarea contrabanchetelor noi şi realizarea umpluturilor în terasamentele variantelor locale de traseu,
se vor folosi, conform STAS 7582/91, materiale locale similare cu cele din terasamentul existent,
pentru a se asigura o bună înfrăţire a celor două categorii de umplutură, sau alt material coeziv care să
poată fi compactat.
Caracteristicile acestor materiale sunt cuprinse in caietul de sarcini .
Materialele din substratul căii ( material granular, geosintetice ) s-au ales astfel încât substratul căii
să îndeplinească următoarele funcţii :
- să reducă şi să repartizeze uniform eforturile unitare la nivelul platformei ;
- să protejeze platforma împotriva îngheţului ;
- să separe prisma căii de pământul din corpul terasamentului, realizând separarea pietrei sparte
din prisma căii de materialul din zona platformei şi implicit împiedicând ascensiunea
particulelor fine ;
- să prevină măcinarea pământului din zona platformei de către piatra spartă din prisma căii ;
- să dreneze apele meteorice şi apa subterană în afara căii .
De asemenea, menţinerea caracteristicilor granulometrice ale stratului de repartiţie, care îi conferă
insensibilitate la îngheţ s-a realizat prin interpunerea la baza zonei platformei, a unui geotextil neţesut,
având funcţia principală de separare a straturilor, peste care se vor aşeza geogrile triaxiale cu rol de
ranforsare a platformei căii.
Geotextilul împiedică ascensiunea particulelor fine din stratul de bază în stratul de repartiţie, ca urmare
a efectului de pompaj determinat de trecerea roţilor materialului rulant.
Materialul din substratul căii , constituit dintr-un amestec de agregate minerale naturale, din balast de
râu şi refuz de ciur (piatră spartă reciclată), sortate şi concasate (PSS), va avea următoarele
caracteristici (detaliate in caietul de sarcini):
- procentul de granule cu d < 0,05 mm trebuie să fie mai mic de 3% ;
- conţinutul de materii organice trebuie să fie mai mic de 1% din greutate ;
- coeficientul de neuniformitate Un ≥ 15 ;
- diametrul echivalent d 85 > 10 mm ;
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- coeficientul de permeabilitate k ≤ 1 x 10 -6 m/s pentru D=98% (Proctor normal) ;
- rezistenţa la îngheţ-dezgheţ (conf. SR EN 1367/1) să fie mai mică de 0,3 % ;
- absorbţie de apă (conform SR EN 1097/6) să fie mai mică de 3% ;
- masa volumică reală (conform SR EN 1097/6) să fie cuprinsă între 2,251 şi 3,00 g/cmc ;
Colectarea apelor meteorice şi a celor subterane de pe întreg intervalul se va realiza prin :
- drenuri longitudinale ;
- şanţuri din dale prefabricate de beton armat ;
- şanţuri din beton armat monolit ;
- rigole acoperite din beton armat ;
- rigole prefabricate dn beton armat de tip V .
Dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor meteorice şi a celor subterane se vor racorda la emisari
(poduri şi podeţe), după ce au fost filtrate, trecându-se prin separatoare de uleiuri (lucrări ce s-au
prevăzut la specialitatea Instalaţii).
Drenurile longitudinale se amplasează în special în staţii, în lungul liniilor, şi au asigurate pante
longitudinale de minim 1,5 ‰ care conduc apele către un emisar.
Drenurile longitudinale vor fi alcătuite din tuburi de PEHD cu Dn = 300 mm, ce se vor monta pe un
strat de beton simplu C8/10 (B150) de 0,20 m grosime si 0,60 m lăţime.
Peste tuburile de dren se vor aşterne straturi drenante de pietriş până la nivelul superior al traversei.
Tuburile de dren si straturile drenante vor fi protejate cu geotextil pentru a evita colmatarea acestora.
Pentru curăţirea drenurilor longitudinale s-au prevăzut cămine de vizitare, colectare si intersectie, din
tuburi de beton cu cep si buza cu DI = 800 m, pentru drenurile dintre linii şi din tuburi de beton cu cep
şi buză cu D = 1000m, pentru drenurile marginale.
Acestea se vor monta pe o fundaţie de beton C8/10 de 1,30x1,30x0,40 m şi respectiv 1,5x1,5x0,40 m.
Şanţurile pentru colectarea apelor pluviale se execută din beton monolit, sau din dale prefabricate din
beton cu adâncimea minimă 0.50 m , cu lăţimea la fund de min 0.50m si cu panta minimă de 1,5‰ şi
se vor poza pe strat de nisip .
Rigolele tip V se vor executa din beton armat prefabricat C16/20 şi armături OB 37 şi PC 52 şi se vor
monta pe fundaţii din beton C6/7,5 . Aceste rigole vor avea în spate drenuri .
Rigolele acoperite se vor executa de asemenea din beton armat prefabricat C25/30.
Capacele rigolelor se vor realiza deasemenea din beton armat prefabricat C25/30 .
Rigolele acoperite se vor monta pe fundaţii din beton C8/10 .
Dimensiunile rigolelor vor fi conform profilelor transversale caracteristice.
Rosturile dintre elementele prefabricate vor fi de 1cm grosime, şi se vor mata cu mortar de ciment
M100 pe înălţimea fundului rigolei .
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Lucrările de drenare a apelor se vor executa începând din aval spre amonte pentru a drena platforma
pe parcursul lucrărilor.
În interiorul rigolelor acoperite se va turna un beton de pantă clasa C 12/15, care să asigure cotele din
proiect de scurgere a apelor .
Lucrările de consolidare , impuse in unele situaţii de studiul geotehnic si studiul de risc, la baza
terasamentelor , constau din două tipuri de consolidări şi anume :
- zid de pământ armat cu geogrile , având la faţa văzută blocheţi din beton ;
- saltea din piatră brută montată pe geogrile .
- zid de sprijin din beton armat la baza rambleului pe un tronson pe partea dreaptă a liniei CF .
Detaliile materialelor si dimensiunilor celor trei tipuri de consolidări sunt cuprinse in caietul de sarcini
si profilurile transversale anexate .
Se va face obligatoriu verificarea stabilităţii terasamentului şi a portanţei propuse pe baza rezultatelor
de laborator şi a determinărilor cu placa a modulului de deformaţie la reâncărcare Ev2 la nivelul
platformei căii, care trebuie să corespundă prescripţiilor din STAS 7582 – 91 şi NTF 72–002 – 2004 ,
NTF 72 – 003 – 2004 , NTF 72 - 004 – 2004 .
Materialele utilizate în umpluturile din corpul terasamentului vor fi : pietriş de râu sau material
granular, rezultat în urma săpăturilor din cale şi respectând următoarele prescripţii:
-

greutatea volumică a pământului uscat de minim 15 kN/mc ;

-

diametrul maxim al particulelor – 0,50 mm ;

-

coeficientul de uniformitate Un ≥ 15 ;

-

procentul de particule fine să fie de maxim 5 % ;

-

gradul minim de compactare (Proctor Normal) 96 % ;

-

gradul de compactare se verifică la fiecare 400 mc de strat compactat .

Lucrările de protejare şi finisare a taluzurilor nou create, de rambleu sau de debleu, se vor realiza
astfel :
-

cu pământ vegetal ranforsat cu georeţea armată antierozional sau,

-

cu îmbrăcăminte din pământ vegetal însămânţat .

In zonele cu lăţime insuficientă a platformei terasamentului (cu precădere în ramblee) se execută
lucrări de lărgirea acestuia.
Pentru a crea stabilitate intregului corp de terasament se vor executa trepte de infrăţire .
In cazul variantelor de traseu, când se execută terasamente noi, se vor executa deasemenea trepte de
infrăţire la baza terenului natural, in funcţie de înclinarea terenului natural.
La trecerile la nivel care se păstrează şi se modernizează, se amenajează drumul existent astfel încât
să fie în aliniament de o parte şi de alta a căii ferate, pe o distanţă de 20,00m de la şina cea mai
apropiată.
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Pe o lungime de 5,00m de o parte şi de alta a axelor liniilor c.f. extreme şi între liniile c.f., niveleta
drumului va fi orizontală.
De o parte şi de alta a elementului de profil în palier, elementele de profil vecine au declivitatea
maximă de 1,5% pentru drumuri sau străzi modernizate, respectiv de 2% pentru celelalte drumuri şi
străzi.
Suprafaţa carosabilă a drumului se modernizează cu beton asfaltic pe distanţe de minim 20m de o parte
şi de alta a căii, în funcţie de lungimea porţiunii de drum afectată ca urmare a asigurării elementelor
geometrice în plan şi profil longitudinal.
Caracteristicile materialului ce compun porţiunile de drum amenajate sunt cuprinse detaliat in caietele
de sarcini .
Reabilitarea liniilor de cale ferată de pe traseul existent se va face după demontarea suprastructurii
existente, iar realizarea celor de pe noua variantă se poate face numai după îndepărtarea terenului
vegetal sau a terenurilor moi intâlnite pe traseu.
Aceste tipuri de pământuri trebuie obligatoriu indepărtate, deoarece pot conduce la deformaţii ale
lucrărilor de terasamente.
Pământurile astfel indepărtate vor fi înlocuite cu umpluturi realizate, după caz, cu balast sau piatră
spartă .
Umpluturile se vor executa, de regulă, din pământurile rezultate din excavaţiile efectuate.
Se va avea in vedere ca la execuţia săpăturilor să fie efectuate incercări pe materialul rezultat din
excavaţii in eventualitatea utilizării lui acolo unde proiectul prevede realizarea umpluturilor organizate.
Pentru umpluturi nu se vor utiliza pământurile vegetale, pământurile cu umflări si contractii mari,
pământurile mâloase, pământurile argiloase moi, pămâturi cu conţinut de materii organice etc.
Inainte de realizarea umpluturilor, se va îndepărta pământul vegetal iar suprafaţa terenului va fi
amenajată cu o pantă de 1.0 – 1.50%, pentru a asigura scurgerea apelor din precipitaţii.
Se va avea grijă ca umiditatea pământurilor folosite pentru umpluturi să fie asemănătoare cu
umiditatea optimă de compactare.
Unde înclinarea terenului este mai mare de 1 : 3 sunt necesare trepte de infrăţire a umpluturii cu stratul
de bază.
In funcţie de zona traseului căii ferate, prin cartare, se vor identifica punctele cu probleme de stabilitate
a versanţilor si se vor face evaluări punctuale privind dinamica terenului şi după caz, se vor face
recomandări privind consolidarea sau stabilizarea zonelor cu astfel de probleme .
La săpăturile ce vor fi efectuate, pentru prevenirea influenţei apelor de precipitaţii sau a celor
subterane, vor fi prevăzute lucrări de epuismente pentru colectarea apelor in timpul execuţiei.
Săpăturile de lungimi mari se vor organiza astfel incât, in orice fază a lucrului, fundul săpăturii să fie
înclinat spre unul sau mai multe puncte de colectare a apei.
Expunerea lucrărilor proiectate pe staţii şi intervale
Expunerea lucrărilor de terasamente este cuprinsă detaliat, pe staţii şi intervale, după cum urmează:
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StaţiaPodu Mureş:
- Staţia are un sistem feroviar alcătuit din 4 linii cf reabilitate ;
- Vitezele proiectate sunt următoarele :
- în cap. X = 50 km/h ;
- în cap. Y = 30 km/h, spre Coşlariu şi 50 km/h spre Teiuş;
În această staţie s-au realizat următoarele :


Stratul PSS - V = 18900 mc;



Geotextil de separaţie , V= 50160 mc ;



Geogrile biaxiale sau triaxiale , S= 23150 mp;



Săpătură in ampriză V= 46870 mc ;



Săpătură din treptele de înfrăţir, V= 4000 mc ;



Umplutură în terasament V= 31580 mc ;



Drenuri longitudinale Ltot. 1285 m ;



Şanţ prefabricat din dale de beton L= 4195 m ;



Şanţ monolit din beton , L= 310m ;



Rigolă prefabricată de beton tip V 1, L = 200m ;



Rigolă prefabricată acoperită L= 255 m ;



Cămine vizitare drenuri în număr de 29 bucăţi ;



Camere de cădere în număr de 8 bucăţi;



Subtraversări c.f. cu tuburi de dren în tuburi metalice de protecţie, L= 34 ;



Tub de transport D500 - L= 50 m ;



Saltea din anrocamente , L= 415 m .

Staţia Coşlariu:
- Staţia are un sistem feroviar alcătuit din mai multe grupe de linii, dintre care se vor
reabilita următoarele linii cf ce fac parte din grupa de tranzit:
- Linia 1 linie de primire - expediere şi linie directă spre Coşlariu ;
- Linia II linie directă spre Teiuş ;
- Linia III linie directă spre Teiuş ;
- Linia 4 linie de primire-expediere şi asigură accesul în direcţia Teiuş;
- Linia 5 linie de primire-expediere şi asigură accesul în direcţia Teiuş;
- Linia 6 linie de primire-expediere şi asigură accesul în direcţia Teiuş;
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- Fir I cuprins între semnalul de intrare cap „X” dinspre variantă şi semnalul de intrare
„Y” dinspre Sântimbru;
- Fir II cuprins între semnalul de intrare cap „X” dinspre varianta şi semnalul de intrare
„Y” dinspre Santimbru ;
- Viteza proiectată pt. capX = 50 km/h şi pt. cap Y = 90 km/h ;
În această staţie s-au realizat următoarele :


Stratul PSS , V =41500 mc ;



Geotextil de separaţie , S = 98200 mp;



Geogrile biaxiale sau triaxiale cu S = 44930 mp;



Săpătură in ampriză , V = 70600 mc



Săpătură din treptele de înfrăţire , de V = 2000 mc ;



Umplutură în terasament , V = 28000 mc ;



Drenuri longitudinale L = 640 m ;



Şanţ monolit din beton , L= 1665 m ;



Rigolă prefabricată acoperită , L = 1945 m;



Cămine vizitare drenuri , 15 bucăţi;



Camere de cădere , 15 bucăţi;



Tuburi de transport PREMO cu diametrul 800 mm , L = 131 m;

Varianta Podu Mureş – Coşlariu
- Este propusă o linie dublă denumită “Varianta Podu Mureş - Coşlariu”
- Viteza proiectata 160 km/h ;
Pe acest interval s-au realizat următoarele :


Stratul PSS cu volum V = 13440 mc;



Geotextil de separaţie cu S = 31560 mp;



Geogrile biaxiale sau triaxiale cu S = 21200 mp;



Umplutură în terasament



Şanţ monolit de beton , L= 345 m ;



Saltele din anrocamente, L = 5175 m ;

•

Drum tehnologic , L = 3000m .

, V = 112350

mc ;

Interval Coşlariu Sântimbru :
- Intervalul este pe varianta de traseu proiectat pentru V= 120 km/h
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Pe acest interval s-au realizat următoarele :


Stratul PSS , V = 5250 mc;



Geotextil de separaţie , S = 12200 mp;



Geogrile biaxiale sau triaxiale cu S = 7400 mp;



Săpătură in ampriză , V = 25900 mc ;



Săpătură din treptele de înfrăţire , V = 1100 mc ;



Umplutură în terasament , V = 14050 mc ;



Zid de sprijin din beton armat la baza rambleului dreapta , L = 580 m ;



Umpluturi din anrocamente , L = 640 m ;



Şanţ prefabricat din dale de beton , L= 1150 m:



Rigolă de beton armat, L = 820 m ;

Punctul de oprire Sântimbru (Interval Coşlariu Sântimbru)
În acest punct de oprire trecerea la nivel cu drumul judeţean 108, de la km 407+587ex. va fi desfiinţată
şi va fi înlocuită de un Pasaj inferior proiectat la Km 401+240 (km 407+576 ex. ).
Liniile si peroanele proiectate sunt in curbă ( R=900 m – nu necesită supralărgiri ) ;
Halta de mişcare Sântimbru:
- Staţia are un sistem feroviar alcătuit din următoarele linii cf care se reabilitează :
-

Linia 1 linie de primire-expediere
Linia II , Fir I linie directă
Linia III , Fir II linie directă
Linia 4 linie de primire-expediere
Linia 5, linie de tragere

-

Linia de tragere pentru Racord Siloz Cereale

;
;
;
;

- Viteza proiectata 140 km/h ;
În această staţie s-au realizat următoarele :


Stratul PSS ,V = 91930 mc;



Geotextil de separaţie , S = 49910 mp;



Geogrile biaxiale sau triaxiale , S = 16100 mp;



Săpătură in ampriză , V = 65117 mc



Drenuri longitudinale , Ltot. = 3106 m;



Şanţ prefabricat din dale de beton , L= 2450 m;



Cămine vizitare drenuri în număr de 40 bucăţi;



Subtraversări c.f. cu tuburi de dren în tuburi metalice de protecţie , L = 54,5 m;
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Interval Sântimbru - Bărăbanţ
- Intervalul este pe varianta de traseu proiectat pentru V= 140 km/h ;
- Pe zonele de aliniament traseul corespunde cu cel existent ;
Pe acest interval s-au realizat următoarele :


Stratul PSS , V = 15900 mc;



Geotextil de separaţie , S = 37810 mp ;



Geogrile biaxiale sau triaxiale , S = 19390 mp ;



Săpătură in ampriză , V = 83100 mc ;



Umplutură în terasament ,V = 4500 mc ;



Şanţ prefabricat din dale de beton , L= 4252 m ;



Dren longitudinal L= 421 m ;



Rigolă prefabricată de beton tip V2 , L = 110 m .

Halta de mişcare Bărăbanţ :
- Staţia este în curbă, liniile s-au retrasat cu raza minimă proiectată de R = 1300 m ;
- Viteza proiectata 140 km/h ;
Staţia are un sistem feroviar alcătuit din două grupe de linii, dintre care se vor reabilita următoarele
linii cf : linia 1 linie de primire-expediere, linia II , Fir I linie directă , linia III , Fir II linie directă ,
linia 4 linie de primire-expediere ,linia 5 , linia 6 , linia 7 , linia 8 Racord Zlatna , linia 9 Racord Utilaj
Greu , linia 10 Abatere Utilaj Greu, linia 11 Evitare Utilaj Greu, linia 12 Racord District LC, Linia 13
Abatere District LC, Linia 14 Tragere .
În această staţie s-au realizat următoarele :


Stratul PSS cu volum V = 23450 mc;



Geotextil de separaţie cu o suprafaţă totală S = 64150 mp;



Geogrile biaxiale sau triaxiale cu S = 19320 mp;



Săpătură in ampriză în volum total V = 43450 mc



Săpătură din treptele de înfrăţire în volum total de V = 900 mc L= 270 m;



Umplutură totală în volum de V = 1200 mc ;



Drenuri în lungime totală L = 4530 m;



Şanţ prefabricat din dale de beton în lungime totală L= 550 m;



Cămine vizitare drenuri în număr de 99 bucăţi;

•

Rigolă prefabricată acoperită L= 2130m ;

•

Rigolă prefabricată tip V2 L= 1010 m ;



Subtraversări c.f. cu tuburi de dren în tuburi metalice de protecţie , L = 95,0 m;
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Zid de pământ armat + georeţea , L= 1010 m .

Interval Bărăbanţ Alba Iulia :
- Intervalul este pe varianta de traseu proiectat pentru V = 140 km/h ;
Pe zonele de aliniament traseul firului I corespunde cu cel existent ;
Pe acest interval s-au realizat următoarele :
• Stratul PSS , V = 8140 mc;
• Geotextil de separaţie , S = 19800 mp;
• Geogrile biaxiale sau triaxiale cu S = 9450 mp;
• Săpătură in ampriză , V = 41100 mc;
• Trepte de înfrăţire , în volum total V = 3200 mc
• Umplutură în terasament, V =12955 mc ;
• Drenuri longitudinale L = 30,0 m;
• Cămine vizitare drenuri  800 în număr de 2 bucăţi;
• Saltele din piatră brută protejate cu geogrile şi geotextil în lungime Ltot.= 600m , V= 1100mc
• Şanţuri de colectare din dale prefabricate în lungime totală L= 1685 m ;
• Podeţ tubular 1000 de drum, la pasaj la nivel 1bucată cu L=20,0 m
Staţia Alba Iulia :

-

-

Staţia are un sistem feroviar alcătuit din următoarele linii cf reabilitate:

-

Linia 1 linie de primire-expediere
Linia 2 linie de primire-expediere
Linia III = Fir I linie directă
Linia IV = Fir II linie directă
Linia 5 linie de primire-expediere
Linia 6 linie de primire-expediere
Linia 7
Linia 8 Atelier Revizie
Linie prelungire 1 X linie tragere
Linie prelungire 5 X
Linie prelungire 2 Y linie tragere

-

Linie prelungire 5 Y linie tragere .

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Viteza proiectată este de 140 km/h .

În staţie s-au realizat următoarele :


Stratul PSS , V = 26700 mc ;



Geotextil de separaţie , S=55350 mp ;
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Geogrile biaxiale sau triaxiale , S= 18285 mp ;



Săpătură in ampriză , V= 51550mc



Săpătură din treptele de înfrăţire , V= 1670mc ;



Umplutură în terasament , V= 12100mc ;



Drenuri longitudinale , L = 5000m ;



Şanţ prefabricat din dale de beton L=1393 m ;



Rigolă prefabricată acoperită , L=1120m ;



Rigolă prefabricată tip V1, L = 130m



Cămine vizitare drenuri în număr de 96 bucăţi;



Subtraversări c.f. cu tuburi de dren în tuburi metalice de protecţie , L = 155m ;



Camere de cădere în număr de 14 bucăţi;



Tub transport D300 - 10 m.

Interval Alba Iulia – Vinţu de Jos :
Intervalul are doua variante de traseu :
-

prima varianta începe înainte de semnalul din Cap Y staţie Alba Iulia la Km 413+920,82pr.

şi se sfârşeşte la km 414+527,87pr.;
- a doua variantă incepe la km 419+929,59pr. şi se sfârşeşte după semnalul de intrare din Cap
X staţie Vinţu de Jos, la Km 421+ 044,83pr.
- Viteze proiectate : - 145 km/h pana la km 414+527,87 – pe prima varianta de traseu;
- 160 km/h până la sfârşitul intervalului;
Pe acest interval s-au realizat următoarele :


Stratul PSS , V=41900mc ;



Geotextil de separaţie S= 98500mp ;



Geogrile biaxiale sau triaxiale S = 51450 mp ;



Săpătură in ampriză V= 169350 mc ;



Umplutură în terasament V= 90000 mc ;



Zid din pământ armat, Ltot. = 7885 m ;



Georeţea , Ltot = 8035 ;



Şanţ prefabricat din dale de beton Ltot = 8035 m ;

La lucrarile descrise mai sus, se adauga realizarea racordului c.f Alba Iulia-Sibiu, asa cum este
descris la punctual 2.6.6 Suprastructura c.f.
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2.6.2 CONSOLIDARI SI APARARI
Prin lucrările proiectate s-a avut în vedere realizarea stabilitatii versantilor de deblee pe perioada de
executie si pe toata perioada normata de exploatare.
Ca solutii tehnice pentru asigurarea acestei stabilitati generale a versantilor de deblee, s-au propus
urmatoarele tipuri de consolidari:
 Zid de sprijin realizat din pamant armat cu geogrile ;
 Consolidare versant instabil de debleu cu coloane forate din beton armat şi zid de sprijin din
beton armat ;
 Ziduri de sprijin din beton ;
 Protecţie taluze cu georeţea armată antierozională .
Descrierea lucrarilor proiectate:
STAŢIA CF PODU MUREŞ
Semnal intrare „X” – Km 394 + 141ex. - dinspre Braşov ;
Semnal intrare „Y” – Km 395 + 095ex. - spre Varianta Podu Mureş - Coşlariu ;
Semnal intrare „Y” – Km 396 + 858ex. - spre Coslariu ;
Semnal intrare „Y” – Km 396 + 844ex. - spre Teiuş ;
Vitezele proiectate sunt următoarele :
- în cap. X V = 160 km / h, dinspre Braşov;
- in statie V = 50 km / h ;
- în cap. Y = 30 km / h, spre Coşlariu şi 50 km/h spre Teiuş;
 Declivitatea maximă proiectată în staţie pe zona de staţionare a trenurilor este de 1,95 ‰ pe o
lungime de 385 m, iar în capătul Y al staţiei este de 5‰ pe o lungime de 330 m ;
 Zid de sprijin din beton + coloane + drenaje in versant
-

Km 394+550pr. – 394+650pr. mal drept – L = 100m

INTERVAL COŞLARIU – SÂNTIMBRU
Semnal intrare „Y” – Km 400 + 571 pr. / Km 406 + 910 ex.
Semnal intrare „X” – Km 401 + 625,27 pr. / Km 407 + 964,34 ex.
 Intervalul este pe varianta de traseu proiectat pentru V= 120 km/h :
-

început variantă km 401+019 pr. ,

-

sfârşit variantă km 401+806 pr.( în St. Sântimbru ).

 Declivitatea maximă proiectată este de 1,76 ‰ pe o lungime de 687m ;
 Razele curbelor proiectate sunt 900 m ;
 Zid de sprijin de greutate din beton simplu Helev.= 4,10m ; Htot = 5,90m
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- Km 400+800pr – Km 401+020pr mal drept – L = 220m;
 Zid de sprijin de greutate din beton simplu Helev.= 5,20m ; Htot = 7,30m
- Km 401+020pr – Km 401+240pr mal drept – L = 220m;
 Zid de sprijin de greutate din beton simplu Helev.= 3,50m ; Htot = 4,50m
- Km 401+280pr – Km 401+380pr mal drept – L = 100m;
INTERVAL SÂNTIMBRU - BẶRẶBANŢ
Semnal intrare „Y” - Km 403 + 950,50 pr. / Km 410 + 281,60 ex.
Semnal intrare „X” - Km 406 + 721,90 pr. / Km 413 + 061,84 ex.
 Intervalul este pe varianta de traseu proiectat pentru V= 140 km/h ;
 Pe zonele de aliniament traseul corespunde cu cel existent ;
 Declivitatea maximă proiectată este de 4 ‰ pe o lungime de 1700m ;
 Protecţie taluze cu georeţea armată antierozională în debleu:
-

Km 406+260pr – Km 406+310pr mal stang – L = 50m ;

INTERVAL ALBA IULIA - VINŢU DE JOS
Semnal intrare „Y” - Km 413 + 653,09 pr. / Km 419 + 984,25 ex.
Semnal intrare „X” - Km 420 + 844,15 pr. / Km 427 + 184,82 ex
 Viteze proiectate : 145 km/h pana la km 414+527,87 – pe prima varianta de traseu;
160 km /h pana la sfarsitul intervalului;
 Intervalul are doua variante de traseu :
- Prima varianta începe înainte de semnalul din Cap Y staţie Alba Iulia la Km 413+920,82pr. şi
se sfârşeşte la km 414+527,87pr.; R min.pr.= 1200m,iar Lr = 200m;
- A doua varianta incepe la km 419+929,59pr. şi se sfarşeşte după semnalul de intrare din Cap
X staţie Vinţu de Jos, la Km 421+ 044,83pr.; R min.pr.= 1500m, iar Lr = 210m ;
 Declivitatea maximă proiectată este de 4,13 ‰ pe o lungime de 850 m ;
 Pe zonele de aliniamente, traseul proiectat coincide cu cel existent ;
 Zid de sprijin din pământ armat si georeţea armată antierozională în debleu :
- Km 418+040pr – Km 418+350pr mal stang – L = 310m;
- Km 418+460pr – Km 419+260pr mal stang – L = 800m ;
 Protecţie taluze cu georeţea armată antierozională în debleu:
- Km 414+000pr – Km 414+240pr mal stang – L = 240m;
- Km 415+650pr – Km 415+700pr mal stang – L = 50m;
-

Km 418+350pr – Km 418+460pr mal stang – L = 110m ;
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-

Km 419+260pr – Km 419+400pr mal stang – L = 140m ;

-

Km 418+100pr – Km 418+600pr mal drept – L = 500m ;

-

Km 418+800pr – Km 419+450pr mal drept – L = 650m ;

-

Km 420+050pr – Km 420+300pr mal drept – L = 250m ;
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La lucrarile descrise mai sus, se adauga realizarea racordului c.f Alba Iulia-Sibiu, asa cum este
descris la punctual 2.6.6 Suprastructura c.f.
2.6.3 PODURI SI PASAJE
Pentru reabilitarea liniei de cale ferată Coşlariu – Simeria, lotul Coşlariu - Vinţu de Jos în vederea
aducerii liniei c.f. la parametrii tehnici conform prevederilor din acordurile europene pentru circulaţia
trenurilor cu viteza maximă de 160km/h, ţinând cont şi de concluziile expertizelor tehnice făcute de
experţi MLPAT, soluţiile tehnice sunt următoarele:
Pod km 402+000
Lucrările de reabilitare a podului existent constau în:
- Infrastructura alcătuită din două culee fundate direct.
- Drenuri noi în spatele culeelor.
- Suprastructură nouă din dale de beton cu grinzi metalice înglobate L=16,0m.
- Racordarea podului cu terasamentul se face cu sferturi de con pereate cu beton armat cu
plasa sudată.
- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile.
- Sprijinirea prismului de piatră spartă la capetele podului cu elemente prefabricate tip L,
- Profilarea şi protejarea albiei cu pereu din beton pe 50,0m aval, respectiv 50,00m amonte.
- Podul amplasat pe linia I se va executa în închidere de circulaţie. În acest timp pe linia II se
vor amplasa la capetele podului existent câte un pod provizoriu, circulaţia desfăşurându-se cu restricţie
de viteză de 30km/h.
Pod km pr. 395+201,27 (km 395+220)
Lucrările de reabilitare a podului existent constau în:
- Amenajarea drumului de acces, a platformei tehnologice si a organizării de santier;
- Repararea zonelor cu degradari ale fetelor vazute ale componentelor culeelor si pilelor şi
tratarea acestora cu materiale de impermeabilizare;
- Refacerea sistemului drenant şi refacerea umpluturii din spatele culeelor, conform caietului
de sarcini;
- Refacerea protectiei anticorozive a tablierelor metalice conform caietului de sarcini;
- Consolidarea grinzilor căii (lonjeroni si antretoazele);
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- Înlocuirea placilor de plumb şi reaseazarea tablierelor metalice pe reazeme;
- Montarea pe tabliereale metalice a unor schele de revizie si intretinere;
- Refacerea sferturilor de con;
Lucrarile de protectie ale albiei raului Mures sunt detaliate in proiectul podului care se va executa pe
varianta noua de traseu aval de podul existent.
Lucrarile de reabilitare a podului amplasat pe traseul existent se vor executa in inchidere de circulatie
pe ambele fire, dupa ce se deschide circulatia pe podul amplasat pe varianta noua de traseu.
Pod km pr. 395+200,69- pod nou pe variantă
Podul nou este realizat pe o variantă de traseu şi constă în:
- Infrastructură realizată din 2 pile noi fundate direct la adăpostul unei incinte din minipiloţi
secanţi foraţi cu Ø 250mm şi 2 culee fundate direct la adăpostul unor incinte din palplanşe metalice.
- Drenuri noi în spatele culeelor.
- Suprastructură de tip GZCJ cale dublă cu 3 deschideri L=54.00m cu cuvă de beton armat în
conlucrare cu grinzile principale.
- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile.
- Sprijinirea prismului de piatră spartă la capetele podului cu elemente prefabricate tip L.
- Protejarea albiei L=40.00m pe zona pilei 1 cu saltele de gabioane şi o protecţie de
anrocamente pe elevaţie, inclusiv pe pila podului existent.
- Consolidarea malurilor albiei minore cu gabioane şi saltele de gabioane pe o lungime de
81.00m amonte şi aval de podul nou.
- Consolidarea malurilor albiei majore cu ziduri de sprijin între culeele celor două poduri de
cale ferată (amonte) şi cu ziduri de sprijin ce se racordează la cele existente spre podul de şosea (aval).
Pod km pr. 395+898,93- pod nou pe variantă
Podul nou este realizat pe o variantă de traseu şi constă în:
- Infrastructura alcătuită din două culee fundate indirect, pe coloane Ø1,08m.
- Drenuri noi în spatele culeelor.
- Suprastructură nouă din dale de beton cu grinzi metalice înglobate L=12,0m.
- Racordarea podului cu terasamentul se face cu sferturi de con pereate cu beton armat cu
plasa sudată.
- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile
- Sprijinirea prismului de piatră spartă la capetele podului cu elemente prefabricate tip L,
- Profilarea şi protejarea albiei cu pereu din beton pe 16,0m aval.
- Calibrarea si amenajarea albiei pe 50,00m amonte, respectiv 30,00m aval.
Pod km pr. 399+201,46 (km 405+545)
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Lucrările de reabilitare sunt următoarele:
- Infrastructura alcătuită din cele două culee se reface pe fundaţiile existente.
- Drenuri noi în spatele culeelor.
- Suprastructură nouă din dale de beton cu grinzi metalice înglobate L=12,0m.
- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile.
- Sprijinirea prismului de piatră spartă la capetele podului cu elemente prefabricate tip L.
- Curaţirea, calibrarea şi pereerea albiei amonte şi aval.
- Execuţia lucrărilor se realizează la adăpostul a 4 poduri provizorii tip G12 cu palei provizorii
în albie.
Pod km pr. 399+699,05 (km 406+043)
Lucrările de reabilitare sunt următoarele:
- Infrastructura alcătuită din cele două culee se reface pe fundaţiile existente, asigurând astfel
rezemarea noii suprastructuri.
- Drenuri noi în spatele culeelor.
- Suprastructură nouă pe linia I, alcătuită dintr-un tablier tip grinzi metalice cu inima plina
cale jos (GIPCJ) cu deschiderea de 26.00m şi dală de beton.
- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile.
- Sprijinirea prismului de piatră spartă la capetele podului cu elemente prefabricate tip L.
- Calibrarea albiei pe 25,00m amonte şi 25,00m aval cu panta de 1%.
- Podul amplasat pe linia I se va executa în închidere de circulaţie. În acest timp pe linia II se
vor amplasa la capetele podului existent câte un pod provizoriu G12, circulaţia desfăşurându-se cu
restricţie de viteză de 30km/h.
Pod km pr. 407+005.00 (km 413+336)
Înălţimea de construcţie foarte mică cât şi scurgerea necorespunzătoare a apelor prin secţiunea podului,
au condus la înlocuirea podului existent cu un podeţ nou. Lucrările de reabilitare constau în:
- Podeţul se execută pe acelaşi amplasament, din elemente prefabricate tip C3EN, juxtapuse.
Fundaţia este directă din beton simplu C25/30. Pe timpane se vor monta parapete din ţeavă metalică.
- Racordarea podetului nou cu terasamentul amonte şi aval se face cu aripi prefabricate tip
A1EN.
- Protectia albiei în zona podetului cu pereu din beton în podeţ.
- Calibrarea albiei pe 30,00m. Amenajarea cu pereu din beton de 15cm pe un strat de nisip de
10cm, pe o lungime de 10,00m amonte şi aval pe o lungime de 7.00m. Panta albiei va fi de de 0.5%.
- Lucrările se execută în închideri de linii succcesive, pe liniile alăturate circulându-se cu
restricţie de viteză.
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Pod km pr. 409+395.64 (km 415+732)
Lucrările de reabilitare sunt următoarele:
- Punerea în siguranţă a culeelor existente executând în jurul acestora pereţi din minipiloţi
secanţi.
- Cămăşuirea culeelor cu beton armat, demolarea infrastructurilor existente pe linia I până sub
nivelul banchetelor şi refacerea banchetei cuzineţilor, a zidurilor de gardă şi ziduri întoarse pentru a
corespunde noii suprastructuri.
- Racordarea podului cu terasamentul se face cu sferturi de con pereate cu beton armat cu
plasa sudată.
- Refacerea drenurilor din spatele culeelor de pe ambele linii.
- Înlocuirea suprastructurii metalice de pe linia I cu o suprastructură metalică de tip GZCJ cu
cuva din beton.
- Refacerea protecţiei anticorozive la tablierele GZCJ cu cuva metalică de pe linia II.
- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile.
- Sprijinirea prismului de piatră spartă la capetele podului cu elemente prefabricate tip L.
- Consolidarea albiei pe zona podului cu saltele de gabioane şi pinteni din beton la capete.
Trecerea de la albia amenajată la albia naturală se va face cu saltele de anrocamente.
Pod km pr. 414+614.94 (km 420+975)
Pentru reabilitarea podului se vor executa următoarele lucrări:
- Punerea în siguranţă a infrastructurii existente executând în jurul acestora pereţi din
minipiloţi secanţi.
- Cămăşuirea infrastructurii existente cu beton armat, demolarea acestora până sub nivelul
banchetelor şi refacerea banchetei cuzineţilor, a zidurilor de gardă şi ziduri întoarse pentru a
corespunde noii suprastructuri.
- Se va înlocui suprastructura existentă a podului cu două tabliere noi independente alcătuite
din grinzi cu zabrele cale jos (GZCJ) cale simpla L=2x56.00+2x46.00m, cu cuva de beton armat în
conlucrare cu grinzile principale.
- Racordarea podului cu terasamentul se face cu sferturi de con pereate cu beton armat cu
plasa sudată.
- Refacerea drenurilor din spatele culeelor.
- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile.
- Sprijinirea prismului de piatră spartă la capetele podului cu elemente prefabricate tip L.
- Protectia albiei în zona pilelor podului cu saltele de gabioane şi anrocamente.
Pod km pr. 416+804.65 (km 423+133)
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Pentru reabilitarea podului se vor executa următoarele lucrări:
- Punerea în siguranţă a infrastructurii existente executând în jurul acestora pereţi din
minipiloţi secanţi.
- Cămăşuirea infrastructurii existente cu beton armat, demolarea acestora până sub nivelul
banchetelor şi refacerea banchetei cuzineţilor, a zidurilor de gardă şi ziduri întoarse pentru a
corespunde noii suprastructuri.
- Înlocuirea suprastructurii existente a podului cu tabliere independente IPCS casetate cu dale
de beton armat L=3 x 30,0m.
- Refacerea drenurilor din spatele culeelor.
- Racordarea podului cu terasamentul se face cu sferturi de con pereate cu beton armat cu
plasa sudată.
- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile.
- Sprijinirea prismului de piatră spartă la capetele podului cu elemente prefabricate tip L.
- Calibrarea albiei pe 50,00m amonte şi 50,00m aval, iar pe zona podului albia minoră se va
proteja cu o saltea de gabioane.
- Lucrările se execută la adăpostul unor poduri provizorii G15 amplasate ca capetele podului.
Pod km pr. 417+158.87 (km 423+480)
Pentru reabilitarea podului se vor executa următoarele lucrări:
- Punerea în siguranţă a culeelor existente executând în jurul acestora pereţi din minipiloţi
secanţi.
- Cămăşuirea culeelor existente cu beton armat, demolarea acestora până sub nivelul
banchetelor şi refacerea banchetei cuzineţilor, a zidurilor de gardă şi ziduri întoarse pentru a
corespunde noii suprastructuri.
- Înlocuirea suprastructurii existente alcătuite din tabliere metalice tip IPCS cu dale de beton
armat cu grinzi metalice înglobate în beton L=12,0m.
- Refacerea drenurilor din spatele culeelor.
- Adaptarea racordărilor culeelor cu terasamentul.
- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile.
- Sprijinirea prismului de piatră spartă la capetele podului cu elemente prefabricate tip L.
- Lucrările se execută la adăpostul a 4 poduri provizorii G12 şi cu circulaţia rutieră închisă şi
semnalizată prin semafoare pe câte un sens alternativ.
Pod km pr. 420+483.40 - pod nou pe variantă
Podul nou este realizat pe o variantă de traseu şi constă în:
- Infrastructura alcătuită din două culee fundate direct.
- Suprastructură nouă din dale de beton cu grinzi metalice înglobate L=10,0m.
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- Drenuri noi în spatele culeelor.
- Racordarea podului cu terasamentul se face cu sferturi de con pereate cu beton armat cu
plasa sudată.
- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile
- Sprijinirea prismului de piatră spartă la capetele podului cu elemente prefabricate tip L,
- Profilarea şi protejarea albiei cu pereu din beton.
Pasaj inferior km pr. 401+247.58
În locul trecerii la nivel existente de la km 407+569.45 s-a proiectat un pasaj inferior de cale ferată la
km pr. 401+247.58. Drumul judeţean DJ 107B intersectează calea ferată printr-o oblicitate de 20°.
Pasajul inferior are deschiderea de 20,00m, se află în curbă cu R=900m şi declivitate 0,3%0 şi este
perpendicular pe axul liniei I de cale ferată.
Infrastructura pasajului se va realiza din 2 culee fundate direct, asigurând gabaritul de 4.50m necesar
drumului judeţean existent.
Suprastructura este alcătuită din două tabliere independante grinzi metalice înglobate în beton (GIMB)
de 20,40 m. În secţiune transversală un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice tip HEM1000.
Rezemarea tablierului pe infrastructuri se va face prin intermediul unor şini de cale ferată, înglobate
în bancheta cuzineţilor.
Reţeaua de grinzi susţine un prism de balast 9.20m lăţime şi doua trotuare de 1.40m, lăţimea totală
fiind de 12.00m.
Racordările pasajului la terasamentul existent se vor realiza prin intermediul unor ziduri de sprijin
proiectate de specialiştii de la consolidări. Accesul pietonilor de pe drumul judeţean la peroanele
haltei Sântimbru se asigură prin scări în lungul zidurilor de sprijin proiectate pentru susţinerea
prismului căii ferate din zona pasajului inferior.
Pod km pr. 396+832,00 - pod nou pe variantă
Podul nou este realizat pe o variantă de traseu şi constă în:
- Infrastructura alcătuită din două culee fundate direct.
- Drenuri noi în spatele culeelor.
- Suprastructură nouă din dale de beton cu grinzi metalice înglobate L=16,0m.
- Racordarea podului cu terasamentul se face cu sferturi de con pereate cu beton armat cu
plasa sudată.
- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile.
- Sprijinirea prismului de piatră spartă la capetele podului cu elemente prefabricate tip L,
- Profilarea şi protejarea albiei cu pereu din beton pe 50,0m aval, respectiv 50,00m amonte.
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2.6.4 PASAJE SUPERIOARE
Lucrările prevăzute la aceasta specializare au fost stabilite pe baza următoarelor date de proiectare:
-

studiu topografic;

-

proiectul de suprastructura al liniei c.f;

In prezent pe intervalul Podu Mures-Coslariu,in situatia existenta nu exista nicio intersectie de drum cu
calea ferata.
Pe intervalul Podu Mures-Coslariu, in situatia proiectata pe varianta, calea ferata intersecteaza drumul
national DN14B. Aceasta intersectie prezinta o oblicitate de 22°.
Pentru reabilitarea liniei de de cale ferata conform prevedirilor din acordurile europene pentru
circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h si avand in vedere noile conditii pentru circulatia
trenurilor , intersectia dintre calea ferata proiectata si drum se va face denivelat, prin realizarea unui
pasaj superior oblic la km c.f proiectat 396+200.
Pentru evitarea modificarii traseului drumului national DN14B se va realiza un pasaj cu o oblicitate
de 22° avand deschiderea de 24 m.
Infrastructura pasajului se va realiza din 2 culei fundate indirect, fiecare culee avand 10 coloane cu
diametru de 1,5 m.
Suprastructura este alcatuita dintr-un tablier grinzi metalice inglobate in beton(GIMB) de 24,4 m. In
sectiune transversala tablierul este alcatuit din 15 grinzi metalice tip HEM1000, asezate la 65 cm
distanta una de cealalta.
Rezemarea tablierului pe infrastructura se va face prin intermediul unor aparate de reazem cu sina de
cale ferata, inglobata in bancheta cuzinetilor.
Reteaua de grinzi sustine o cale de 7.80m parte carosabila si doua trotuare de 1.50m, latimea totala
fiind de 11.50m.
Lucrarile de drumuri proiectate presupun sectionarea drumului existent si realizarea rampelor
corespunzatoare pasajului nou pastrand pozitia existenta.
In plan, drumul este alcătuit din aliniamente a caror lungime variaza intre 204.232 m si 315.774 m şi
trei curbe cu raze cuprinse intre 125 m si 5930 m.
In profil longitudinal, traseul prezinta declivitati maxime de 4% si racordari verticale cu raze de 1500
m.
Latimea platformei proiectate este de 11.30 m avand latimea partii carosabile de 7.0 m, benzi de
incadare cu latimea de 0.5 m, rigola carosabila betonta pentru preluarea apelor de 0.90 m si acostament
cu latimea de 0.75 m. Deoarece rambleul are inaltimi mai mari de 1.5 m se va amplasa parapet
deformabil de tip foarte greu din elememente metalice.
In profil transversal, panta adoptata pentru partea carosabila este de 2,5%, asigurand o scurgere buna a
apelor meteorice catre rigola, iar panta adoptata pentru acostamente este de 4 %.
Drumul judetean 107 B se va racorda cu traseul drumlui national DN 14 B la km 0 + 77.615.
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In plan, Dj 170 B, este alcătuit din doua aliniamente a caror lungime este de 21.217 m si 139.672 m şi
doua curbe cu raze de 100 m si 300 m .
In profil longitudinal, traseul prezinta declivitati maxime de 0.2 %.
Latimea platformei proiectate este de 9.50 m avand latimea partii carosabile de 7.0 m, benzi de
incadare cu latimea de 0.5 m, si acostament cu latimea de 0.75 m.
In profil transversal, panta adoptata pentru partea carosabila este de 2,5%, asigurand o scurgere buna a
apelor meteorice catre santurile de pamant iar panta adoptata pentru acostamente este de 4 %.
Sistem rutier
Sistemul rutier propus modernizarea structurii rutiere pe DN 14 B si pe drumul judetean DJ 107 B este
urmatoarul :
 25 cm strat de balast
 25 cm strat de balast stabilizat
 8 cm strat de baza AB 2
 geotextil
 8 cm strat de baza AB 2
 6 cm strat de legatura BAD 25
 4 cm strat de uzura BA 16
Acostamentele vor fi realizate din balast cu grosime de 15 cm.
Lucrări de colectarea şi evacuarea apelor
Pe DN 14 B, evacuarea apelor de suprafaţă de pe partea carosabilă se realizează în lung şi în profil
transversal. In profil transversal se realizeaza prin adoptarea unei pante transversale de 2.5% spre
rigola carosabila betonata.
Pe DJ 107 B, evacuarea apelor de suprafaţă de pe partea carosabilă se realizează în lung şi în profil
transversal. In profil transversal se realizeaza prin adoptarea unei pante transversale de 2.5% pentru
partea carosabilă şi 4% pentru acostamente spre şanţuri.
Lucrari anexe
Se vor executa marcaje longitudinale si se vor monta indicatoare rutiere pe lungimile tronsoanelor de
drum national si drum judetean studiate. Se vor marca delimitarile benzilor de incadrare, axul
carosabilului si amenjarea intersectiilor dintre drumul judetean DJ 107 B si drumul national DN 14 B.
Se va asigura circulatia rutierea atat in exploatare cat si pe timpul executiei.
In zona pasajului rutier superior de la km cf pr. 396+200.00 (DN 14B km 0+439.627), pe perioada
lucrarilor se va realiza o varianta de traseu provizoriu. Acest drum provizoriu va avea urmatoarea
structura rutiera: 25 cm balast, 25 cm balast stabilizat, 8 cm strat de baza AB 2, geotextil, 8 cm strat de
baza AB 2, 6 cm strat de legatura BAD 25, 4 cm strat de uzura BA 16.
Tehnologia de execuţie a pasajului superior de pe acest tronson de cale ferata a avut în vedere
următoarele cerinţe:
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 amplasarea pasajului rutier astfel incat sa nu fie afectata circulatia feroviara pe liniile c.f.
existente;
 posibilitatea realizarii unor platforme tehnologice în apropierea lucrărilor şi drumuri
tehnologice cu conexiune la reţeaua existentă de drumuri;
 executarea unor incinte din palplanşe metalice sau dulapi metalici sprijinite cu cadre
metalice la adăpostul cărora să fie executate fundaţiile;
 realizarea unor schele autoportante pentru execuţia dalelor;
Pentru finalizarea în bune condiţii a lucrărilor pentru pasajul superior este absolut necesar ca acestea să
se coreleze cu lucrările de reabilitare a liniei.

2.6.5 PODETE
PODET KM

395+575 -existent.
395+528,25 –proiectat

Solutia proiectata este de inlocuire apodetului existent cu podet Tip C2EN,cu lumina de 2,00m
Podetul se afla intre Statiile Craciunel – Podu Mures. Acesta traverseaza albia unei vai
nenominalizate.
Sectiunrea podetului afost dimensionata pentru debitul Q1%=5,8 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 2 linii CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa sub protectia adoua poduri provizorii G18 cu mentinerea liniei sub circulatie cu
restrictie de viteza 30 Km /ora.
PODET KM

395+842

-existent

395+819,68 -proiectat
Solutia proiectata este de inlocuire apodetului existent cu un podet Tip C2EN,cu lumina de 2,00m.
Podetul se afla in Statia

Podu Mures. Acesta traverseaza albia unui canal de desecare.

Sectiunea podetului a fost dimensionata pentru debitul Q1%=4,2 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 4 linii CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa sub protectia adoua poduri provizorii G18 cu mentinerea liniei sub circulatie cu
restrictie de viteza 30 Km /ora.
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396+154 -existent
396+132,37-proiectat

Solutia proiectata este de inlocuire apodetului existent cu un podet Tip C2EN,cu lumina de 2,00m.
Podetul se afla in Statia

Podu Mures. Acesta traverseaza albia unui canal de desecare.

Sectiunea podetului a fost dimensionata pentru debitul Q1%=6,1 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 4 linii CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa sub protectia adoua poduri provizorii G18 cu mentinerea liniei sub circulatie cu
restrictie de viteza 30 Km /ora.
PODET KM

396+584 -existent
396+561,51 -proiectat

Solutia proiectata este de inlocuire apodetului existent cu un podet Tip C2EN,cu lumina de 2,00m.
Podetul se afla in Statia

Podu Mures. Acesta traverseaza albia unui canal de desecare.

Sectiunea podetului a fost dimensionata pentru debitul Q1%=5,3 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 2 linii CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa sub protectia adoua poduri provizorii G18 cu mentinerea liniei sub circulatie cu
restrictie de viteza 30 Km /ora.
PODET KM

402+647, 30 -existent
402+656-proiectat

Solutia proiectata este de inlocuire a piodetului existent cu un podet Tip C3EN,cu lumina de 3,00m.
Podetul se afla intre Statia Coslariu. Acesta traverseaza unei vai nenominalizate.
Sectiunrea podetului afost dimensionata pentru debitul Q1%=12,3 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 3 linii CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa sub protectia adoua poduri provizorii G18 cu mentinerea liniei sub circulatie cu
restrictie de viteza 30 Km /ora.
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403+566 -existent
403+574,40 -proiectat

Solutia proiectata este de inlocuire a piodetului existent cu un podet Tip C3EN,cu lumina de 3,00m.
Podetul se afla in Statia Coslariu. Acesta traverseaza albia unei vai nenominalizate.
Sectiunrea podetului afost dimensionata pentru debitul Q1%=18,50mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 8 linii CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa pe rand pe cate doua linii inchise cu mentinerea celorlalte linii sub circulatie cu
restrictie de viteza 30 Km /ora.
POD KM

404+444

-existent

404+452 -proiectat
Solutia proiectata este de inlocuire apodului existent cu un pod dalat cu deschiderea 7,00 m care
corespunde liniei CF de mare viteza.
Podul se afla intre Statia Coslariu. Acesta traverseaza o vale nenominalizata .
Sectiunrea podului afost dimensionata pentru debitul Q1%=18,50 mc/s.
Latimea podului corespunde pentru amplasarea a doua linii CF la distanta de 4,70 m.
Structura de rezistenta a fost dimensionata pentru incarcarea cu convoiul LM71 ,conform Normelor
Eurocod.
In zona podului albia are latimea de 4,80m . In amonte si aval de pod albia are baza 4,80 m
Lucrarea se executa sub protectia adoua poduri provizorii G18 cu mentinerea liniei sub circulatie cu
restrictie de viteza 30 Km /ora.
PODET KM

394+575,00

-existent

394+575,00 -proiectat
Solutia proiectata este un podet Tip C3EN,cu lumina de 3,00m, amplasat traseul proiectat al liniei.
Podetul se afla intre Statiile Craciunel –Podu-Mures si traverseza albia unei vai nenominalizate, cu
bazinul de 1,2 kmp. Sectiunea podetului a fost dimensionata pentru debitul Q1%=8,5 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 2 linii CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa sub protectia a doua poduri provizorii G18. Timpanele podetului se demoleaza
pana la partea superioara adalei.
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In interior se executa un radier din beton C16/20, cu panta 2% care descarca in albia proiectata.
Toata sectiunea podetului se obtureaaza cu zidarie uscata din piatra bruta, impanata .
PODET KM

395+521,76 -proiectat pe traseu nou

Solutia proiectata este un podet Tip C3EN,cu lumina de 3,00m, amplasat pe noul traseu proiectat al
liniei.
Podetul se afla intre Statiile Craciunel –Coslariu. Acesta traverseaza unei vai nenominalizate.
Sectiunrea podetului afost dimensionata pentru debitul Q1%=13,0 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 2 linii CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa pe traseu nou, fara sa afecteze circulatia feroviara
PODET KM

396+302.00 -proiectat pe traseu nou

Solutia proiectata este un podet Tip C3EN,cu lumina de 3,00m, amplasat pe noul traseu proiectat al
liniei.
Podetul se afla intre Statiile Craciunel –Coslariu. Acesta traverseaza un canal de desecare.
Sectiunrea podetului afost dimensionata pentru debitul Q1%=6,75 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 2 linii CF.
Podetul are o oblicitate de 64º fata de axul liniei CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa pe traseu nou, fara sa afecteze circulatia feroviara
PODET KM

396+811,31-proiectat pe traseu nou

Solutia proiectata este un podet Tip C2EN,cu lumina de 2,00m, amplasat pe noul traseu proiectat al
liniei.
Podetul se afla intre Statiile Craciunel –Coslariu. Acesta traverseaza un canal de desecare.
Sectiunrea podetului afost dimensionata pentru debitul Q1%=3,00 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 2 linii CF.
Podetul are o oblicitate de 70º fata de axul liniei CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
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Lucrarea se executa pe traseu nou, fara sa afecteze circulatia feroviara
PODET KM

397+075,42-proiectat pe traseu nou

Solutia proiectata este un podet Tip C2EN,cu lumina de 2,00m, amplasat pe noul traseu proiectat al
liniei.
Podetul se afla intre Statiile Craciunel –Coslariu. Acesta traverseaza un canal de desecare.
Sectiunrea podetului afost dimensionata pentru debitul Q1%=2,80 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 2 linii CF.
Podetul are o oblicitate de 70º fata de axul liniei CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa pe traseu nou, fara sa afecteze circulatia feroviara.
PODET KM

397+539,77-proiectat pe traseu nou

Solutia proiectata este un podet Tip C2EN,cu lumina de 2,00m, amplasat pe noul traseu proiectat al
liniei.
Podetul se afla intre Statiile Craciunel –Coslariu. Acesta traverseaza un canal de desecare.
Sectiunrea podetului afost dimensionata pentru debitul Q1%=2,50 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 2 linii CF.
Podetul are o oblicitate de 70º fata de axul liniei CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa pe traseu nou, fara sa afecteze circulatia feroviara
PODET KM

397+860,69 -proiectat pe traseu nou

Solutia proiectata este un podet Tip C2EN,cu lumina de 2,00m, amplasat pe noul traseu proiectat al
liniei.
Podetul se afla intre Statiile Craciunel –Coslariu. Acesta traverseaza un canal de desecare.
Sectiunrea podetului afost dimensionata pentru debitul Q1%=2,00 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 2 linii CF.
Podetul are o oblicitate de 70º fata de axul liniei CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
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Lucrarea se executa pe traseu nou, fara sa afecteze circulatia feroviar

POD KM 398+129,77-proiectat pe traseu nou
Solutia proiectata este cu un pod dalat cu deschiderea 7,00 m care corespunde liniei CF de mare
viteza.
Podul se afla intre Statiile Craciunel –Coslariu. Acesta traverseaza o vale nenominalizata .
Sectiunrea podului afost dimensionata pentru debitul Q1%=18,50 mc/s.
Latimea podului corespunde pentru amplasarea a doua linii CF la distanta de 4,85 m.
Structura de rezistenta a fost dimensionata pentru incarcarea cu convoiul LM71 ,conform Normelor
Eurocod.
In zona podului albia are latimea de 4,80m . In amonte si aval de pod albia are baza 4,80 m
Lucrarea se executa pe traseu nou, fara sa afecteze circulatia feroviara
PODET KM

406+783 -existent
400+ 439,66 -proiectat

Solutia proiectata este de inlocuire apodului existent cu un pod dalat cu deschiderea 7,00 m care
corespunde liniei CF de mare viteza.
Podul se afla intre Statiile Coslariu-Santimbru . Acesta traverseaza albia unei vai nenominalizate
Sectiunea podului afost dimensionata pentru debitul Q1%=20,00 mc/s.
Latimea podului corespunde pentru amplasarea a doua linii CF la distant de 5,00m
Structura de rezistenta a fost dimensionata pentru incarcarea cu convoiul LM71 ,conform Normelor
Eurocod.
In amonte e pod s-au prevazut lucrari pentru racordarea albiei noi la traseul albiei naturale.
In zona podului albia are latimea de 4,80m . In amonte si aval de pod albia are baza 4,80 m
adancimea de 1,30m, si taluzuri cu panta 1:1. Albia ,in aval de pod, se va reface pe o lungime de 30m
,cu panta longitudinal 1% , cu baza 4,80m cu taluzuri 2:3 si adancimea de 1,50 m.
Lucrarile la infrastructuri se executa sub protectia a doua poduri provizorii G18, cu restrictie de viteza
30 km/h. Suprastructura se executa alternativ pe doua tronsoane. Pe timpul executiei suprastructurii,
circulatia feroviara se face pe o singura linie.
PODET KM

407+507,90 -existent
401+056,90 -proiectat

Datorita schimbarii amplasalmentului s-au prevazut lucrari importante pentru refacerea albiei in aval
de pod , pana la podul de la drumul judetean, In amonte e pod s-au prevazut lucrari pentru racordarea
albiei noi la traseul albiei naturale. In zona podului albia are latimea de 4,80m
Lucrarile la infrastructuri se executa sub protectia a doua poduri provizorii G18.
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Suprastructura se executa alternativ pe doua tronsoane. Pe timpul executiei suprastructurii, circulatia
feroviara se face pe o singura linie.

PODET KM

408+464,57 –existent
402+125,66 -proiectat

Solutia proiectata este de reparare si consolidare a podetuului existent pentru a corespunde liniei CF
de mare viteza.
Podetul se afla intre Statiile Coslariu -Santimbru si traverseza albia unei vai nenominalizate cu
bazinul de 1,49 kmp. Sectiunea podetului a fost verificata pentru debitul Q1%= 14,3 mc/s.
Latimea podului corespunde pentru amplasarea a doua linii CF la distant de 4,20m .
Structura de rezistenta a fost verificata incarcarea cu convoiul si LM71 ,Conform Normelor Eurocod.
In interiorul podetului s-a prevazut un pereu din beton hidrotehnic C25/30 cu grosime variabila 5-25
cm. In aval albia se protejeaza cu pereu din beton hidrotehnic C25/30, cu grosimea de 20 cm , pe o
fundatie din nisipde 10 cm. In aval de podet albia se executa cu latimea de 3,00m, cu taluzuri cu panta
1:1 si adancimea de 1,00 m.
Lucrarea se execută sub protectia a doua poduri provizorii G13,5 cu menţinerea
circulaţie cu restricție de viteză 30 km/h .
PODET KM

liniilor sub

408+837,83-existent
402+497,33-proiectat

Solutia proiectata este de inlocuire a podului existent cu un pod nou cu deschiderea de 7,00m,
corespunde liniei CF de mare viteza.

care

Podul se afla la capatul X al Statiei Santimbru . Acesta traverseaza albia unei vai nenominalizate
Sectiunea podului afost dimensionata pentru debitul Q1%=20,50 mc/s.
Latimea podului corespunde pentru amplasarea a doua linii CF la distanta de 5,00m
Structura de rezistenta a fost dimensionata pentru incarcarea cu convoiul LM71 ,conform Normelor
Eurocod.
In zona podului albia are latimea de 4,80m . In amonte si aval de pod albia are baza 4,80 m
adancimea de1,30m, si taluzuri cu panta 1:1. Suprafata albiei in zona podului se protejeaza cu pereu
din beton idrotehnic C25/30 de 20 cm grosime pe o fundatie din nisip de 10cm grosime. Cpatul
amonte si aval al zonei protejate se racordeaza la albia in teren natural, cu pinteni din beton C25/30 si
anrocamente din piatra bruta.
Albia ,in aval de pod, se va reface pe o lungime de 60 m pana la Raul Mures. Albia are panta
longitudinala 1% , cu baza 4,80m cu taluzuri 1:1 si adancimea de 1,30 m. Pe acesta zona albia se
protejeaza cu pereu. In aval de pod s-a amplasat o trecere prin vad pentru drumul comunal existent.
Latimea trecerii este de 7,00m , cu rampe cupanta 1:10.
Lucrarile la infrastructuri se executa sub protectia a doua poduri provizorii G18.
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Suprastructura se executa alternativ pe doua tronsoane. Pe timpul executiei suprastructurii, circulatia
feroviara se face pe o singura linie cu restrictive de viteza 30km/ora

PODET KM

410+126,78-existent
403+787,72-proiectat

Solutia proiectata este de extindere a podetul existent cu o structura din elemente prefabricate cu
lumina de 5,00m.
Podetul se afla intre Statiile Santimbru- Barabant si traverseza albia unei vai nenominalizate, cu
bazinul de 1,8 kmp. Sectiunea podetului a fost verificata pentru debitul Q1%= 16,20mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a doua linii CFla distant de 4,94 m.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71 ,Conform Normelor
Eurocod.
Podetul se extinde pe partea stanga cu 3,29m iar pe partea dreapta cu 1,60m.
Panta longitudinala a albiei proiectate este de 1%.
Lucrarea se executa sub protectia a doua poduri provizorii G19,5 cu mentinerea liniilor directe sub
circulatie cu restrictie de viteza 30km /h.
Demolările se execută pe tronsoane odată cu lucrările pentru podeţul nou
Podetul tubular existent in amonte se demoleaza.
PODET KM

410+223,27 -existent
403+884,21-proiectat

Solutia proiectata este de extindere a podetului existent pe partea stanga cu cadre prefabricate Tip
C2,cu lumina de 2,00m .
Podetul se afla intre statiile Santimbru-Barabant si traverseza albia unei vai nenominalizate , cu
bazinul de 0,74kmp. Sectiunea podetului a fost dimensionata pentru debitul Q1%=9,29 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a doua linii CFla distanta de 4,79m
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul
Eurocod.

LM71,conform Normelor

Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa sub protectia a doua poduri provizorii G16,5 cu mentinerea liniilor sub circulatie
cu restrictie de viteza 30km /h
PODET KM

410+813 -existent
404+485-proiectat

Avand in vedere inexistenta unui podet pe linia II si desfiintarea albiei in aval de terasamentul CF, s-a
ales solutia desfiintarii podetului.
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Debitul aferent Q1%=4,43 mc/s se va conduce la podetul cel mai apropiat Km 404+783,52.
Pentru acesta se va executa o albie paralela cu linia CF pe lungimea de 300m.
Albia se va sapa in teren natural cu panta 0,5%, cu baza 1,50m , adancimea de 1,50m si taluzuri cu
panta 2:3.Podetul existent pe linia I se demoleaza.
PODET KM

411+120,41-existent
404+783,52-proiectat

Solutia proiectata este de reparare si consolidare a podului existent pentru a corespunde liniei CF de
mare viteza.
Podul se afla intre Statiile Santimbru-barabantsi traverseza albia unei vai nenominalizate cu bazinul de
0,8 kmp. Sectiunea podetului a fost verificata pentru debitul Q1%= 2,82+4,43=7,25 mc/s.
Latimea podului corespunde pentru amplasarea a doua linii CF la distant de 4,20m .
Structura de rezistenta a fost verificata incarcarea cu convoiul si LM71 ,Conform Normelor Eurocod.
In interiorul podetului s-a prevazut un pereu din beton hidrotehnic C25/30 cu grosime variabila 5-25
cm. In aval albia se protejeaza cu pereu din beton hidrotehnic C25/30, cu grosimea de 20 cm , pe o
fundatie din nisipde 10 cm.
In aval de podet albia se executa cu latimea de 3,00m, cu taluzuri cu panta 1:1 si adancimea de 1,00
m.
Lucrarea se execută sub protectia a doua poduri provizorii G13,5 cu menţinerea
circulaţie cu restricție de viteză 30 km/h .
PODET KM

liniilor sub

411+822,97-existent
405+485.21-proiectat

Podul se afla intre Statiile Santimbru –Barabant . Acesta traverseaza albia unei vai nenominalizate cu
bazinul hidrografic de 1,50 kmp.Sectiunea podului afost dimensionata pentru debitul Q1%=14,40
mc/s.
Latimea podului corespunde pentru amplasarea a doua linii CF la distant de 4,20m.
Structura de rezistenta a fost dimensionata pentru incarcarea cu convoiul LM71 ,conform Normelor
Eurocod.
In zona podului albia are latimea de 4,80m . In amonte si aval de pod albia are baza 4,80 m
adancimea de1,30m, si taluzuri cu panta 1:1. Suprafata albiei in zona podului se protejeaza cu pereu
din beton hidrotehnic C25/30 de 20 cm grosime pe o fundatie din nisip de 10cm grosime. Capetele
amonte si aval ale zonei protejate se racordeaza la albia in teren natural, cu pinteni din beton C25/30 si
anrocamente din piatra bruta. Aval de pod s-a amplasat o trecere prin vad pentru drumul existent.
Latimea trecerii este de 4,00m , cu rampe cupanta 1:10.
Lucrarile la infrastructuri se executa sub protectia a doua poduri provizorii G18 cu restrictie de viteza
30 km /h.
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Suprastructura se executa alternativ pe doua tronsoane. Pe timpul executiei suprastructurii, circulatia
feroviara se face in ambele sensuri pe o singura linie, cu restrictie de viteza 30km/h.

PODET KM

412+701,95 –existent
406+362.17-proiectat

Solutia proiectata este de refacerea a trei tronsoane ale podetului existent cu o structura din elemente
prefabricate cu lumina de 4,00m.
Podetul se afla in Statia Barabant si traverseza albia unei vai nenominalizate, cu bazinul de 0.612
kmp. Sectiunea podetului a fost verificata pentru debitul Q1%= 7,83mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a trei linii CF la distante de 4,20 m si 6,00m.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71 ,Conform Normelor
Eurocod.
Podetul se extinde pe partea stanga cu m iar pe partea dreapta se reface pe 1,60m.
Panta longitudinala a albiei proiectate este de 1%.
Lucrarea se executa alternative pe cate olinie cu mentinerea celorlalte linii sub circulatie cu restrictie
de viteza 30km /h.
Demolările se execută pe tronsoane odată cu lucrările pentru podeţul nou.
PODET KM

414+210,00-existent
407+870.55-proiectat

Podetul se afla in statia Barabant si are debitul afferent Q1%=3.97 mc/s.
Deoarece la drumul de ocolire al municipiului Alba Iulia, aflat in aval, nu s-au executat podete
corespondente , scurgerea apei nu se poate face decat in bazine colectoare de infiltrare si evaporare.
Pentru acest podet s-a prevazut in amonte de linia CF un bazin de colectare –polder ,cu dimensiunile
3x40m, cu adancimea de 1,70m , cu taluzuri 2:3.
Ca urmare a acestei solutii s-a prvazut desfiintarea podetului existent.
PODET KM

415+191,83 -existent
408+844,83 -proiectat

PODET KM

418+230,20-existent
411+897,50 –proiectat

Solutia proiectata este de inlocuire a podetul existent cu un podet nou cu lumina de 5,00m.
Podetul se afla in Statia Alba Iulia si traverseza albia unei vai nenominalizate cu bazinul de 3,69
kmp. Sectiunea podetului a fost dimensionata pentru debitul Q1%=24,7 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 5 linii CF la distante de 5,00m
MEMORIU TEHNIC GENERAL
Pag. 37 / 134

Joint Venture leader
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR
CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : COŞLARIU – SIMERIA
LOT 2 VINŢU DE JOS - COSLARIU

Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul
Eurocod.

PROIECT TEHNIC

LM71 ,conform Normelor

Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se execută pe rand pe fiecare linie , cu menţinerea celorlalte liniilor sub circulaţie cu
restricție de viteza 30km/h.
Demolarea podetului existent se executa pe tronsoane odata cu executia tronsoanelor noi.
PODET KM

419+450,12 -existent
413+114,00 -proiectat

Podetul se afla in Statia Alba Iulia , si traverseaza albia unei vai nenominalizate cu bazin afferent de
0,281 kmp,
Solutia proiectata este un podet Tip C2EN, cu lumina de 2,00m.
Sectiunea podetului a fost dimensionata pentru debitul Q1%=4,13 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a doua linii CFla distanta de 6,60m.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul si LM71,Conform Normelor
Eurocod.
Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa sub protectia a doua poduri provizorii G18, cu rstrictie de viteza 30km/h
PODET KM

422+059,31 -existent
415+727,91-proiectat

Solutia proiectata este de reparare si consolidare a podului existent pentru a corespunde liniei CF de
mare viteza.
Podul se afla intre Statiile Alba Iulia-Vintu de jos si traverseza albia unei vai nenominalizate cu
bazinul de 1,39 kmp. Sectiunea podetului a fost verificata pentru debitul Q1%= 13,6 mc/s.
Latimea podului corespunde pentru amplasarea a doua linii CF la distant de 4,20m .
Structura de rezistenta a fost verificata incarcarea cu convoiul si LM71 ,Conform Normelor Eurocod.
In interiorul podetului s-a prevazut un pereu din beton hidrotehnic C25/30 cu grosime variabila de 1525 cm. In aval albia se protejeaza cu pereu din beton hidrotehnic C25/30, cu grosimea de 20 cm , pe o
fundatie din nisipde 10 cm..
Lucrarea se execută sub protectia a doua poduri provizorii G13,5 cu menţinerea
circulaţie cu restricție de viteză 30 km/h .
PODET KM

liniilor sub

424+311,27 -existent
417+98,20 -proiectat

Solutia proiectata este de inlocuire a tronsonului boltit al podetului existent pe linia II cu un podet nou
cu lumin de 4,00m.
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Podetul se afla intre Statiile Alba Iulia Vintu de Jos si traverseza albia unei vai nenominalizate cu
bazinul de 1,28kmp si debitul Q1%=12,9 mc/s.
Podetul are functia suplimentara de pasaj inferior pentru un drum de exploatare.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a doua linii CF la distant de 4,20m. .
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul
Eurocod.

LM 71,Conform Normelor

Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se execută sub protectia a doua poduri provizorii G18, cu menţinerea liniilor sub circulaţie
cu restricție de viteză 30 km/h .
PODET KM

427+294,67 -existent
420+952, 90 –proiectat

Solutia proiectata este de inlocuire a podetul existent cu un podet nou cu lumina de 3,00m.
Podetul se afla in Statia Vintu de Jos si traverseza albia unei vai nenominalizate, cu bazinul de 0,419
kmp. Sectiunea podetului a fost dimensionata pentru debitul Q1%=5,78 mc/s.
Lungimea podetului corespunde pentru amplasarea a 4 linii CF.
Structura de rezistenta este calculata pentru incarcarea cu convoiul
Eurocod.

LM71,Conform Normelor

Panta longitudinala a albiei este de 1%.
Lucrarea se executa sub protectia a trei poduri provizorii G18,cu mentinerea circulatiei cu restrictie
de viteza 30km/ora.
La lucrarile descrise mai sus, se adauga realizarea racordului c.f Alba Iulia-Sibiu, asa cum este
descris la punctual 2.6.6 Suprastructura c.f.

2.6.6 SUPRASTRUCTURA
Specialitatea SUPRASTRUCTURA LINII C.F. este structurată pe staţii de cale ferată şi intervale intre
staţii, după cum urmează:
1. STAŢIA PODU MUREŞ ;
2. STAŢIA COŞLARIU ;
3. VARIANTA PODU MUREŞ - COŞLARIU ;
4. INTERVAL COŞLARIU - SÂNTIMBRU ;
- P.O. SÂNTIMBRU ;
5. H.M. SÂNTIMBRU;
6. INTERVAL SÂNTIMBRU - BĂRĂBANŢ ;
7. H.M. BĂRĂBANŢ ;
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8. INTERVAL BĂRĂBANŢ - ALBA IULIA ;
9. STAŢIA ALBA IULIA ;
10. INTERVAL ALBA IULIA - VINŢU DE JOS;
Prin lucrările proiectate s-au avut în vedere următoarele:
-

înlocuirea materialului de cale existent pe liniile curente şi directe din staţii cu
material nou:



şine de tip 60 E1, montate pe traverse de beton monobloc pentru prindere elastică,
sarcina pe osie de 250 kN şi pentru viteza de 160 km/h (pentru liniile curente şi directe
din staţii);



poza traverselor din linie curentă şi directă din staţii va fi de 1734 buc/km pentru
aliniamente şi curbe cu R>500 m ;



prisma caii va fi realizata din piatra sparta noua;
-

înlocuirea materialului de cale existent pe liniile de primire expediere trenuri de
calatori din staţii cu material nou:



şine de tip 60 E1, montate pe traverse de beton monobloc pentru prindere elastică,
sarcina pe osie de 250 KN;



poza traverselor de 1667 buc/km pentru aliniamente şi curbe cu R>500 m, respectiv de
1734 buc/km pentru curbe cu R<500m;
-

pentru celelalte linii din staţii se va folosi şină noua, prindere K sau elastică, traverse
de beton noi ;

-

după executarea lucrărilor de suprastructură, şinele urmează să fie sudate, realizânduse calea ferată fără joante; se prevede sudarea reperelor aparatelor de cale din
capetele staţiilor şi înglobarea acestora în calea fără joante;

-

liniile directe şi primele abateri aferente liniilor directe vor avea lungimi utile mai
mari de 750 m;

-

se vor elimina toate bretelele aflate în cale, în locul lor introducându-se diagonale
simple formate din schimbători de cale tip 60-300 -1:9, tip 60-760 -1:14 sau tip 601200-1:18,5;

-

eliminarea tuturor TDJ-urilor de pe liniile directe şi liniile abătute care se
reabilitează;

-

înlocuirea la liniile abătute, a aparatelor de cale existente cu schimbătoare de cale noi
pe traverse de beton speciale noi;

-

accesul călătorilor la peroanele intermediare se va realiza numai prin intermediul
unor pasarele;

-

în linie curentă distanţa dintre linii va fi de minim 4,20 m, iar în staţii de 5,00 m.
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Aparatele de cale utilizate:
-

schimbătoare de cale 60 – 300 – 1:9 cu viteza pe abatere de 50 km/h;

-

schimbătoare de cale 60 – 760 – 1:14 cu viteza pe abatere de 80 km/h;

-

schimbătoare de cale 60 -1200 - 1: 18,5 cu viteza pe abatere de 100 km/h;

-

schimbătoare de cale 49 – 300 – 1:9 cu viteza pe abatere de 50 km/h;

-

schimbătoare de cale 49 – 190 – 1:9 cu viteza pe abatere de 40 km/h;

Sistematizarea staţiilor
La proiectarea noilor dispozitive feroviare din staţii s-a ţinut seama de câteva obiective:
-

amplasarea de aparate de cale tip 60 – 760 - 1:14 la accesele pe primele linii abătute,
în toate staţiile care permit realizarea lungimilor utile de 750m pentru o viteză pe
abatere de 80 km/h;

-

amplasarea de aparate de cale tip 60 - 1200 - 1: 18,5 la accesul pe varianta de traseu
Podu Mureş - Coşlariu pentru a permite accesul către staţia Coşlariu cu viteza pe
abatere de 100 km/h;

-

eliminarea peroanelor platformă dintre linii şi amplasarea de peroane late între linia
directa şi prima linie abătută, pentru ca peroanele să aibă o lăţime care să permită pe
de o parte staţionarea în siguranţă a călătorilor în timpul trecerii fără oprire a unui
tren de mare viteză pe linia alăturată peronului, iar pe de altă parte, să se asigure
posibilitatea de realizare a pasarelelor sau tunelelor pietonale; obţinerea spaţiului
necesar pentru acest peron, dată fiind distanţa între axele liniilor c.f. presupune
desfiinţarea unei linii abătute, total sau parţial şi adaptarea corespunzătoare a
dispozitivului de linii pentru a asigura funcționalitatea în noile condiţii; peronul astfel
realizat va trebui să deservească accesul călătorilor la ambele linii adiacente acestuia.

-

eliminarea bretelelor şi înlocuirea lor cu diagonale simple.

Prisma căii
Prisma caii va fi realizata din piatra sparta nouă aprovizionată din cariere agrementate de către AFER ;
Grosimea prismei căii va fi de 0.30 m sub traverse în dreptul şinei, în aliniament şi a firului interior al
curbelor.
Lăţimea minimă a prismei măsurată de la capătul traversei la muchia prismei va fi de minim 0,50 m în
aliniament şi pe zona schimbătoarelor de pe liniile directe şi de 0,60 m în curbe cu raze mai mici de
800 m.
Treceri la nivel
Trecerile la nivel existente pe liniile care se reabilitează, se vor dezafecta în timpul lucrărilor ,
utilizandu-se treceri la nivel provizorii pentru care constructorul va obtine aprobarile necesare.
Trecerile la nivel proiectate pe amplasamentele existente, conform cerinţelor beneficiarului, sunt in
capetele statiilor CF, sau in zona punctelor de oprire pentru a permite atât accesul călătorilor la peroane
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cât si în scopul asigurării desfăşurării traficului rutier sau pietonal peste calea fertă spre localitătile
limitrofe.
Trecerile la nivel se vor reface utilizând panouri prefabricate din cauciuc special care să corespundă
caracteristicilor din Agrementul Tehnic emis de către AFER .
Trecerile la nivel se amplasează astfel încât unghiul de intersecţie dintre axul căii ferate şi axul
drumului să fie cât mai apropiat de 90 de grade. Unghiul minim este de 25 de grade pentru lucrări noi
şi de 30 de grade pentru trecerile la nivel existente.
Trecerile la nivel vor fi asigurate cu bariere duble (4 semicumpene), cu instalaţii automate de
semnalizare a apropierii trenului şi cu indicatoare pentru circulaţia rutieră.
Categoria trecerii la nivel se stabileşte în STAS 1244 în funcţie de intensitatea traficului feroviar,
viteza maximă de circulaţie a trenurilor şi de clasa tehnică a drumului.
Profilul longitudinal
Lungimea unui element de profil este minim suma tangentelor celor doua curbe de racordare a
declivitatilor (adiacente acestuia) si nu mai mică de 200m.Schimbările de declivitate nu sunt premise
pe schimbătoarele de cale , sau pe curbele de racordare.
Declivitatea maximă conform TSI, poate să fie de 12,5/1000, dar este preferabil să nu depăsească
declivitatea maximă existentă pe traseul studiat de 5 ‰.
Descrierea lucrărilor proiectate pe intervale şi staţii:
VARIANTA PODU MUREŞ - COŞLARIU
Semnal intrare „Y” - Km 395 + 095ex. - spre cap X Podu Mureş - Sighişoara
Semnal intrare „X” - Km 398 +740pr. Fir I - dinspre cap Y Coşlariu ;
Semnal intrare „X” - Km 399 + 015pr. Fir II - dinspre cap Y Coşlariu ;
 A fost propusă ca soluţie pentru viteza de 160 km/h, o linie dublă denumită “varianta Podu
Mureş - Coşlariu”
 Diagonalele din capatul X al variantei ( zona Podu Mureş ) au aparate de cale cu tg = 1:14,
iar diagonalele din capatul Y al variantei (zona Coşlariu) au aparate de cale cu tg = 1:18,5.
 Declivitatea maximă proiectată pe variantă este de 4,50‰ pe 900m ;
 Raza minimă a curbelor proiectate este de 2400 m ;
 Lungimea curbelor de racordare corespunzatoare razei R=2400m şi vitezei proiectate
Lr=210m
 Lungimea variantei între semnalele din cap. X şi semnalul din cap Y este de 3645m pe Fir
I si 3920m pe Fir II;
 Pod nou peste Mureş de la km 395+222 (pe un amplasament nou ) care să asigure distanţa
de 4,50 m între axele liniilor cf şi să permita circulaţia trenurilor cu viteză de 160 km/ora ;
 Pasaj superior proiectat la Km 396+200pr. pentru a asigura intersecţia cu DN14B .
 Podeţe noi la Km 395+521,76pr., km 396+302pr., km 396+811,31pr., km 397+075,42pr.,
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km 397+539,77pr., km 397+860,69pr. ;
STAŢIA CF PODU MUREŞ
Semnal intrare „X” – Km 394 + 141ex. - dinspre Sighişoara ;
Semnal intrare „Y” – Km 395 + 095ex. - spre Varianta Podu Mureş - Coşlariu ;
Semnal intrare „Y” – Km 396 + 858ex. - spre Coslariu ;
Semnal intrare „Y” – Km 396 + 844ex. - spre Teiuş ;


Vitezele proiectate sunt următoarele :
- în cap. X = 160 km/h, dinspre Braşov;
- în cap. Y = 30 km/h, spre Coşlariu şi 50 km/h spre Teiuş;



Staţie cu un sistem feroviar alcătuit din următoarele linii cf :

- Linia 1 linie de primire - expediere :
- Lu = 536 m ;
- Linia II linie directă spre Coşlariu :
- Lu = 536 m ;
- Linia III linie directă spre Teiuş
:
- Lu = 626 m ;
- Linia 4 linie de primire-expediere şi asigură accesul în direcţia Teiuş: - Lu = 626 m ;
- Fir I cuprins între semnalul de intrare cap „X” dinspre Sighişoara şi semnalul de
intrare „Y”, dinspre variantă : L constr. = 954 m ;
- Fir II cuprins între semnalul de intrare cap „X” dinspre Sighişoara şi semnalul de
intrare „Y” dinspe variantă : L constr. = 954 m ;


Peron în faţa clădirii, exterior liniei abătute ( linia 1), cu Lu = 50 m şi l = 4 m ;


Raza minimă a curbelor proiectate în cap. X este de 500 m, fără curbă de racordare,
ceea ce limitează viteza la 50 km/h ;


Raza minimă a curbelor proiectate în cap. Y:

- în direcţia spre Teiuş este de 450 m, fără curbă de racordare, ceea ce limitează viteza la 50 km/h
- în direcţia spre Coşlariu este de 200 m, ceea ce limitează viteza la 30 km/h ;
 Declivitatea maximă proiectată în staţie pe zona de staţionare a trenurilor este de 1,95 ‰ pe
o lungime de 385 m, iar în capătul Y al staţiei este de 5‰ pe o lungime de 330 m ;

Trecerea la nivel din cap.X, Km 394+598ex. se va realiza cu dale elastice, pe
amplasamentul proiectat şi va fi asigurată cu barieră dublă (4 semicumpene) .

Pod metalic, peste râul Mureş, la km 395+222 ex ce se va recondiţiona păstrându-se
gabaritul minim de 4,00 m între linii ;

Podete noi la : km 394+575pr./ ex., km 395+551,30ex., km 395+842ex., km
396+154,30ex., km 396+217,30ex., km 396+584,30ex., km 396+703,78ex.
STAŢIA CF COŞLARIU
Semnal intrare „X” – Km 401 + 909,16 pr. - dinspre Teiuş;
Semnal intrare „X” – Km 396 + 858 pr. - dinspre Podu Mureş ;
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Semnal intrare „X” – Km 398 + 740pr. Fir I - dinspre Varianta Podu Mureş - Coşlariu ;
Semnal intrare „X” – Km 399 + 015pr. Fir II - dinspre Varianta Podu Mureş - Coşlariu ;
Semnal intrare „Y” – Km 400 + 571 pr.( Prin Varianta Podu Mureş - Coşlariu ) /
Km 406 + 912,84 pr.( Prin Staţia Coşlariu ) - spre Sântimbru ;


Vitezele proiectate cap.X = 50 km/h şi cap.Y = 90 km/h

 Staţie cu un sistem feroviar alcătuit din mai multe grupe de linii, dintre care se vor reabilita
următoarele linii cf ce fac parte din grupa de tranzit:
- Linia 1 linie de primire - expediere şi linie directă spre Coşlariu :
- Lu = 1041 m ;
- Linia II linie directă spre Teiuş :
- Lu = 955 m ;
- Linia III linie directă spre Teiuş :
- Lu = 1123 m ;
- Linia 4 linie de primire-expediere şi asigură accesul în direcţia Teiuş: - Lu = 1031 m ;
- Linia 5 linie de primire-expediere şi asigură accesul în direcţia Teiuş: - Lu = 693 m ;
- Linia 6 linie de primire-expediere şi asigură accesul în direcţia Teiuş: - Lu = 693 m ;
- Fir I cuprins între semnalul de intrare cap „X” dinspre varianta şi semnalul de intrare
„Y” dinspre Sântimbru : L constr. = 1832 m ;
- Fir II cuprins între semnalul de intrare cap „X” dinspre varianta şi semnalul de intrare
„Y” dinspre Sântimbru : L constr. = 1554 m ;
 Peron în faţa clădirii, exterior liniei abătute ( linia 1), cu Lu = 200 m şi l = 4 m, limitat de
racordul la rampă;
 Între liniile principale, în cap.X, au fost amplasate două diagonale cu aparate de cale
cu tg = 1: 9, iar în cap.Y, o diagonală cu aparate de cale cu tg = 1:14 şi o diagonală
cu aparate de cale cu tg = 1: 9
 Declivitatea maximă proiectată în staţie pe zona de staţionare a trenurilor este de 1,51 ‰ pe
o lungime de 447 m, iar în capătul X al staţiei este de 2,57 ‰ pe o lungime de 500 m ;
 Pentru accesul în sensul intrărilor - ieşirilor de la linia directă la prima linie abătută, au fost
amplasate aparate de cale cu tg = 1: 9;
 Pentru a avea acces la peron toate trenurile de călători din direcţia Teiuş, la km 402+800 şi
la km 403+400, au fost amplasate două diagonale, cu aparate de cale cu tg = 1: 9 ( între
liniile 1 si II );
 A fost reconfigurat sistemului de aparate de cale cu tg = 1: 9, de la liniile 4, 5 şi 6, cap.X,
pentru a asigura accesul de la grupa B Triaj spre direcţia Blaj;
 Rampa şi linia care o deserveşte, racordată din linia 1, vor fi reamplasate ;
 Poduri noi cu cuva de balast la km 401+997 ex., km 404+444,25ex., km 405+545ex., la km
406+043ex. şi la km 406+771;
 Accesul la grupa A Triaj, din fir I, cap. „Y” se va face printr-un aparat de cale cu tg = 1:14.
Linia de racord este asigurată cu linie de evitare .
 Trecerea la nivel din cap.X, Km 402+026ex.,care asigură intersecţia cu DN14B, se va
realiza cu dale elastice şi va fi asigurată cu barieră dublă (4 semicumpene) .
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INTERVAL COŞLARIU – SÂNTIMBRU
Semnal intrare „Y” – Km 400 + 571 pr. / Km 406 + 910 ex.
Semnal intrare „X” – Km 401 + 625,27 pr. / Km 407 + 964,34 ex.
 Intervalul este pe varianta de traseu proiectat pentru V= 120 km/h :
-

început variantă km 401+019 pr. ,

-

sfârşit variantă km 401+806 pr.( în St. Sântimbru ).

 Declivitatea maximă proiectată este de 1,76 ‰ pe o lungime de 687m ;
 Razele curbelor proiectate sunt 900 m ;
 Lungimea curbelor de racordare corespunzatoare vitezei proiectate : Lr = 195 m ;
 Podul de la km 407+508 se va desfiinta, realizandu-se un pod nou cu cuva de balast la
km 407+380,78 ex ./ km 401+045 pr.
P.O. SÂNTIMBRU
 Trecerea la nivel cu drumul judeţean 108, de la km 407+587ex. va fi desfiinţată şi va fi
înlocuită de un Pasaj inferior proiectat la Km 407+576,11ex./ Km 401+240 pr.
 Liniile si peroanele proiectate sunt in curba ( R=900 m – nu necesita supralargiri ) ;
 Peroanele se vor amplasa faţă în faţă şi vor avea dimensiunile urmatoare :
- la Fir I L = 100 m şi l = 2,25 m,
- la Fir II L = 100 m şi l = 3,25 m ;
STAŢIA CF SÂNTIMBRU
Semnal intrare „X” – Km 401 + 625,27 pr. / Km 407 + 964,34 ex.
Semnal intrare „Y” – Km 403 + 950,50 pr. / Km 410 + 281,60 ex.
 Viteza proiectată 140 km/h
 Declivitatea maximă proiectată în staţie pe zona de staţionare a trenurilor este de
1,80‰ pe o lungime de 1450 m, iar în capătul Y al staţiei este de 4‰ pe o lungime de 1700 m ;
 Staţia are un sistem feroviar alcătuit din urmatoarele linii cf :
- Linia 1 linie de primire-expediere :
- Lu = 782 m ;
- Linia II , Fir I linie directă
:
- Lu = 830 m ;
- Linia III , Fir II linie directă
:
- Lu = 899 m ;
- Linia 4 linie de primire-expediere :
- Lu = 899 m ;
- Linia 5, linie de tragere
:
- Lu = 305 m ;
- Linia de tragere pentru Racord Siloz Cereale: - Lu = 342 m ;
 Peron în faţa clădirii de călători cu L = 200 m şi l = 5 m ;
 Datorită traseului sinuos, cu aliniamente scurte, între liniile principale, în cap. X și în
cap.Y, s-a prevăzut doar câte o diagonală, cu aparate de cale cu tg = 1:14 ;
 Pentru accesul în sensul intrărilor-ieşirilor de la linia directă la prima linie abătută, au fost
amplasate aparate de cale cu tg = 1:9 ;
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 Pentru a mări lungimea utilă a liniei 1 a fost desfiinţată linia de evitare de la linia 1 din cap
X. şi a fost desființată linia publică ;
 A fost desfiinţata linia spre „fabrica de cărămidă” din cap.Y ;
 Liniile 1 si 4 existente au fost repoziționate pe amplasamente noi pentru a se crea o distanţa
de 6,50 m între liniile 1 - II şi III - 4, pentru a permite amplasarea peroanelor cu laţimea de
3 m.
 Noua amplasare a liniei 1 a implicat şi o reamplasare a racordului la linia Romcereal,
asigurat cu o linie de evitare .
 Rampa existentă la linia publică se va dezafecta şi s-a prevăzut realizarea unei rampe de
72 m x 10 m, amplasată în capătul liniei 5 .
 Linia de tragere din cap.Y, linia 5 proiectată, a fost scurtată până la km 403+760 pentru a
permite realizarea rampei fara a afecta podetul de la km 410+126,78ex.
 Trecerile la nivel din cap. „X” şi din cap „Y” se vor desfiinţa, deoarece pe zonele
respective, datorită variantelor de traseu, liniile directe sunt în curbă ;
 S-a prevazut o trecere la nivel în cap. „X”, pe un nou amplasament la km 405+545 pr./ km
408+885,48ex., care se va realiza cu dale elastice şi se va asigura cu barieră dublă
(4 semicumpene) .
 Poduri noi cu cuvă de balast : cap X - km 408+464,48ex., km 408+837,83 ex.,
cap. Y - km 410+126,78 ex. , km 410+243,39ex.
INTERVAL SÂNTIMBRU - BẶRẶBANŢ
Semnal intrare „Y” - Km 403 + 950,50 pr. / Km 410 + 281,60 ex.
Semnal intrare „X” - Km 406 + 721,90 pr. / Km 413 + 061,84 ex.
 Intervalul este pe varianta de traseu proiectat pentru V= 140 km/h ;
 Pe zonele de aliniament traseul corespunde cu cel existent ;
 S-au retrasat curbele pentru a se putea realiza viteza proiectată : R min.= 1300 m ;
 Lungimea curbelor de racordare corespunzătoare vitezei proiectate : Lr = 147 m ;
 Declivitatea maximă proiectată este de 4 ‰ pe o lungime de 1700m ;
 Poduri noi cu cuvă de balast la : Km 411+120,41ex., km 412+702ex.,
STAŢIA BẶRẶBANŢ
Semnal intrare „X” – Km 406 + 721,90 pr. / Km 413 + 061,84 ex.
Semnal intrare „Y” – Km 409 + 645,07 pr. / Km 415 + 979,85 ex.




Viteza proiectată 140 km/h ;
Staţia este în curbă, liniile s-au retrasat cu raza minimă proiectată de R = 1300 m ;
Lungimea curbelor de racordare corespunzatoare vitezei proiectate : Lr = 147 m ;
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 Declivitatea maximă proiectată în staţie pe zona de staţionare a trenurilor este de 0,06‰
pe o lungime de 1778 m, iar în capătul Y al staţiei este de 3,86 ‰ pe o lungime de 771 m ;
 Staţia are un sistem feroviar alcătuit din două grupe de linii, dintre care se vor reabilita
următoarele linii cf :
- Linia 1 linie de primire-expediere :
- Lu = 906 m ;
- Linia II , Fir I linie directă
:
- Lu = 947 m ;
- Linia III , Fir II linie directă
:
- Lu = 838 m ;
- Linia 4 linie de primire-expediere :
- Lu = 637 m ;
- Linia 5
:
- Lu = 747 m ;
- Linia 6
:
- Lu = 656 m ;
- Linia 7
:
- Lu = 625 m ;
- Linia 8 Racord Zlatna
:
- Lu = 625 m ;
- Linia 9 Racord Utilaj Greu
:
- Lu = 184 m ;
- Linia 10 Abatere Utilaj Greu
:
- Lu = 104 m ;
- Linia 11 Evitare Utilaj Greu
:
- Lu = 77 m ;
- Linia 12 Racord District LC
:
- Lu = 219 m ;
- Linia 13 Abatere District LC
:
- Lu = 24 m ;
- Linia 14 Tragere
:
- Lu = 290 m ;
 Peroane între liniile 1 - II si III - 4 cu L=250 m şi l = 3 m , prevăzute cu copertine;
 Peron în faţa clădirii de călători cu L = 326 m şi l = 6 m ;
 Alee de 167 m x 2 m care asigură accesul la trecerea la nivel din capătul X al peroanelor ;
 Treceri la nivel pentru accesul călătorilor, amplasate în ambele capete ale peroanelor ;


Gard de protecţie din plasă de sârmă sudată pe înălţimea de 1,60 m, între liniile II şi III, pe
toată lungimea peroanelor şi a rampelor pentru persoane cu dizabilităţi;

 Intre liniile principale, în cap.X şi în cap.Y, au fost amplasate câte două diagonale cu
aparate de cale cu tg = 1:14 şi tg = 1: 9;
 Pentru accesul în sensul intrărilor - ieşirilor de la linia directă la prima linie abătută, au fost
amplasate aparate de cale cu tg = 1: 9;
 A fost desfiinţată linia „0” din faţa clădirii staţiei;
 Linia de acces a districtului LC a fost racordată direct la linia 7, fiind desființată linia de
evitare;
 A fost soluționată desfacerea dublei joncțiuni de pe linia spre Zlatna și reconfigurată intrarea
în Grupa de marfă Zlatna, racordată în linia 1, acest lucru impunând reabilitarea liniilor pe o
lungime de 100 – 200 m ;
 Podul metalic din cap.X, la km 413 + 344,85ex., va fi înlocuit cu pod cu cuvă de balast ;
 Podețul deschis de la km 414+203 va fi desfiinţat ;
 Podeț nou la km 415 + 191,83ex.;
 Pod nou cu cuvă balast la km 415+736,14ex. numai pe firul 1 ;
INTERVAL BẶRẶBANŢ - ALBA IULIA
Semnal intrare „Y” - Km 409 + 645,07 pr. / Km 415 + 979,85 ex.
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Semnal intrare „X” - Km 411 + 016,30 pr. / Km 417 + 351,62 ex.
 Intervalul este pe varianta de traseu proiectat pentru V = 140 km/h ;
 Pe zonele de aliniament traseul firului I corespunde cu cel existent ;
 S-au retrasat curbele pentru a se putea realiza viteza proiectată : R min.= 1050 m ;
 Lungimea curbelor de racordare corespunzătoare vitezei proiectate : Lr = 210 m ;
 Declivitatea maximă proiectată este de 3,86 ‰ pe o lungime de 671m ;
 Trecerea la nivel existentă la km 416 + 480 se va amenaja cu dale elastice şi se va asigura
cu barieră dublă (4 semicumpene) .
 Pod nou cu cuvă de balast la : Km 417+ 061,80ex.
STAŢIA ALBA IULIA
Semnal intrare „X” – Km 411 + 016,30 pr. / Km 417 + 351,62 ex.
Semnal intrare „Y” – Km 413 + 653,09 pr. / Km 419 + 984,25 ex.
 Viteza proiectată 140 km/h ;
 DISPOZITIVUL FEROVIAR DIN STAŢIA ALBA IULIA A FOST PROIECTAT CONFORM
ADRESEI NR.17/UIP/7/195/06.06.2011 EMISẶ DE MTI CNCF „CFR” S.A. - DIRECŢIA
PROIECTE
 Pe sectoarele unde liniile s-au retrasat curbele au raza minima proiectată de R = 3400 m ;
 Lungimea curbelor de racordare sunt corespunzătoare vitezei proiectate ;
 Declivitatea maximă proiectată în staţie pe zona de staţionare a trenurilor este de 1,50‰ pe
o lungime de 1360 m, iar în capătul Y al staţiei este de 2,59 ‰ pe o lungime de 850 m
 Staţia are un sistem feroviar alcătuit din urmatoarele linii cf :
- Linia 1 linie de primire-expediere :
- Lu = 824m ;
- Linia 2 linie de primire-expediere :
- Lu = 940m ;
- Linia III = Fir I linie directă
:
- Lu =1216m ;
- Linia IV = Fir II linie directă
:
- Lu =1076m ;
- Linia 5 linie de primire-expediere :
- Lu = 743m ;
- Linia 6 linie de primire-expediere :
- Lu = 293m ;
- Linia 7
:
- Lu = 290m ;
- Linia 8 Atelier Revizie
:
- Lu = 124m ;
- Linie prelungire 1 X linie tragere :
- Lu = 474m ;
- Linie prelungire 5 X
:
- Lu = 290m +105m;
- Linie prelungire 2 Y linie tragere :
- Lu = 128m ;
- Linie prelungire 5 Y linie tragere :
- Lu = 98m
 Linia 1 şi-a păstrat amplasamentul pentru a evita afectarea peronului principal din faţa
clădirii de călatori.Acest lucru a impus deplasarea întregului dispozitiv de 5 linii proiectate
spre clădirile existente ce aparţin SIRV si care se vor demola (conform documentatiei de
exproprieri).Vor mai fi afectate imprejmuirile a 3 clădiri de locuinţe cumpărate de la
S.R.C.F. Braşov ,imprejmuiri ce se vor inlocui cu panouri de protectie, fonoabsorbante .
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 Dispozitivul de linii a fost astfel proiectat pentru a crea spațiul necesar pentru construirea a
doua peroane late între liniile 2 – III si IV – 5 , cu L= 400 m și l = 6,05 m, prevăzute cu
copertine pe toată lungimea;
 Peronul din fața clădirii de calatori, cu L = 254 m și l = 4,80 m, prevăzut cu copertină, va
deservi si linia 6 pentru traficul de călători, cântarul basculă nemaifiind funcţional.
 Accesul călătorilor la peroanele proiectate se va face, de pe peronul principal, printr-un
tunel pietonal nou proiectat care sa asigure gabaritele instrucţionale atat pe orizontala cat si
pe verticala;


Gard de protecţie din plasă de sârmă sudată pe înălţimea de 1,60 m, între liniile III şi IV,
pe toată lungimea peroanelor şi a rampelor pentru persoane cu dizabilităţi;
 Treceri la nivel cu facilităţi pentru persoane cu dezabilități locomotorii şi pentru cărucioare
de mesagerie, amplasate în capătul X al peroanelor. Ţinând cont de importanţa staţiei Alba
Iulia se va prevedea şi un spaţiu pentru amenajarea în viitor a unui lift pentru aceasta
categorie de persoane.
 Intre liniile principale, în cap.X şi în cap.Y au fost prevăzute câte două diagonale cu
aparate de cale cu tg = 1: 9 şi tg = 1:14, ( diagonalele cu tg = 1:14 sunt în „A”, iar cele cu
tg = 1: 9 sunt in „V”);
 Pentru accesul din sensul intrărilor de la linia directă la prima linie abătută, pentru sensul
normal de circulaţie, sunt prevăzute aparate de cale cu tg = 1:14, iar în sensul ieşirilor,
aparate de cale cu tg = 1: 9;
 În cap.X a fost reamplasată o diagonala cu aparate de cale cu tg = 1: 9 care asigură accesul
la linia 1 si a fost prevazuta o diagonala care sa asigure accesul la LFI si la linia de tragere
din cap X;
 În cap. Y sunt prevazute 2 linii de tragere :prelungire 2Y si 5Y ;
 La racordul „fabrica Apulum” a fost prevăzută o linie de evitare;
 Au fost reconfigurate liniile „Siloz” si „Peco” racordate cu aparate de cale cu tg =1: 9.
 Rampa de la linia 1, nu este afectată de retrasarea liniei 1 ;
 Pasaj superior existent la km 419+ 522,75 ex. la care s-au prevazut protectii pentru pilele
aflate in vecinatatea liniilor cf .Pe zona pajului superior au fost pastrate traseele liniilor
directe pentru a nu afecta gabaritele existente fata de pilele pasajului superior.In zona
pilelelor 3,4,si 5 se vor monta grinzi de protectie cu L=6,50m ;
 Podeţe noi la km 418+230,20ex. si km 419+450,12ex.
INTERVAL ALBA IULIA - VINŢU DE JOS;
Semnal intrare „Y” - Km 413 + 653,09 pr. / Km 419 + 984,25 ex.
Semnal intrare „X” - Km 420 + 844,15 pr. / Km 427 + 184,82 ex



Viteze proiectate : 145 km/h pana la km 414+527,87 – pe prima varianta de traseu;
160 km/h pana la sfarsitul intervalului;
Intervalul are doua variante de traseu :
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-

Prima varianta începe înainte de semnalul din Cap Y staţie Alba Iulia la Km
413+920,82pr. şi se sfârşeşte la km 414+527,87pr.; R min.pr.= 1200m,iar Lr = 200m;

-

A doua varianta incepe la km 419+929,59pr. şi se sfarşeşte după semnalul de intrare
din Cap X staţie Vinţu de Jos, la Km 421+ 044,83pr.; R min.pr.= 1500m, iar Lr =
210m ;



Declivitatea maximă proiectată este de 4,13 ‰ pe o lungime de 850 m ;
Pe zonele de aliniamente, traseul proiectat coincide cu cel existent ;
Poduri noi cu cuva de balast la :
- km 420 + 971,80ex./ km 414 + 641,94 pr. ;
- km 423 + 136,30ex./ km 416 + 804,65 pr. ;
- km 420 + 520,47 pr.
Podete noi la km 427+294,67 ex.



Pasaj inferior 423 + 490,11ex./ km 417 + 158,87 pr.

Sfârşitul Secţiunii 3, Lot 2, este în cap X al staţiei VINŢU DE JOS la Km 427 + 391,78 ex. /
Km
421 + 050pr. (FIR I). Distanţa între linii în acest punct s-a proiectat de 5,00 m pentru a permite
introducerea primei diagonale din staţia Vinţu de Jos.
Pentru asigurarea accesului direct din directia Alba Iulia in directia Sibiu, fara intrare in Statia
Vintu de Jos, se va proiecta si realiza un racord c.f linie simpla, neelectrificata, in lungime de
cca 2,3 km. Viteza de circulatie pe acest racord va fi de 80 km/h.
Accesul de pe ambele fire c.f va fi asigurat prin introducerea unei diagonale intre liniile curente,
cu schimbator de cale tip 60-760-1:14 si din firul 2, racordul se va desprinde printr-un
schimbator de cale tip 60-760-1:14.
Diagonala si aparatul de cale se vor amplasa inainte de inceputul variantei de traseu Alba IuliaVintu de Jos, cu respectarea Normativului de proiectare NP 109 din 2004 privind proiectarea
liniilor si statiilor de cale ferata pentru viteze de pana la 200 km/h.
Se anexeaza Planul de situatie (format din 2 parti) cu denumirea „ Plan de situatie linie racord
Sibiu”.
2.6.7 TELECOMUNICATII
2.6.7.1 FIBRA OPTICA EXISTENTA
Au fost prevăzute următoarele categorii de lucrări:
 Demontarea suporţilor şi a ancorelor;
 Pichetarea stâlpilor tip H, a celor de telecomunicaţii proiectaţi şi a ancorelor;
 Săparea gropilor pentru fundaţii;
 Executarea fundaţiilor şi plantarea stâlpilor de telecomunicaţii proiectaţi şi a ancorelor;
 Montarea consolelor cu role ;
 Montarea dispozitivului de ancorare;
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 Joncţionarea cablului cu fibre optice;
 Derularea cablului purtător şi a cablului cu fibre optice;
 Retensionarea cablului cu fibre optice după montarea pe trasa finală;
 Verificarea parametrilor de transmisie a fibrelor optice.
Lucrările de protecţie a cablului cu fibre optice se vor executa simultan cu lucrările de montare a
elementelor de susţinere a liniei de contact şi vor respecta condiţiile şi tehnologia de montare a liniei
de contact.
Execuţia lucrărilor începe numai după asigurarea condiţiilor de protecţie a personalului şi a utilajelor şi
se derulează conform soluţiilor prevăzute prin proiect.
Descrierea lucrărilor
a) Cazul în care traseul proiectat coincide cu cel existent caz in care se va muta cablul optic existent de
pe stalpii de beton pe stalpii proiectati, tip H.
-

-

in portiunile unde traseul proiectat coincide cu cel existent, pentru respectarea
lungimii rezervelor de cablu trebuie ca reinstalarea cutiilor de jonctiune sa fie
facuta in aceeasi pozitie a trasei, operatie care necesita instalarea unui stalp de
beton special pentru telecomunicatii, la aceeasi pozitie ca cel anterior, doar
distantat lateral de calea ferat fata de trasa stalpilor H.
pe aceleasi portiuni susmentionate, exista situatii cand in cursul timpului
datorita deranjamentelor s-au introdus cutii de jonctiune suplimentare.
se impune inlocuirea tuturor acelor sectiuni, deci revenirea la starea initiala.

b) Cazul în care traseul proiectat nu coincide cu cel existent, caz in care se va instala un cablu nou.
Operaţiile de executat sunt urmatoarele:
După instalarea stâlpilor H proiectaţi
- montarea confectiilor metalice corespunzatoare pe stâlpii H proiectati;
- intreruperea planificata,totala, a comunicatiilor;
- demontarea cablului existent si rularea lui pe tamburi;
- simultan, demontarea tuturor confectiilor metalice existente de pe stâlpii liniei de contact,
ELF (electrice-lumină-forţă) şi TCF (telecomunicaţii feroviare);
- reinstalarea cablului cu fibre optice prin tragere cu cablu purtator, pe role
- jonctionarea cablului cu fibre optice existent cu cel nou proiectat;
- demontarea şi montarea cablului cu fibre optice existent se va face numai în baza unei
documentaţii tehnice, însoţită de o listă de cantităţi întocmită conform “Indicatorului de
norme de deviz pentru lucrări de telecomunicaţii – Tc”.
- Piesele demontate se vor preda beneficiarului pe grupe componente şi tipuri de materiale în
vederea recuperării şi refolosirii conform Ordonanţei Guvernului României nr. 32 din
1.08.2007. În acest sens cablul cu fibre optice va fi rulat pe tamburi la lungimea lui reală.
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- scoaterea stâlpilor de telecomunicaţii existenţi şi ancorelor vechi şi umplerea gropilor
acestora cu pamânt rezultat din excavaţiile din şantier. Stâlpii şi fundaţiile demontate se vor
transporta in depozitele precizate de beneficiar (CFR), depozite dotate cu instalaţii de
spargere a betoanelor, în vederea recuperării materialelor refolosibile sau casabile în
conformitate cu prevederile OG nr.32/2007 şi predarea acestora la beneficiar. Se interzice
spargerea betoanelor în afara depozitelor prevăzute cu concasoare şi instalaţii de protecţie a
mediului.
Montarea stâlpilor de telecomunicaţii pentru asigurarea suportului fizic pentru cablul cu fibre optice se
va face în etapele de mai jos menţionate:
- pichetarea noilor stâlpi de telecomunicaţii proiectaţi şi a fundaţiilor. Se va evita pichetarea
pe acelaşi amplasament cu elementele vechi.
- săparea gropilor pentru fundaţii.
- poziţionarea stâlpilor şi ancorelor în gropile de fundaţii.
- turnarea betonului în gropile de fundaţii. Turnarea betonului se va face mecanizat, cu un
utilaj specializat, iar betonul va fi produs de o unitate autorizată de Inspectoratul de Stat în
Construcţii. Turnarea betonului nu se va efectua la o temperatura mai mica de 5 oC.
- echiparea stâlpilor cu armăturile pentru console şi ancorări .
- montarea dispozitivelor de ancorare la capetele zonei de ancorare; în unul din aceste
dispozitive se leagă cablul purtător şi cablul cu fibre optice (împreună sau separat) şi se
derulează spre celălalt capăt al zonei de ancorare. Pe parcurs, aceste conductoare se sprijină
pe rolele de derulare de la fiecare suport. Derularea conductoarelor se va executa cu un
utilaj specializat, menţinându-se constanta forţa de întindere din acestea (la o valoare
apropiată celei din exploatare) în tot timpul derulării, chiar şi în staţionare.
Pe următoarele intervale traseul proiectat de cale ferată nu coincide cu traseul existent:
Alba Iulia - Vinţu de Jos

km 413+700 – km 414+500

Alba Iulia - Vinţu de Jos

km 420+000 – km 420+850

Pe aceste intervale cablul cu fibre optice existent va fi înlocuit cu un nou cablu cu fibre optice .
Pozarea cablul cu fibră optică aerian
Două tipuri de accesorii vor fi folosite pentru fixarea cablului cu fibră optică pe stâlpi:
Două tipuri de accesorii vor fi folosite pentru fixarea cablului cu fibră optică pe stâlpi:
- Seturi de tensionare (ancoraj), asigurând fixarea cablului de stâlp; secţiune de ancorare
(secţiunea între două puncte de fixare succesive) va fi de aproximativ 1.5 km conform
Normativului ID 28-2004;
- Seturi de suspensie – role folosite pentru a prinde cablul de stâlpii intermediari.
Seturile de tensionare vor consta din capăt fix elicoidal pentru a fixa cablul şi accesoriile metalice
folosite pentru a fixa spiralele de stâlp.
Seturile de suspensie vor consta din rolă, atârnată până la o brăţară metalică fixată de o consolă.
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Consolele folosite de seturile de suspensie vor fi fie orizontale, situate pe stâlpi opuşi celor pe care este
montat conductorul de protectie. Pentru supratraversari seturile de suspensie vor verticale, situate în
vârful stâlpilor.
Elementul de prindere a rolei va permite rolei să se roteasca 90° pe două planuri.
Distanţa maximă între două puncte de tensiune/suspensie ale cablului optic (distanta între doi stâlpi
succesivi) va fi de 66 m conform Normativului ID 28-2004.
Cablul trebuie să reziste la toate solicitările externe care pot apărea în timpul instalării precum şi în
timpul operării în cele mai dificile condiţii climatice.
Elementele de prindere a cablului cu fibre optice sunt urmatoarele:
-

Console;
Varfare;
Element de prindere cu rola;
Console de fixare;

Joncţionarea cablul cu fibră optică aerian
Vor fi utilizate cutii de joncţiune (mufe de fibră optică) instalate pe stâlpii catenari.
La cutiile de joncţiune se vor prevedea lungimi de cablu de rezervă de ambele parţi ale fiecărei cutii
de joncţiune.
Lungimile de cablu de rezervă vor fi de maxim 30 m şi for fi aşezate în forma de cifra 8.
Fibrele vor fi sudate în cutiile de joncţiune (“fusion splicing”). Joncţionarea cablului va începe din
capete pentru a se putea măsura atenuarea introdusă de sudură. După fiecare sudură se va măsura
atenuarea introdusă de această operaţie. În cazul când valoarea atenuării depăşeşte valorile cerute,
sudura va fi refăcută. Dacă acest lucru nu se poate face din trei suduri succesive se va tăia 3 m din
cablu şi se va face o nouă joncţiune.
În clădiri, cablurile cu fibră optică se vor termina prin dispozitive de distribuţie speciale plasate în
incinta echipamentelor de telecomunicaţii. Lungimea de cablu de rezervă va fi prevăzută la terminaţia
cablului în clădiri.

2.6.7.2 SISTEM DE INFORMARE A CALATORILOR
Au fost prevăzute următoarele categorii de lucrări:
1) Lucrările de protecţie a instalaţiilor de telecomunicaţii feroviare afectate de lucrările de
reabilitare a liniilor de cale ferată, a podurilor, etc. constau în:
- mutarea în afara frontului de lucru a cablurilor telefonice afectate de lucrările de
sistematizare în staţiile de cale ferată;
- instalarea unor cabluri similare cu cele existente pe trasee neafectate de lucrări, darea
comunicaţiilor pe noile cabluri, demontarea cablurilor existente şi a celor afectate, în
vederea creării frontului de lucru necesar executării lucrărilor de sistematizare a staţiilor;
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- protecţia instalaţiilor exterioare de telecomunicaţii afectate de lucrările de sistematizare a
staţiilor de cale ferată;
- echipamentele de telecomunicaţii existente în sala IDM nu pot fi mutate în altă locaţie în
timpul lucrărilor de renovare a clădirilor de cale ferată, deoarece echipamentele de
semnalizări nu pot fi mutate din considerente de siguranţa circulaţiei.
- Lucrările de de renovare a sălilor IDM se vor face în etape(zone de lucru), echipamentele
aflate în salile IDM vor fi mutate în aceeaşi încăpere în funcţie de aceste etape;
- protecţia instalaţiilor de telecomunicaţii faţă de liniile de cale ferată electrificate
2) Lucrările de reabilitare a instalaţilor de telecomunicaţii feroviare constau în:
- reabilitarea reţelelor de cabluri de telecomunicaţii, prin înlocuirea cablurilor uzate din
staţiile de cale ferată;
- introducerea unui sistem integrat, modern de informare a publicului călător, în staţiile de
cale ferată şi în punctele de oprire;
- introducerea instalaţiilor de avizare sonoră a trecerii cu viteză a trenurilor, pentru
protejarea călătorilor aflaţi pe peroanele staţiilor în care acestea nu opresc;
- introducerea unor instalaţii sincronizate de ceasoficare în staţiile de cale ferată;
- introducerea echipament de sonorizare pentru informarea călătorilor prin înlocuirea şi
dotarea cu noi difuzoare şi amplificatoare noi ;
- introducerea unui echipament pentru avizarea
monitoare;

călătorilor prin panouri de afişare şi

- Instalare echipamente de electroalimentare şi baterii de acumulatoare în toate staţiile de
cale ferată;
Denumirea exactă a lucrărilor cuprinse în proiect pentru reabilitarea staţiilor de cf ce aparţin secţiunea
de cale ferată Coşlariu-Simeria:
 Instalare sistem de avizare şi informare a circulaţiei trenurilor cu panouri de afişare şi monitoare;
 Instalare sistem de informare acustică prin difuzoare privind circulaţia trenurilor;
 Instalare sistem de ceasoficare;
 Instalare interfon pentru casele de bilete;
 Instalare interfon pentru biroul de informaţii;

Reabilitarea instalaţiilor de telecomunicaţii va permite aducerea sistemelor existente în
concordanţă cu acordurile AGTC, AGC şi TER.
Sistemul de informare vizuală pentru călători
Sisteme vizuale de informaţii pentru călători ce vor fi instalate in staţiile mari, vor fi :
1. monitoare plate cu plasma sau cristale lichide cu iluminare LED, care vor fi montate pe
perete in sali mici (sala de asteptare, casa de bilete, biroul de informatii etc.);
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2. panouri mari, cu 12 rânduri şi ceas analogic încorporat cu iluminare cu LED-uri, montate in
sălile mari şi pe peroane;
3. panouri cu dublă faţă cu 3 rânduri şi ceas analogic încorporat cu iluminare LED montate pe
peroane sub copertine pentru informarea călătorilor asupra sosirilor şi plecărilor trenurilor.
Monitoarele cu ecran plat si panourile mari vor furniza informatii cu privire la situatia
actuala a traficului (plecari si sosirii trenuri, programul, intarzieri, peroane de sosire si plecare etc.).
Aceste informatii vor fi generate automat prin inregistrarea programului teoretic si interfata cu sistemul
de informare a calatorilor in Centrul de Control al Operaţiilor din Simeria si manual de catre seful
statiei in situatii de trafic neprevazute
Instalatiile de dispecerat
Lucrările la noul sistem de telefonie pentru siguranţa circulaţiei sunt cuprinse în alt caiet de sarcini de
specialitate din cadrul aceluiaşi Proiect tehnic.
Lucrările de electroalimentare sunt descrise în caietul de sarcini de Energoalimentare
din cadrul aceluiaşi Proiect tehnic.
Sistemul de ceasoficare
Sistemul de ceasoficare pentru întreaga secţiune de cale ferată Coşlariu-Simeria trebuie să fie
sincronizat de instalaţia de ceasoficare prin ceasul master amplasat în Centrul de Control al Operaţiilor
din Simeria. Această instalaţie de ceasoficare trebuie sa primească informaţia privitoare la ora exactă
prin GPS şi trebuie sa sincronizeze toate ceasurile principale din staţii si halte de-a lungul secţiunii de
cale ferată Coşlariu-Simeria.
În plus ceasurile principale din staţiile de cale ferată vor fi interconectate cu ceasurile secundare din
incinta staţiilor de cale ferată inclusiv ceasurile ce aparţin panourilor de afişare.
Sistemul trebuie sa fie extensibil pentru conectarea sistemului de ceasuri la alte staţii şi halte din afara
limitelor proiectului.
Centrul de control al instalaţiei de ceasoficare trebuie sa fie conectat la reţeaua de transmisie SDH prin
RS 485 .
În toate staţiile si haltele trebuie sa fie instalat un ceas principal ce trebuie sa fie sincronizat si
supervizat de la centrul de control al instalaţiei de ceasoficare din Simeria prin sistemul de transmisie
SDH existent.
Statutul intregului sistem de ceasoficare, cât şi informaţia despre erorile ceasurilor principale trebuie sa
fie transmise centrului de control al instalaţiei de ceasoficare din Centrul de control al traficului din
Simeria.
Sistemul de telefonie
Lucrările la noul sistem de telefonie pentru siguranţa circulaţiei sunt cuprinse în alt caiet de sarcini de
specialitate din cadrul aceluiaşi Proiect tehnic.
Lucrările de electroalimentare sunt descrise în caietul de sarcini de Energoalimentare
din cadrul aceluiaşi Proiect tehnic.
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Reţeaua de cabluri de telecomunicaţii
Cablurile de telecomunicatie din statie
Înainte de inceperii lucrărilor la cablu de telecomunicaţii urbane, trebuie să fie identificată locaţia
exactă a instalaţiilor subterane cum ar fi ţevile şi cablurile etc. Locaţia exactă a cablurilor de
telecomunicaţii subterane existente trebuie să fie determinată cu un detector radio pentru cabluri din
cupru subterane. Locaţiile şi rutele cablurilor de telecomunicaţii subterane trebuie să fie marcate cu
semne corespunzatoare.
Cablurile de telecomunicaţii din staţii, cât şi cablurile difuzoarelor vor fi amplasate în şanţuri, conducte
de cabluri şi ţevi (construite în peroane).
Cablurile de telecomunicaţii din staţii vor fi amplasate şanţuri de 0.8 m adâncime şi vor fi protejate cu
un strat de nisip. Reumplerea şanţurilor trebuie să fie facută în straturi şi straturile singulare trebuie să
fie compacte. Toate cablurile noi din şanţuri trebuie să fie protejate prin banda de avertizare PVC.
Unde este necesar cablul va fi amplasat în conducte de cabluri noi instalate ca parte a instalaţiilor de
telecomunicaţii.
De-a lungul peroanelor din staţii cablurile de telecomunicaţii vor fi instalate în canale de cabluri nou
proiectate.
Lucrările de electroalimentare sunt descrise în caietul de sarcini de Energoalimentare
din cadrul aceluiaşi Proiect tehnic.
Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică se va poza subteran cablu de energie între clădirea
container şi camera de telecomunicaţii respectiv IDM.
Instalaţia de electroalimentare
Se vor instala în sala de telecomunicaţii următoarele echipamente de electroalimentare pentru
instalaţiile TC feroviare:
 rama electroalimentare(tip cabinet) 48Vc.c. complet echipată pentru alimentarea CTDF : staţie
de energie(redresoare) de 48Vc.c./15A + baterii de acumulatori de 48Vcc/180Ah;
 rama electroalimentare(tip cabinet) 12Vc.c. complet echipată pentru alimentare staţiei radio fixe:
staţie de energie (redresoare) 12Vc.c./10A + baterii de acumulatori de 12Vcc/180Ah
 Toate indicaţiile şi verificările funcţionale trebuie să fie instalate în mod vizibil, în faţa unităţii
de alimentare cu energie. Această unitate trebuie să fie accesibilă personalului tehnic care utilizează
echipamentele de telecomunicaţii.
Bateriile de acumulatori vor fi tip etanş, cu electrolit fixat în gel, fără întreţinere, reduse ca dimensiuni,
fără pericol de scurgeri sau degajări de gaze, cu durata de viaţă 10-12 ani. Bateriile de acumulatori vor
funcţiona în regim de tampon cu redresorii din ramele de alimentare, asigurând o autonomie de
funcţionare a instalaţiilor de minim 24 ore.
Baterii de acumulatoare
Bateriile de acumulatorii trebuie instalate pentru realizarea rezervei de alimentare cu energie electrică
din gări şi halte. Aceste baterii de acumulatori trebuie să respecte EN 60896-1-A2 şi DIN 40471.
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Mărimea acumulatorilor trebuie să permită o funcţionare continuă de cel puţin 24 ore, fără a se mai
alimenta extern.
Proiectul general pentru bateriile de acumulatori trebuie să prevadă următoarele caracteristici:
 Tensiune 48V
 Să fie menţinut liber
 Acumulatori trebuie sa fie încapsulaţi, in gel şi sa nu necesite intreţinere
 Să fie prevăzute pentru întrebuinţarea in sistemele de telecomunicaţii
 Timp minim de viaţă de 10 ani
Lucrări specifice prevăzute în staţiile de cale ferată:
Statia de cale ferata COSLARIU
Listă cu lucrările prevăzute la noile echipamentele de telecomunicaţii :
 Instalare sistem de avizare şi informare a circulaţiei trenurilor cu panouri de afişare şi monitoare;
 Instalare sistem de informare acustică prin difuzoare privind circulaţia trenurilor;
 Instalare sistem de ceasoficare;
 Instalare interfon pentru casele de bilete;
 Instalare interfon pentru biroul de informaţii;
 Instalare echipament de electroalimentare şi baterii de acumulatoare
 Instalare cablu de alimentare cu energie pozat subteran între clădirea container şi sălile de

telecomunicaţii şi IDM existente;
Echipamentele de telecomunicaţii pentru informarea călătorilor vor instalate în camera existentă de
telecomunicaţii iar perifericele vor fi instalate în camera existentă IDM.
Statia de cale ferata PODU MURES
Listă cu lucrările prevăzute la noile echipamentele de telecomunicaţii :
 Instalare sistem de avizare şi informare a circulaţiei trenurilor cu panouri de afişare şi monitoare;
 Instalare sistem de informare acustică prin difuzoare privind circulaţia trenurilor;
 Instalare sistem de ceasoficare;
 Instalare interfon pentru casele de bilete;
 Instalare interfon pentru biroul de informaţii;
 Instalare echipament de electroalimentare şi baterii de acumulatoare
 Instalare cablu de alimentare cu energie pozat subteran între clădirea container şi sălile de

telecomunicaţii şi IDM existente;
Echipamentele de telecomunicaţii pentru informarea călătorilor vor instalate în camera existentă de
telecomunicaţii iar perifericele vor fi instalate în camera existentă IDM.
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Staţia de cale ferată SÂNTIMBRU
Listă cu lucrările prevăzute la noile echipamentele de telecomunicaţii :
 Instalare sistem de avizare şi informare a circulaţiei trenurilor cu panouri de afişare şi monitoare;
 Instalare sistem de informare acustică prin difuzoare privind circulaţia trenurilor;
 Instalare sistem de ceasoficare;
 Instalare interfon pentru casele de bilete;
 Instalare interfon pentru biroul de informaţii;
 Instalare cablu de alimentare cu energie pozat subteran între clădirea container şi sălile de

telecomunicaţii şi IDM existente;
Echipamentele de telecomunicaţii pentru informarea călătorilor vor instalate în camera existentă de
telecomunicaţii iar perifericele vor fi instalate în camera existentă IDM.
Nu este necesară relocarea echipamentelor de telecomunicaţii existente din camera echipamente
telecomunicaţii sau din camera IDM deoarece lucrările de reabilitare a acestor camere nu afectează
continuitatea funcţionării echipamentelor de telecomunicaţii.
Staţia de cale ferată BARABANŢ
Listă cu lucrările prevăzute la noile echipamentele de telecomunicaţii :
 Instalare sistem de avizare şi informare a circulaţiei trenurilor cu panouri de afişare şi monitoare;
 Instalare sistem de ceasoficare;
 Instalare sistem de informare prin difuzoare privind circulaţia trenurilor;
 Instalare interfon pentru casele de bilete;
 Instalare cablu de alimentare cu energie pozat subteran între clădirea container şi sălile de

telecomunicaţii şi IDM existente;
Echipamentele de telecomunicaţii pentru informarea călătorilor vor instalate în camera existentă de
telecomunicaţii iar perifericele vor fi instalate în camera existentă IDM.Nu este necesară relocarea
echipamentelor de telecomunicaţii existente din camera echipamente telecomunicaţii sau din camera
IDM deoarece lucrările de reabilitare a acestor camere nu afectează continuitatea funcţionării
echipamentelor de telecomunicaţii.
Staţia de cale ferată ALBA IULIA
Listă cu lucrările prevăzute la noile echipamentele de telecomunicaţii :
 Instalare sistem de avizare şi informare a circulaţiei trenurilor cu panouri de afişare şi monitoare;
 Instalare sistem de informare prin difuzoare privind circulaţia trenurilor;
 Instalare sistem central de ceasoficare;
 Instalare interfon pentru casele de bilete;
 Instalare interfon pentru biroul de informaţii;
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 Instalare cablu de alimentare cu energie pozat subteran între clădirea container şi sălile de

telecomunicaţii şi IDM existente;
Echipamentele de telecomunicaţii pentru informarea călătorilor vor instalate în camera existentă de
telecomunicaţii iar perifericele vor fi instalate în camera existentă IDM.
Nu este necesară relocarea echipamentelor de telecomunicaţii existente din camera echipamente
telecomunicaţii sau din camera IDM deoarece lucrările de reabilitare a acestor camere nu afectează
continuitatea funcţionării echipamentelor de telecomunicaţii.
Materiale de telecomunicaţii din staţiile de cale ferată
Cablurile de telecomunicatii din statiile de cale ferată
Se vor reabilita reţelelor exterioare şi interioare de cabluri de telecomunicaţii prin pozarea unor noi
cabluri de telecomunicaţii în următoarele staţii de cale ferată şi puncte de oprire:
- Staţia Coslariu
- Staţia Podu Mures
- Staţia Sântimbru
- Staţia Barabanţ
- Staţia Alba Iulia
Pentru instalaţia de sonorizare interconectarea difuzoarelor se va face cu cabluri tip 4x2,5.
Pe fiecare peron în dreptul subtraversării ce face legătura cu sala de telecomunicaţii existentă se vor
monta pe stâlpi cutii de distribuţie pentru cablurile ce interconectează toate instalaţiile de
telecomunicaţii ce echipează acel peron.
Pentru Instalaţia de informare călători prin panouri de afişare şi monitoare se vor utiliza următoarele
tipuri de cabluri:
cablu coaxial şi tip FTP pentru transmiterea datelor
cablu de energie 3 x 2,5 pentru alimentarea panourilor de afişare şi a monitoarelor
Instalaţia de sonorizare şi cea de informare călători prin panouri de afişare şi monitoare alcătuiesc
sistemul denumit “Sistemul de Informare al Pasagerilor”. Acestea vor fi montate într-un rack şi vor fi
conectate prin suportul existent de transmitere date SDH de telecomunicaţii, interfaţa va fi realizată de
serverul (calculator) din fiecare staţie de cale ferată ce aparţine acestui tronson respectiv Centrului de
Control al Operaţiunilor din Simeria.
Pentru Instalaţia de ceasoficare pentru ceasurile principale şi secundare din staţii se vor utiliza
următoarele tipuri de cabluri:
cablu tip 10x2x0,6 pentru transmiterea datelor
cablu de energie 3 x 2,5 pentru alimentarea ceasurilor.
Pentru Instalaţia de interfon montată la casele de bilete se vor utiliza următoarele tipuri de cabluri:
cablu coaxial pentru transmiterea datelor
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cablu de energie 3 x 2,5 pentru alimentarea instalaţiei de interfon.
Se vor monta prize duble tip RJ 45 pentru date şi telefonie, interconectarea va fi realizată cu cablu tip
FTP.
Ceasurile secundare ce aparţin sistemului de ceasoficare montate în clădiri vor folosi:
cablu tip 10x2x0,6 pentru transmiterea datelor
cablu de energie 3 x 2,5 pentru alimentarea ceasurilor.
Pentru asigurare alimentării cu energie electrică a echipamentelor de telecomunicaţii se vor înlocui
echipamentele de electroalimentare, inclusive bateriile de acumulatori.

2.6.8 ENERO-ALIMENTARE
Lucrările de energoalimentare proiectate în vederea modernizării instalaţiilor constau în:
- Lucrări de construcţii instalaţii:


bare de 110 Kv



bare de 25 kV



fidere alimentare 25 kV



fidere de întoarcere 25 kV



fundatii si confecţii metalice susţinere aparataj primar



priza de pamant



amenajări constructive

- Lucrări de montare aparataj primar şi transformatoare de putere de tip exterior:


bare 110 kV



celule de transformator 110 kV



transformator 110/27.5 kV



separatoare zonă neutră 25 kV

- Lucrări de montare aparataj primar de tip interior:


celule de transformator 25 kV



celulă bare 25 kV



celule fider 25 kV

- Lucrări de echipare şi montare dulapuri de protecţie, măsură, comandă şi control
- Lucrări de montare cabluri de energie, comandă şi semnalizare
- Lucrări de montare instalaţie de legare la pământ şi paratrăsnet
- Lucrări de montare instalaţie de iluminat exterior şi prize
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- Lucrări de montare instalaţie de supraveghere video, antiintruziune şi antiincendiu
- Lucrări de verificare:


aparataj primar



dispozitive de acţionare aparataj primar



transformatoare de putere



instalaţii de protecţie, automatizare, comandă şi control, blocaj si masura



reţele electrice în cablu



instalaţie de legare la pământ

Descrierea lucrărilor proiectate:
Tronsonul de cale ferată electrificată aferente Centrului de Electrificare Teiuş va fi alimentat cu
energie electrică în sistemul 1x25 kV - 50 Hz prin intermediul substaţiei de tracţiune, iar secţionarea
liniei de contact se va face prin posturi de secţionare şi legare în paralel şi prin separatoare cu comandă
de la distanţă.
Instalaţiile fixe de tracţiune cuprind:
- substaţia de tracţiune,
- postul de secţionare,
- staţiile c.f. cu comandă la distanţă a separatoarelor cu/fara post de legare in paralel (PLP).
Sistemul de teleconducere destinat comenzii, controlului şi protecţiei prin post dispecer a instalaţiilor
fixe de tracţiune electrică care va fi implementat în fazele următoare ale proiectului de reabilitare a
Coridorului IV, va reprezenta un sistem unitar integrat, redundant 100%, bazat pe o arhitectură
hardware şi software deschisă, prin utilizarea exclusivă a echipamentelor de tip numeric dedicate
aplicaţiilor SCADA/EMS.
Componentele hardware şi software utilizate în cadrul sistemului SCADA vor fi de ultimă generaţie.
Substaţia de Tracţiune (ST) TEIUŞ
Instalaţia 110 kV
Substaţia de tracţiune va dispune de echipamente moderne şi fiabile, integrate într-o soluţie bazată pe
tehnologia celulelor de medie tensiune de interior, a automatelor programabile şi a releelor de protecţie
numerice. Pentru realizarea circuitelor primare şi secundare s-a adoptat o schemă electrică unificată.
Aparatajul primar va fi de tip exterior, montat pe suporţi metalici. Toţi suporţii sunt realizaţi din ţeavă
cu placă de bază.
Înălţimile suporţilor sunt după cum urmează:
- separator bipolar 3,5 m şi 2,3 m
- izolator susţinere şi descărcător 4 m
- transformator de măsură de curent 3,5 m şi 2,7 m
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Legăturile electrice între aparatajul primar se realizează din conductoare de OlAl cusecţiunea de 1 x
300 mm².
Cablurile de comandă, semnalizare şi măsură vor fi de tip multiconductor din cupru, cu manta de
protecţie, cu secţiunea unui conductor de:
- 1,5 mm2 pentru circuitele de comandă, semnalizare;
- 6 mm2 pentru circuitele de curent;
Semnalele preluate sunt introduse în dulapuri metalice de comandă şi control amplasate în blocul de
comandă. Echipamentele secundare pentru protecţie, comandă, control, blocaj şi măsură sunt instalate
în dulapul T110.
Instalaţia 25 kV
Circuitele primare aferente părţii de 25 kV sunt grupate pe celule funcţionale astfel:
- celule transformator 25 kV,
- celule fider.
Partea de 25 kV va fi echipată cu aparataj de exterior şi de interior, întreruptoarele de putere cu
stingerea arcului electric in vid. Aparatajul primar de tip interior va fi amplasat în incinte metalice
capsulate izolate în gaz SF6 montate într-un bloc de comandă nou, de tip container.
Containerul va fi de tip cabină, cuprinzând două spaţii distincte: unul pentru celulele de medie tenisune
şi unnul pentru panourile de circuite secundare, panourile circuitelor auxiliare, miniSCADA, baterii de
acumulatoare capsulate şi echipamente de telecomunicaţii.
Cabina trebuie prevăzută cu elemente de ventilaţie (grile metalice zincate), intrări pentru cabluri,
instalaţie de legare la pământ şi instalaţie de iluminat interior şi de siguranţă.
Elementele de ventilaţie asigură circulaţia naturală şi eficientă a aerului fără a permite formarea
Cabina trebuie prevazută cu acoperiş care să împiedice accesul ploi sau zapezii în momentul
deschiderii uşii.
Aparatajul primar de exterior va fi montat pe suporţi metalici, identici cu cei prezentaţi în cadrul
paragrafului anterior.
Dispunerea fiecărui întreruptor în panou va permite ca, în cazul unei eventuale inspecţii a
mecanismului de acţionare, acest întreruptor să poată fi demontat şi remontat. Pe toată durata operaţiei
respective, barele vor rămâne în funcţiune, iar siguranţa personalului nu va fi afectată printr-o reducere
a nivelului de izolare.
Legăturile electrice aeriene între aparatajul primar de tip exterior se realizează, pentru partea de 25 kV,
cu conductoare electrice tip funie pentru legături flexibile din OlAl cu secţiunea de 1 x 450 mm².
Legarea la linia de contact se execută printr-un ansamblu format din:
- clemă de conexiune la firul de contact,
- clemă de conexiune la cablul purtător,
- conductor electric de legătură tip funie de cupru cu secţiunea de 70 mm²,
MEMORIU TEHNIC GENERAL
Pag. 62 / 134

Joint Venture leader
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR
CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : COŞLARIU – SIMERIA
LOT 2 VINŢU DE JOS - COSLARIU

PROIECT TEHNIC

- izolator baston montat pe vârfar,
- legătură transversală din cablu de oţel pentru susţinerea conductorului electric izolat dublu la capete,
- cleme de legătură la cablul de susţinere.
Substaţia de tracţiune este fără zonă neutră şi cu comanda electrică a separatoarelor din dreptul lamelor
de aer. Fiderul de întoarcere realizează legătura dintre borna de nul a transformatoarelor de putere 16
MVA – 110/27.5 kV din substaţie şi bobinele de joantă aferente.
Fiderul de întoarcere cuprinde următoarele elemente:
-

placă de cupru 700x150x10 mm montată în tabloul fiderului de întoarcere;

-

legături între borna de nul a fiecărui transformator de putere 110/27.5 kV – şi placa de cupru,
constând în câte 3 cabluri monofazate cu conductoare de cupru cu secţiunea de 120 mm2,
având izolaţie PVC de 1 kV.

-

legături între placa de cupru şi bobinele de joantă, executate cu 2 cabluri trifazate cu
conductoare din cupru de 3x185 mm2, având izolaţie PVC de 1 kV.

-

legătură între placa cupru şi priza de pământ în 3 puncte, realizată în fundaţia de beton a
fiderului de întoarcere
Circuite secundare

Circuitele secundare sunt realizate sub forma unei arhitecturi de sistem de teleconducere deschis şi
distribuit, cu realizarea distribuită a funcţiilor SCADA.
Comanda şi controlul procesului de energoalimentare din substaţia de tracţiune va fi de tip distribuit pe
unităţi funcţionale:
-

T110 unitatea celulă 110 kV pentru transformator de putere şi pentru bară,

-

T25 unitatea celulă 25 kV pentru transformator de putere,

-

F25 unitatea celulă 25 kV pentru un fider de alimentare.

-

SPCA unitatea de servicii auxiliare de curent alternativ în care este inclusă şi celula postului de
transformare monofazat 25/0,23 kV,

-

SPCC unitatea de servicii auxiliare de curent continuu,

-

PST unitatea de protecţie şi supraveghere video a substaţiei împotriva incendiilor şi efracţiei,

Elemente componente ale reţelei de comunicaţie sunt:
-

interfeţele de comunicaţie ale releelor numerice de protecţie şi automatelor programabile,

-

suport de comunicaţie (cablu cu fibră optică monomodală sau cupru),

-

media convertoarele (în cazul variantei cu suport de comunicaţie pe cablu cu fibră optică).

Toate elementele de comandă şi supraveghere vor fi accesibile de pe faţa celulelor.
Compartimentul de joasă tensiune al fiecărei celule va fi plasat în partea din faţă.
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Componentele de medie tensiune vor trebui închise ermetic, în aşa fel încât să ofere siguranţă
împotriva oricărei atingeri. Echipamentele vor permite o extindere comodă.
Serviciile auxiliare de curent alternativ
Serviciile auxiliare de alimentare în curent alternativ includ:
-

sursă de bază - post de transformare trifazat, alimentat din reţeaua de medie tensiune din zonă,
în construcţie exterioară

-

sursă de rezervă - post de transformare monofazat 25/0,230 kV - 25 kVA, alimentat din bara de
25 kV a substaţiei de tracţiune.

Postul de transformare monofazat 25/0,23 kV alimentat din celulele de exterior 25 kV pentru
transformator va fi compus din:
-

separatoare monopolare pentru racordarea la celulele de transformator

-

separator monopolar cu cuţit de legare la pământ,

-

siguranţă fuzibilă,

-

transformator monofazat 25/0,23 kV, 25 kVA,

-

descărcător cu ZnO.

Supravegherea funcţionării serviciilor auxiliare de alimentare în curent alternativ va fi făcută de un
automat programabil care va monitoriza:
- valoarea tensiunii furnizate de cele 3 surse de curent alternativ,
- valoarea tensiunii în sistemele de bare,
- poziţia aparatelor de comutaţie,
- semnalizarea declanşării siguranţelor sau a întreruptoarelor automate,
- valori de curenţi pe fază,
- comanda locală, la distanţă sau automată a circuitelor prevăzute cu întreruptoare automate,
- consumul de energie electrică,
- treptele de tensiune minimă şi maximă.
Pe uşa panourilor se montează câte un dispozitiv digital, care va afişa parametrii aferenţi conform celor
de mai sus. Informatiile se vor transmite si la postul central DEF.
Serviciile auxiliare de curent continuu
Serviciile auxiliare de alimentare în curent continuu includ:
- două secţii de bare 110 V c.c. legate între ele printr-un contactor,
- doua baterii de acumulatoare 110 V c.c. racordate la cele două secţii de bare, protejate prin
siguranţe fuzibile, cu capacitatea dimensionată corespunzător pentru a permite funcţionarea
instalaţiilor alimentate minim 6 ore, dar nu mai mică de 150 Ah,
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- două redresoare monofazate cu tensiune de ieşire stabilizată (1%) şi reglabilă, alimentate unul
monofazat şi unul trifazat, un singur redresor fiind în funcţie, iar celălalt fiind în stare rezervă
caldă. Redresoarele sunt rezervate reciproc, automat şi permit regimuri de funcţionare de tip
tampon, încărcare, descărcare controlată.
Supravegherea funcţionării serviciilor auxiliare de alimentare în curent continuu va fi făcută de un
automat programabil care va monitoriza:
- valoarea tensiunii în sistemele de bare,
- poziţia aparatelor de comutaţie,
- semnalizarea declanşării siguranţelor sau a întreruptoarelor automate,
- valoarea tensiunii pe bateria staţionară,
- valori de curenţi c.c. (încărcare, descărcare, la baterie/redresoare)
- comanda locală, la distanţă sau automată a circuitelor prevăzute cu întreruptoare automate,
- scăderea nivelului de izolaţie faţă de masă,
- consumul de energie electrică,
- treptele de tensiune minimă şi maximă.
Priza de pământ, instalaţia de paratrăsnet şi iluminatul exterior
Toate elemente din instalaţie care pot fi puse accidental sub tensiune sunt racordate la instalaţia de
legare la pământ.
Instalaţia de legare la pământ cuprinde:
-

priza de pământ realizată din electrozi verticali - ţevi de oţel cu diametrul de 2½ ”cu lungimea
e 3 m fiecare, dispuse pe laturile unui dreptunghi (centura exterioară) si conductoare dispuse
longitudinal si transversal pe suprafata ST, conectate intre ele si cu electrozii orizontali,

-

conductoarele principale (interioare şi exterioare) de legare la pământ care fac legătura cu priza
de pământ prin intermediul unor piese demontabile cu ajutorul cărora se poate separa priza de
pământ de restul instalaţiei în vederea măsurării rezistenţei sale;

-

conductoare de ramificaţie care stabilesc legătura individuală între fiecare echipament sau
element conductiv care trebuie legat la pământ şi conductorul principal.

La instalaţia de legare la pământ se racordează toate echipamentele (întreruptoare, separatoare,
transformatoare, dispozitivele de comandă, cutiile de cleme, etc), bornele de punere la pământ a
transformatoarelor de tensiune şi curent, bornele de pământ a descărcătoarelor, borna de nul a
transformatoarelor de servicii auxiliare, suporţii şi cadrele de beton de la 25 kV şi de la 110 kV.
Instalaţia de legare la pământ, trebuie să aibă o rezistenţă de dispersie mai mică de 0,3 Ω. Priza de
pământ nouă se va lega în paralel cu priza existentă.
Substaţia se va proteja împotriva loviturilor directe de trăsnet prin paratrăsnete legate la prize separate
de pământ şi centura de legare la pământ a substaţiei.
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Înălţimea totală a tijei paratrăznetului va fi calculata de Antreprenor, conform standardelor in vigoare,
pentru a asigura protecţia echipamentului primar.
Supraveghere video, detecţie, semnalizare şi alarmare la efracţie şi incendiu
Sistemul de securitate va fi de tip integrat cumulând funcţii de control acces, depistare incendiu,
supraveghere video, inclusiv supraveghere altor tipuri de sisteme ce funcţionează în incinta substaţiei
de tracţiune, cum ar fi iluminatul de sigurnta, climatizarea blocului de comandă.
Perimetrul substaţiei de tracţiune va fi supravegheat împotriva efracţiei prin intermediul unor bariere
cu raze în infraroşu şi led-uri pentru o alinierea fasciculelor. În blocul de comandă, tip container, vor fi
montate detectoare de fum şi senzori pentru ferestre.
Toate informaţiile de la senzorii de protecţie împotriva efracţiei şi incendiului vor fi colectate de către
o centrală de securitate care va fi prevăzută cu o interfaţă de comunicaţie cu postul central dispecer.
În centrala de securitate vor fi preluate şi informaţiile furnizate de sistemul de supraveghere video.
Comunicaţia cu centrala de securitate va fi realizată:
- periodic, atunci când centrala se va conecta calculatorul de securitate amplasat în postul central
dispecer şi va transmite arhiva înregistrată pentru o anumită perioadă de timp,
- la cererea postului central dispecer,
- automat, la aparitia unui eveniment
În cazul apariţiei unui eveniment centrala de securitate va apela automat postul central dispecer şi va
transmite imagini de la locul producerii evenimentului până în momentul dezactivării transmisiei de
către operatorul dispecer.
De regula, la schimbarea operatorului dispecer se va lansa în execuţie comunicaţia cu centralele de
securitate din toate punctele controlate dotate cu astfel de centrale în vederea actualizării stării.
La postul central dispecer se vor transmite doar acele evenimente care sunt înscrise în lista de
evenimente.
Condiţii generale de pozare a cablurilor
La subtraversarea liniilor c.f. se vor utiliza tuburi de protecţie din PVC cu diametrul de 90 mm sau 150
mm. Montarea tuburilor se va face pe fundul şanţurilor pe un strat de 100 mm grosime de beton;
tuburile se vor acoperi cu o placă de beton de 200 mm grosime.
Cablurile vor fi pozate în canale de cabluri, pe rasteluri metalice si vor fi grupate pe funcţiuni: cabluri
de comandă şi semnalizare, cabluri de energie de joasă tensiune.
La pozarea cablurilor se va prevedea o rezervă pentru compensarea deformărilor şi realizarea capului
terminal unic pentru toate cele trei conductoare ale unui cablu.
Cablurile de energie vor fi etichetate la ambele capete, la ieşirea din blocul de comandă şi la intersecţia
mai multor cabluri. Cablurile pozate în pământ se vor marca pe traseu din 10 în 10 metri utilizând plăci
avertizoare din plastic.
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Postul de Secţionare (PS) Alba Iulia
Schema electrică monofilară a postului de secţionare va cuprinde:
-

separatoare de sarcină longitudinale,

-

2 separatoare de sarcină înseriate cu câte un separator acţionat electric, care asigură legarea în
paralel a ramurilor liniei de contact de o parte şi de alta a postului,

-

pentru alimentarea cu energie electrică a serviciilor auxiliare din post sunt prevăzute 2
transformatoare de putere de 5kVA – 25/0,230 kV care sunt protejate la scurtcircuit de
siguranţe fuzibile de înaltă tensiune,

-

2 separatoare acţionate electric care asigură alimentarea zonei neutre din dreptul postului de
secţionare,

-

4 transformatoare de tensiune protejate cu descărcător şi siguranţă de înaltă tensiune.

Pentru realizarea constructivă a postului sunt utilizaţi 6 stâlpi de electrificare, dintre care 4 susţin linia
de contact, iar ceilalţi 2 sunt montaţi suplimentar şi destinaţi, exclusiv, susţinerii aparatajului primar.
Stâlpii suplimentari vor fi de acelaşi tip cu cei utilizaţi pentru susţinerea liniei de contact.
Legarea la linia de contact se execută printr-un ansamblu format din:
- clemă de conexiune la firul de contact,
- clemă de conexiune la cablul purtător,
- conductor electric de legătură tip funie de cupru cu secţiunea de 70 mm²,
- izolator baston montat pe vârfar.
Întregul echipament se montează într-o cabină exterioară cu dimensiunile 2000x2200x1500 mm
amplasată cu latura mare paralel cu linia c.f. pe o fundaţie din beton.
Cabina va fi echipată cu un ventilator şi un radiator electric, ambele controlate print-un termostat.
Stâlpii suplimentari sunt din metal pentru electrificări. Stâlpii sunt montaţi în aliniament cu stâlpii
liniei de contact astfel:
- 169A la 6 m distanţă de LC169,
- 175A la 6 m distanţă de LC175.
Pentru stâlpii cu descărcătoare vor fi prevăzute câte o priză de pământ amplasată la o distanţă mai mare
de 5 m de axul căii.
Toate prizele de pământ ale postului vor fi legate prin intermediul unei legături duble din OL cu
diametrul de 10 mm şi prin câte unui interstiţiu de scânteiere la sistemul de protecţie a instalaţiilor din
cale şi vecinătate existent.
Comanda la Distanţă a Separatoarelor (CDS)
Separatoarele sunt amplasate pe suporţi din oţel montate pe stâlpii liniei de contact.
Legarea la linia de contact se execută printr-un ansamblu format din:
- clemă de legătură la bornele separatorului,
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- clemă de conexiune la firul de contact,
- clemă de conexiune la cablul purtător,
- conductor electric de legătură tip funie de cupru cu secţiunea de 70 mm²,
- izolator baston montat pe vârfar.
În staţiile cf prevăzute cu separatoare sub sarcină pentru legarea în paralel a liniilor principale (staţiile
prevăzute anterior lucrării cu PSS) se va prevedea şi o sursă sigură (UPS) de rezervă, cu excepţia
situaţiei în care staţia este prevăzută cu grup electrogen.
Alimentarea circuitelor intrare – ieşire ale automatului programabil se efectuează la tensiunea de 24
Vcc. Sursa de alimentare de curent continuu se obţine de la o sursă stabilizată AC/DC 230 Vca / 24
Vcc – 20 A încorporată în modulele automatului programabil.
Comanda la distanţă a separatoarelor în staţia c.f. PODU MUREŞ
În cap X sunt amplasate 2 separatoare de sarcină şi 2 separatoare acţionate electric. Există 1 cutie de
distribuţie. Reţeaua de cabluri subtraversează liniile c.f. în 2 zone. Dulapul CDS se afla amplasat în
sala impegatului de mişcare la poziţia kilometrică 396+220.
În cap Y sunt amplasate 2 separatoare de sarcină, 1 separator acţionat electric. Sunt utilizate 3 cutii de
distribuţie. Reţeaua de cabluri subtraversează liniile c.f. în 2 zone.
Comanda la distanţă a separatoarelor în staţia c.f. SÂNTIMBRU
În cap X sunt amplasate 2 separatoare de sarcină. Există 1 cutie de distribuţie. În dreptul clădirii de
mişcare sunt amplasate separatorul de sarcină, transformatoarele de tensiune şi separatorul acţionat
electric care formează postul de legare în paralel, cel care din punct de vedere funcţional va înlocui
postul de subsecţionare existent. Reţeaua de cabluri subtraversează liniile c.f. în 2 zone.
Dulapul CDS se afla amplasat în sala impegatului de mişcare la poziţia kilometrică 403+150. În cap Y
sunt amplasate 2 separatoare de sarcină. Există 1 cutie de distribuţie. Reţeaua de cabluri subtraversează
liniile c.f. în într-o singură zonă.
Comanda la distanţă a separatoarelor în staţia c.f. BĂRĂBANŢ
În cap X sunt amplasate 2 separatoare de sarcină. Există 1 cutie de distribuţie. Reţeaua de cabluri
subtraversează liniile c.f. în 2 zone. Dulapul CDS se afla amplasat în sala impegatului de mişcare la
poziţia kilometrică 407+930.
În cap Y sunt amplasate 2 separatoare de sarcină, 3 separatoare acţionate electric. Sunt utilizate 3 cutii
de distribuţie. Reţeaua de cabluri subtraversează liniile c.f. în 3 zone.
Comanda la distanţă a separatoarelor în staţia c.f. ALBA IULIA
În cap X sunt amplasate 2 separatoare de sarcină, 2 separatore acţionate electric. Sunt utilizate 2 cutii
de distribuţie. Reţeaua de cabluri subtraversează liniile c.f. în 2 zone. Dulapul CDS se afla amplasat în
sala impegatului de mişcare la poziţia kilometrică 412+325.
În cap Y sunt amplasate 2 separatoare de sarcină şi un separator acţionat electric. Sunt utilizate 2 cutii
de distribuţie. Reţeaua de cabluri subtraversează liniile c.f. în 2 zone.
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Încalzirea macazurilor (ÎM)
Din punct de vedere funcţional, instalaţia de încălzire electrică este compusă din:
posturi de transformare 25/0,230 kV;
tablouri de distribuţie;
reţele de cabluri;
elemente rezistive de încălzire.
Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de încălzire a macazurilor se va efectua din linia de
contact 25 kV – 50 Hz prin intermediul posturilor de transformare dimensionate în funcţie de necesarul
de putere cerut în zonele respective.
Posturile de transformare se vor realiza pe stâlpi noi din beton, amplasaţi la o distanţă de aproximativ 5
m faţă de stâlpii liniei de contact. Pe stâlpii liniei de contact se vor monta separatoare cu cuţit de legare
la pământ acţionate manual.
Posturile de transformare, de tip aerian, se vor monta pe stâlpi din beton şi vor fi echipaţi cu:
siguranţă fuzibilă de înaltă tensiune;
transformator de putere monofazat 25/0,230 kV de 25, 63 kVA sau 100 kVA;
descărcător cu rezistenţă variabilă pentru protecţia transformatorului de putere;
tablou de distribuţie.
Tablourile de distribuţie vor fi amplasate la baza stâlpilor pe fundaţii de beton.
Fiecare plecare către un macaz se va realiza cu cablu de energie şi va fi protejată cu întreruptor
automat, dimensionat în funcţie de necesarul de putere corespunzător. Cablul de energie va fi pozat în
săpătură, iar subtraversările de linii c.f. se vor efectua în tub de PVC cu diametrul de 110 mm.
Elementele resistive (încălzitoarele electrice) vor fi fixate între limba macazului şi contraşina fiecărei
limbi de macaz, prin intermediul unor cleme de prindere. Ele trebuie sa asigure topirea zăpezii şi a
gheţii pe întreaga lungime a limbii macazului.
Toate staţiile de cale ferată sunt prevăzute cu posturi de transformare monofazate alimentate din linia
de contact.

2.6.9 LINIE DE CONTACT
Linia de contact a tronsonului Coşlariu – Vinţu de Jos se va reabilita prin înlocuirea ei cu o linie de
contact complet compensată, cu parametri adecvaţi vitezei de circulaţie de 160 km/h, atât în staţii cât şi
pe liniile curente, astfel:
Staţia Podu Mureş
Principalele lucrări la linia de contact sunt:
- Faza 1
Lucrările din faza 1 sunt lucrările aferente firului 1 curentă de circulaţie.
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Aceste lucrări constau în:
Demontări:


pentru asigurarea circulaţiei cu locomotive electrice pe liniile aferente firului 1 de
circulaţie (linia 1 curentă) pe perioada lucrărilor la aceste linii, este necesar a se
demonta parţial zonele XVII şi XIX.



se demontează toate consolele, ancorările, stâlpii şi traversele rigide care nu mai susţin
catenare.



se plantează două ancore la nivel la stâlpii existenţi 381 (spre Crăciunel) şi 385 (spre
Podu Mureş).



se montează armături de ancorare rigida a unui conductor pe stâlpii existenţi 381 şi 385.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi pentru linia reabilitată 1 curentă începând de la stâlpul
nou 336 până la stâlpul nou 9 către Cap Y.



se execută catenara zonei Ij şi IIj.



se execută catenara provizorie XVIIProv prin tăierea catenarei zonei XVII existente de la
stâlpul existent 325 şi ancorarea catenarei pe stâlpul nou 341.



se execută catenara provizorie XIXProv prin tăierea catenarei zonei XIX existente de la
stâlpul existent 365, înnădirea ei cu conductoare recuperate de la alte lucrări de demontare
şi ancorarea catenarei pe stâlpul nou 1, cu ancorere mediană pe stâlpul existent383.

- Faza 2
Lucrările din faza 2 sunt lucrările aferente firului 2 curentă de circulaţie.
Aceste lucrări constau în:
Demontări:


se demontează catenara zonei XX în totalitate.



se demontează toate consolele, ancorările şi stâlpii care nu mai susţin catenare.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi pentru linia reabilitată de la stâlpul nou 344 la stâlpul
nou 62 şi traversa rigidă 41-42.



se execută catenarele zonelor IIj, IIk.



se execută catenara provizorie IProv din conductoare recuperate de la alte lucrări de
demontare, de la stâlpul nou 2 la stâlpul nou 62.



se execută catenara provizorie XXIIProv prin preluarea catenarei zonei XXII de pe stâlpii
existenţi 398, 400, 402 şi 404, pe stâlpii noi62, 58 şi 54 cu ancorare pe stâlpul nou 50.

- Faza 3
Lucrările din faza 3 sunt lucrările aferente firului 1 de circulaţie, respectiv liniile III,4.
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Aceste lucrări constau în:
Demontări:


pentru asigurarea circulaţiei cu locomotive electrice pe liniile aferente firului 1 de circulaţie
(liniile III, 4) pe perioada lucrărilor la aceste linii, sunt necesare următoarele lucrări:
o se plantează doi stâlpi provizorii de beton refolosiţi la linia 4 în exterior. Aceşti
stâlpi se echipează cu console.



se demontează catenarele existente XIXProv şi XXI în totalitate.



se demontează toate consolele, ancorările, stâlpii şi traversele rigide care nu mai susţin
catenare.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi pentru liniile reabilitate III şi 4 începând de la stâlpul 13
la stâlpul 79 şi traversa rigidă 27-28 cap X până la stâlpul nou 56.



se montează susţinerile liniei de contact pe pod 63, 65, 67 şi 69.



Se plantează stâlpii pentru fir 1 variantă 43, 48, 51, 55, 59, ancorele aferente şi un pinten pe
traversa rigidă 41-42 şi se echipează cu console.



se face preluarea catenarei zonei existente IIIa de pe stâlpii existenţi 11, 13, 15, 17 şi 19 pe
stâlpii noi 83, 85, 87, 89 17 Prov şi 19 Prov.



se execută catenarele zonelor IIa, IIIa şi IIIb.

- Faza 4
Lucrările din faza 4 sunt lucrările aferente firului 2 variantă de circulaţie.
Aceste lucrări constau în:
Demontări:


se demontează catenara existentă IProv în totalitate.



se demontează toate consolele, ancorările, stâlpii şi traversele rigide care nu mai susţin
catenare.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi pentru linia reabilitată şi traversa rigidă 17-24.



se plantează stâlpii pentru fir 2 variantă, ancorele aferente şi se echipează stîlpii cu console.



se execută catenarele zonelor I, Dx şi IIa.

- Faza 5
Lucrările din faza 5 sunt lucrările aferente firului 2 de circulaţie, respectiv liniile II şi 1.
Aceste lucrări constau în:
Demontări:
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pentru asigurarea circulaţiei cu locomotive electrice pe liniile aferente firului 2 de circulaţie
(liniile II, 1) pe perioada lucrărilor la aceste linii, sunt necesare următoarele lucrări:
o se plantează un stâlp provizoriu de beton refolosit la linia II (între linia II nouă şi
linia III existentă) şi se echipează cu consolă.



se demontează catenara zonelor existente XXIIProv, IIa, IIb, Dx, I şi Dy1 în totalitate.



se demontează toate consolele, ancorările, stâlpii şi traversele rigide care nu mai susţin
catenare.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi pentru liniile reabilitate şi se echipează stîlpii cu console.



se plantează stâlpii 135, 137 şi 139 şi se montează traversele 134-135, 136-137 şi 138-139.



se montează susţinerile liniei de contact pe pod 64, 66, 68 şi 70.



se execută catenarele zonelor Iib ÷ IIe şi 1.

- Faza 6
Lucrările din faza 6 sunt lucrările aferente firului 1 de circulaţie, respectiv liniile III şi 4.
Aceste lucrări constau în:
Demontări:


se demontează catenarele existente IIIaProv, IIIb şi 4 în totalitate.



se demontează toate consolele, ancorările, stâlpii şi traversele rigide care nu mai susţin
catenare.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi pentru linia reabilitată şi se echipează stîlpii cu console.



catenara zonei TEIUŞ se taie de la stâlpul existent 71 şi se ancorează pe sâlpul nou 151 cu
preluare pe stâlpii noi 153, 155, 157, 159 şi 161.



se execută catenarele zonelor IIIc÷IIIe, Dx2, 4 şi Dy.

Podu Mureş – Coşlariu (Varianta)
Principalele lucrări la linia de contact:
Lucrări noi:
se plantează stâlpii şi ancorele noi.
se execută toate catenarele: zonele Ia ÷ Ie, IIa ÷ IIe.
Staţia Coşlariu
Principalele lucrări la linia de contact sunt:
- Faza 1
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Lucrările din faza 1 sunt lucrările aferente firului 2 de circulaţie, respectiv liniile III, 4, 5, şi 6. Aceste
lucrări constau în:
Demontări:


demontarea catenarelor Dx, 3III, 9Dx5, 10VI, 7Dx3, 5Dx1, 12VI, N3, N4, 4III’, 15VII’,
23Dy3, 13VI’, Ia, IIa,IIIa în totalitate.



demontarea catenarelor B’, 21XII, 14VII, 6Dx2, 11V parţial (se vor înadi cu catenară nouă
după plantarea stâlpilor noi).



pentru asigurarea circulaţiei cu locomotive electrice pe liniile aferente firului 1 de circulaţie
(linia 1 şi II ), pe perioada lucrărilor la aceste linii, o parte din traversele rigide existente nu
se demontează.



se demontează toate consolele, ancorările şi stâlpii care nu mai susţin catenare.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii, ancorele noi şi o parte din traversele rigide noi pentru liniile reabilitate
III, 4, 5 şi 6.



se execută toate catenarele noi de pe aceste linii: zonele IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe, 4a, 4b,
Dx5, 5, 6 şi 7.



se execută catenarele înădite B5, B4, B3, B2. Catenara existentă B6 se preia pe stâlpii noi.

- Faza 2
Lucrările din faza 2 sunt lucrările aferente firului 2 de circulaţie, respectiv liniile 1 şi II. Aceste lucrări
constau în:
Demontări:


demontarea catenarelor 1II, 8Dx4, N1, N2, N5, 2II’, I, II, III în totalitate.



se demontează toate consolele, ancorările, stâlpii şi traversele rigide rămase de la faza
anterioară.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii, ancorele noi şi restul traverselor rigide noi pentru liniile reabilitate II şi
1.



se execută toate catenarele de pe aceste linii: zonele IIa, IIb, IIc, IId, Dx1, Dx2, Dx3, Dx4,
Dx6, 1, PC, Dy1, Dy2, Dy3, V1a, V1b, V2a, V2b.



se execută catenara înădită A3.

Coşlariu – Sântimbru
Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea
totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:
Demontări:
demontarea catenarelor în totalitate.
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Lucrări noi:
se plantează stâlpii şi ancorele noi.
se execută toate catenarele: zonele Ia ÷ Ib, IIa ÷ IIb.
Staţia Sântimbru
Principalele lucrări la linia de contact sunt:
- Faza 1
Lucrările din faza 1 sunt lucrările aferente firului 2 de circulaţie, respectiv liniile III şi 4. Aceste lucrări
constau în:
Demontări:


demontarea catenarelor 4a, Dx1, Dx2, 4b, Dy1 şi Dy2 în totalitate.



pentru asigurarea circulaţiei cu locomotive electrice pe liniile aferente firului 2 de
circulaţie (liniile III, 4) pe perioada lucrărilor la aceste linii, sunt necesare următoarele
lucrări:
o se plantează un stâlp provizoriu de beton refolosit la linia III (între linia III nouă
şi linia II existentă) lângă traversa existentă 15-16. Acest stâlp se echipează cu
console pentru a prelua catenara existentă de pe traversa rigidă.



se demontează toate consolele, ancorările, stâlpii şi traversele rigide care nu mai susţin
catenare.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi pentru liniile reabilitate III, 4.



se execută toate catenarele de pe aceste linii: zonele IIIa, 4, IIIb.

- Faza 2
Lucrările din faza 2 sunt lucrările aferente firului 1 de circulaţie, respectiv liniile 1 şi II. Aceste lucrări
constau în:
Demontări:


se demontează catenarele IIIa, I, II, IIIb în totalitate.



se demontează toate consolele, ancorările, stâlpii şi traversele rigide care nu mai susţin
catenare.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi şi se montează traversele rigide pentru liniile reabilitate 1
şi II.
se execută toate catenarele de pe aceste linii: zonele IIa, Dx, 1, IIb şi Dy.
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Sântimbru – Barabanţ
Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea
totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:
Demontări:


demontarea catenarelor în totalitate.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi.



se execută toate catenarele: zonele Ia ÷ Ic, IIa ÷ IIc.

Staţia Barabanţ
Principalele lucrări la linia de contact sunt:
- Faza 1
Lucrările din faza 1 sunt lucrările aferente firului 1 de circulaţie, respectiv liniile noi 1şi II. Aceste
lucrări constau în:
Demontări:


demontarea catenarelor Dx, Dy1, Dy2, I, II, III, IIIa în totalitate.



pentru asigurarea circulaţiei cu locomotive electrice pe liniile aferente firului 2 de
circulaţie (liniile IV, 5, 6, 7 si 8) pe perioada lucrărilor la aceste linii, sunt necesare
următoarele lucrări:
o se păstrează traversele rigide de pe stâlpii existenti 1-2, 3-4, 5-6 care susţin
ambele directe.
o în cap Y se plantează un stâlp provizoriu de beton refolosit la linia II (între linia
II nouă şi linia IV existentă) 94A echipat cu 2 console noi, pentru a se putea
monta catenarele noi ale zonelor I şi IIb, deoarece nu se poate monta traversa
rigidă nouă 94-95.



se demontează toate consolele, ancorările, stâlpii şi traversele rigide care nu mai susţin
catenare.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi pentru liniile reabilitate 1 şi II.



se plantează şi stâlpii noi 24 şi 92 aferenţi firului 2 de circulaţie pentru a se putea monta si
treversele rigide noi pe 23-24 şi 94-95 necesare suţinerii firului 1 de circulaţie.



se execută toate catenarele de pe aceste linii: zonele 1, IIa, IIb şi IIc.

- Faza 2
Lucrările din faza 2 sunt lucrările aferente firului 2 de circulaţie, respectiv liniile noi III, 4, 5, şi 6.
Aceste lucrări constau în:
Demontări:
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se demontează catenarele IV, IVa, IVb, V, VI, VII, VIIa şi VIII în totalitate.



se demontează toate consolele, ancorările, stâlpii şi traversele rigide care nu mai susţin
catenare.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi şi se montează restul de traverse rigide pentru liniile
reabilitate III, 4, 5 şi 6.



se execută toate catenarele de pe aceste linii: zonele IIIa, IIIb, IIIc, IIId, 4, 5, 6, Dx şi Dy.

Barabanţ – Alba Iulia
Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea
totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:
Demontări:


demontarea catenarelor în totalitate.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi.



se execută toate catenarele: zonele Ia ÷ Ib, IIa ÷ IIb.

Staţia Alba Iulia
Principalele lucrări la linia de contact sunt:
- Faza 1
Lucrările din faza 1 sunt lucrările aferente firului 2 de circulaţie, respectiv liniile IV, 5. Aceste lucrări
constau în:
Demontări:


demontarea catenarelor Va, Vb, Vc, Dx1, Dx2, Dy3, Dy4, Dy5 în totalitate.



se demontează toate consolele, ancorările, stâlpii şi traversele rigide care nu mai susţin
catenare.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii, ancorele noi şi o parte din traversele rigide (una în cap X şi trei în cap
Y) pentru liniile reabilitate IV, 5.



se execută toate catenarele de pe aceste linii: zonele IVa, IVb, IVc, IVd, 5.

- Faza 2
Lucrările din faza 2 sunt lucrările aferente firului 1 de circulaţie, respectiv liniile 1, 2, III. Aceste
lucrări constau în:
Demontări:


se demontează catenarele IVa, IVb, III, Ipr în totalitate.
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se demontează toate consolele, ancorările, stâlpii şi traversele rigide care nu mai susţin
catenare.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi şi se montează restul traverselor rigide pentru liniile
reabilitate 1, 2, III.



se execută toate catenarele de pe aceste linii: zonele IIIa, IIIb, IIIc, IIId, 1, 2, Dx1, Dy1,
Dy2.

Alba Iulia – Vinţu de Jos
Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea
totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:
Demontări:


demontarea catenarelor în totalitate.

Lucrări noi:


se plantează stâlpii şi ancorele noi.



se execută toate catenarele: zonele Ia ÷ Ih, IIa ÷ IIh, ZN I, ZN II.

Reabilitarea instalaţiilor liniei de contact se face prin:
- înlocuirea tuturor elementelor de sprijin (stâlpi şi ancore) cu stâlpi noi şi ancore
la nivel şi supraînălţate,
- înlocuirea tuturor elementelor de susţinere şi fixare (armături, console, fixatori,
ancorări, etc.),
- înlocuirea tuturor conductoarelor catenarei,
- construirea de zone neutre pentru circulaţia fără restricţii şi a ramelor electice.
La reabilitarea liniei de contact s-au utilizat soluţii îmbunătăţite care vor permite obţinerea unui captaj
optim al curentului electric de către pantograf, astfel:
- limitarea lungimii zonei de ancorare în zonele cu vânt puternic şi curbe cu raze mai mici de
700 m,
- creşterea forţei de întindere în conductoare,
- respectarea pantei firului de contact pentru o treaptă superioară de viteză,
- reducerea maselor concentrate pe firul de contact.
Soluţiile propuse contribuie la creşterea siguranţei în exploatare, prin utilizarea:
- troliilor din aliaj de aluminiu cu autoblocare, la ancorările complet compensate,
- clemelor de fixare cu îmbinare fără şuruburi,
- pendulelor simple, de tipul de continuitate electrică conforn SR EN 50119,
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- izolatoarelor compozite, cu nivel de izolaţie ridicat,
- consolelor simple izolate cu tirant orizontal, cu posibilitatea de reglare a poziţiei
cablului purtător, pe orizontală, cu ± 250 mm,
- traverselor rigide de tip Vierrendel, cu eclise sudate, care permit o întreţinere
uşoară, datorită accesului uşor la toate laturile elementelor,
- îmbinărilor filetate executate din oţel inoxidabil până la M12, inclusiv.
Caracteristicile liniei de contact complet compensate sunt următoarele:
1. Stâlpii liniei de contact vor fi în totalitate metalici, din oţel, de tip H, atât cei care vor susţine
console simple izolate cât şi cei care vor susţine traverse rigide. Stâlpii pentru consolele peste
două linii vor fi alcătuiţi din două profile H juxtapuse, sudate.
2. Ancorele supraînălţate şi ancorele la nivel vor fi confecţionate din profile de oţel.
3. Lungimea maximă a zonei de ancorare va fi 1200 m, lungime ce se va reduce funcţie de
condiţiile climatice ale zonei şi raza curbelor.
4. În curbe cu raza mai mică de 700m se vor prevedea semizone de ancorare.
5. Joncţiunile cu secţionare se vor realiza în 4 deschideri în aliniament şi în 5 deschideri în
curbă, iar joncţiunile fără secţionare se vor desfăşura în 3 deschideri în aliniament şi în 4
deschideri în curbă.
6. Zonele neutre noi, care le vor înlocui pe cele vechi, vor asigura o porţiune fără curent de circa
150 m.
7. Înălţimea nominală a firului de contact va fi 5500 mm, înălţimea minimă va fi 5150 mm, iar
înălţimea maximă va fi 6000 mm.
8. Înălţimea minimă la pasajele la nivel înălţimea firului de contact va fi 5500 mm.
9. Înălţimea constructivă a catenarei (distanţa dintre firul de contact şi cablul purtător) va fi 1400
mm, la suport.
10. Săgeata firului de contact în deschidere va fi de regulă 1‰.
11. Panta firului de contact din catenarele parcurse cu viteza maximă de 160 km/h va fi de 2‰ cu
racordari de 1‰, conform SR EN 50119.
12. Zig-zagul firului de contact va fi de maximum ± 200 mm în aliniament şi de maximum 250 ÷
300 mm în curbă, spre exteriorul curbei. În joncţiuni şi în zonele neutre se admit valori
diferite ale zig-zagului.
13. Deplasarea maximă orizontală a firului de contact în deschidere sub acţiunea vântului va fi de
400 mm.
14. Ancorările complet compensate vor fi comune, cu troliu din aliaj de aluminiu cu raportul de
multiplicare i = 3, cu sistem de blocare a căderii contragreutăţilor cât şi a limitării căderii
catenarei (anexa 14). Contragreutăţile vor fi din beton când distanţa dintre linii permite şi din
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fontă când gabaritul este redus. Ancorările semicompensate vor fi realizate, de asemenea, cu
troliu.
15. Consolele simple izolate vor fi confecţionate din ţeavă de oţel zincată termic, cu tirant
orizontal având acelaşi diametru cu contrafişa, şi cu şaua montată sub tirant. Posibilitatea de
reglaj în plan orizontal a poziţiei cablului purtător este ± 250mm.
16. Portfixatoarele vor fi executate din ţeavă de oţel zincată termic. Porfixatorul va fi legat de
contrafişă cu o bară de rigidizare.
17. Fixatoarele de pe liniile curente şi directe din staţii vor fi executate din ţeavă de aliaj de
aluminiu, iar cele de pe liniile abătute şi de pe diagonale se vor confecţiona din ţeavă de oţel
zincată termic. Ridicarea firului de contact la suport la viteza maximă va fi considerată 120
mm, iar ridicarea maximă a fixatorului, permisă de sistemul de fixare va fi de 240 mm,
conform SR EN 50119.
18. Traversele rigide vor avea o construcţie de tip Vierrendel, cu montanţii constituiţi din eclise
sudate. Pintenii montaţi pe traversele rigide vor fi executaţi din ţeavă de oţel pătrată.
19. Consolele peste două linii c.f. vor fi confecţionate din ţeavă de oţel pătrată.
20. Lungimea minimă a pendulei simple va fi 300 mm. Distanţa nominală dintre două pendule
simple consecutive este 9 m.
21. Izolatoarele consolei simple şi de ancorare vor fi de tip compozit.
22. Izolatoarele de secţionare vor fi cu izolatoare inserate de tip compozit, şi vor fi
corespunzătoare vitezei maxime de circulaţie pe linia/diagonala pe care se montează.
23. Acele aeriene vor fi de tipul neintersectat între liniile directe şi diagonale şi între liniile directe
şi primele linii în abatere. Acele aeriene dintre celelalte abătute vor fi specifice tronsonului de
linie c.f. Diferenţa maximă de lungime dintre două deschideri adiacente va fi de 15 m pe
liniile parcurse cu viteza maximă.
24. Catenara va trece liber pe sub pasajele superioare. Se interzice plantarea stâlpilor sub lucrările
de artă.
25. Pe aceeaşi zonă de ancorare nu se vor înseria mai mult de două izolatoare de secţionare.
26. Ancorarea mediană pentru catenara complet compensată, pe lângă fixarea cosolei de stâlpii
adiacenţi prin ramuri de cablu, va fi suplimentată cu câte o ramură de cablu care va lega firul
de contact de cablul purtător .
27. Stâlpii şi ancorele noi se vor planta la un gabarit de 3 m, gabarit ce poate fi redus, numai cu
aprobarea beneficiarului, până la 2,2 m în staţii sau 2,5 m în linii curente în aliniament. În
curbe la aceste valori minime se adaugă sporurile de curbă iar unde este cazul şi sporurile de
supraînălţare.
28. Acele vor fi de tipul neintersectat între liniile directe şi diagonale şi între liniile directe şi
primele linii în abatere. Acele aeriene dintre celelalte linii abătute vor fi de tipul intersectat.
29. Deschiderea maximă va fi de 49,5m pe intervalul Blaj – Podu Mureş şi de 63 m pe intervalul
Podu Mureş – Vinţu de Jos, valori calculate în funcţie de condiţiile meteo-climatice.
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2.6.10 PROTECTII CALE SI VECINATATI
Întreaga instalaţie de protecţie existentă va fi demontată. Protecţia existentă constă în elemente
metalice ale sistemului (conductor de oţel, cleme, elemente de legare şi fixare etc) şi conductor
colector.
Tipuri de lucrări proiectate:
Cu ocazia reabilitării tronsonului, s-a adoptat soluţia protejării stâlpilor de linie de contact prin legare
colectivă la returul curentului de tracţiune, prin intermediul unui conductor colector din oţel–aluminiu
95/15mm2, a elementelor neaflate sub tensiune. În scopul menţinerii tensiunilor induse electromagnetic
la valori nepericuloase, lungimea prevăzută pentru “antenele” conductorului colector (porţiunile
cuprinse între punctul de legare la şină şi ultimul element protejat) nu este mai mare de 600 m,
exceptând cazurile speciale. Atunci când conectarea unui tronson de conductor colector la bobina de
joantă nu este posibilă, s-a prevăzut conectarea acestuia la o bobină de protecţie montată suplimentar.
Tronsoanele de conductor colector vor fi ancorate la capete. În staţiile de cale ferată se vor utiliza
ancore speciale, supraînălţate.
În situaţia în care legarea la bobină nu este posibilă, se va proceda la legarea individuală, simplă sau
dublă, prin intermediul unui interstiţiu de scânteiere, la şina c.f.
În vederea protejării stâlpilor liniei de contact în cazul desfacerii legăturii la mediana bobinei de joantă
sau ruperii conductorului colector s-au prevăzut legături suplimentare la şină prin interstiţiu de
scânteiere pentru fiecare tronson de conductor colector.
Podurile şi podeţele de cale ferată se vor proteja prin legare la conductorul colector (prin intermediul
celui mai apropiat stâlp LC).
La podurile lungi se va asigura continuitatea tablierelor şi a balustradelor metalice prin conductor din
oţel rotund Ø10 mm. Pentru a evita atingerea accidentală cu obiecte lungi de pe pasajele superioare şi
de pe pasarele a părţilor aflate sub tensiune ale liniei de contact, se prevăd panouri de protecţie care
acoperă o zonă de 1,5 m de o parte şi de alta a axului fiecărei linii electrificate. De asemenea, pentru
protecţia pietonilor, se prevede legarea balustradelor metalice ale pasajelor superioare şi ale pasarelelor
la prize de pământ şi, prin intermediul unui interstiţiu de scânteiere, la conductorul colector. Prizele de
pământ, cu o rezistenţă de dispersie de maximum 4 ohmi, se realizează cu electrozi din oţel zincat cu
lungimea de 2,5 m.
Obiectele şi instalaţiile metalice aflate în zona periculoasă (mai puţin de 5 m din axul celei mai
apropiate linii electrificate), vor fi protejate prin legare la returul curentului de tracţiune.
Pe tronsoanele unde protecţia este asigurată prin conductor colector se vor efectua următoarele lucrări:
-

se vor monta elementele de susţinere a conductorului colector pe stâlpii liniei de contact;

-

se vor monta elementele de fixare a conductorului colector la capetele tronsonului;
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-

la capetele tronsoanelor de conductor colector se vor monta ancore speciale de protecţie sau
izolatoare de separare (se va prefera soluţia secţionării electrice a conductorului colector prin
izolatoare inserate între tronsoane);

-

se va derula conductor colector din OLAlN 95/15 mm2;

-

conductorul colector se va lega la returul curentului de tracţiune prin intermediul bobinelor
de joantă, bobinelor suplimentare sau direct la şină prin intermediul interstiţiului de
scânteiere;

-

se vor monta legături superioare la conductorul colector.

Montarea ancorelor, precum şi strângerea şi derularea conductorului colector se vor realiza mecanizat
cu utilaje cu productivitate ridicată.
Legăturile de protecţie vor fi realizate din conductor de oţel zincat Ø10 mm. Subtraversările cu
conductor de oţel Ø10 mm se efectuează sub talpa şinei, în tub de protecţie electroizolant.
În vederea reabilitării podurilor şi podeţelor de cale ferată se vor monta în cale poduri provizorii care
vor permite circulaţia trenurilor pe durata desfăşurării lucrărilor. Acestea, ca şi utilajele, trebuie
protejate împotriva influenţelor căii ferate electrificate. În acest sens o priză de pământ va fi montată la
o distanţă mai mare de 5m faţă de axul căii ferate electrificate. Se vor realiza legături de continuitate a
fiecărei şine cu cablu CYY 1x50mm² în vederea asigurării continuităţii circuitului de retur şi a
circuitelor de cale. Măsurile de protecţie a podeţelor provizorii trebuie corelate cu etapele tehnologice
stabilite de proiectantul de poduri şi vor fi dezbătute în detaliu în fazele superioare ale proiectului.
Toate elementele de protecţie vor fi galvanizate.
Descrierea lucrărilor proiectate:
Staţia Podu Mureş:
Soluţia adoptată pentru protecţia elementelor din cale şi vecinătate pentru staţia Podu Mureş este
prezentată în planul EA-51-32-C-43-L8-PI-001-1-001-0.
Se va derula conductor colector între stâlpii 335 – 25, 336 – 60, 32 – 38, 31 – 107, 43 – 59, 50 – 112,
114 – 132, 115 – 133, 135 – 161 şi 140 - 166. Ancore supraînălţate se montează pe stâlpii 25, 31, 107,
112, 135 şi 166. După montarea ancorelor şi inserarea în conductorul colector a izolatoarelor de
secţionare, sectoarele de conductor astfel rezultate se conectează la returul curentului de tracţiune prin
intermediul bobinelor de joantă sau la şină prin interstiţiu de scânteiere, astfel:
-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 335 – 369 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 351 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 393+305,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 336 – 370 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 352 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 393+305,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 369 – 25 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 1 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 370 – 14 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 2 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;
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-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 14 – 60 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 30 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 32 – 38 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 32 prin intermediul interstiţiului de scânteiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 31 – 73 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 31 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 43 – 59 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 43 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 50 – 80 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 62 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 73 – 107 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 101 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 80 – 112 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 106 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 114 – 132 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 124 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 396+107,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 115 – 133 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 125 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 396+107,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 135 – 161 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 147 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 142 – 166 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 144 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere.

Stâlpii cu aparataj se protejează prin legătură dublă la conductorul colector.
Stâlpii de linie de contact care nu sunt suport pentru conductorul colector se protejează prin conexiune
dublă la bobina de joantă, la şină prin interstiţiu de scânteiere, sau la un stâlp protejat invecinat.
Stâlpii de iluminat se protejează prin conectarea prizelor de pământ aferente la un stâlp de linie de
contact prin intermediul unui interstiţiu de scânteiere.
Balustradele metalice ale podeţelor se vor proteja prin conectare la returul curentului de tracţiune prin
intermediul celui mai apropiat stâlp de linie de contact.
Variantă Podu Mureş – Coşlariu
Soluţia adoptată pentru protecţia elementelor din cale şi vecinătate pentru intervalul Podu Mureş –
Coşlariu este prezentată în planul EA-51-32-C-44-L7-PI-001-1-001-0.
Se va derula conductor colector între stâlpii 1 – 224 şi 2 – 158. Se vor monta ancore de protecţie pe
stâlpii 1, 2, 158 şi 224. În conductorul colector se vor insera izolatoare de secţionare, sectoarele de
conductor astfel rezultate conectându-se la returul curentului de tracţiune prin intermediul bobinelor de
joantă sau suplimentare, astfel:
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-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 1 – 31 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 15 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 395+482;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 2 – 32 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 16 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 395+482;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 31 – 61 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 49 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 32 – 62 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 50 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 61 – 87 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 75 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 396+895;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 62 – 88 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 76 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 396+895;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 87 – 121 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 101 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 88 – 122 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 102 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 121 – 224 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 143 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 398+522,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 122 – 158 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 144 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 398+522,5;

Balustradele metalice ale podurilor/podeţelor se vor proteja prin conectare la returul curentului de
tracţiune prin intermediul celui mai apropiat stâlp de linie de contact.
Pasajul superior se va dota cu panouri de protecţie pentru a împiedica atingerea cu obiecte lungi a
elementelor aflate sub tensiune a liniei de contact. Acestea se vor monta deasupra fiecărei linii
electrificate, astfel încât să acopere 1,5 m de o parte şi de cealaltă a axului cf. După ce se asigură
continuitatea electrică a întregului ansamblu metalic al pasajului superior cu conductor de oţel
galvanizat Ø10 mm, acesta se conectează la o priză de pământ de 4 ohmi şi la conductorul colector
prin intermediul unui interstiţiu de scânteiere.
Staţia Coşlariu
Soluţia adoptată pentru protecţia elementelor din cale şi vecinătate pentru staţia Coşlariu este
prezentată în planurile EA-51-32-C-46-L8-PI-001-1-001-0 şi EA-51-32-C-46-L8-PI-001-1-002-0.
Se va derula conductor colector între stâlpii 20N – 45, 22N – 18, 21 – 36, 19 – 62, 65 – 76, 70 – 93, 73
– 111, 86 – 102, 87 – 135, 122 – 137, 139 – 226, 145 – 156, 170 – 269, 236 – 240, 237 – 243, 247 300 şi 274 - 299. Ancore supraînălţate se montează pe stâlpii 20N, 22N, 21, 18, 19, 36, 62, 93, 111,
137, 139, 145, 169, 174, 226, 237, 243, 247 şi 274. După montarea ancorelor şi inserarea în
conductorul colector a izolatoarelor de secţionare, sectoarele de conductor astfel rezultate se
conectează la returul curentului de tracţiune prin intermediul bobinelor de joantă sau la şină prin
interstiţiu de scânteiere, astfel:
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-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 20N – 55 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 12 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 22N – 18 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 11 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 21 – 36 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 35 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 19 – 62 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 48 prin intermediul interstiţiului de scânteiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 65 – 76 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 76 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 70 – 93 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 83 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 73 – 111 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 85 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 86 – 102 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 95 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 87 – 135 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 96 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 122 – 137 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 122 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 139 – 196 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 178 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 145 – 156 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 145 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 169 – 174 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 169 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 170 – 189 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 175 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 189 – 227 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 207 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 405+043;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 196 – 226 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 223 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 227 – 269 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 248 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 236 – 240 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 240 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;
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-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 237 – 243 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 248 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 247 – 261 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 247 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 261 – 300 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 281 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 274 – 299 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 282 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere.

Stâlpii cu aparataj se protejează prin legătură dublă la conductorul colector.
Stâlpii de linie de contact care nu sunt suport pentru conductorul colector se protejează prin conexiune
dublă la bobina de joantă, la şină prin interstiţiu de scânteiere, sau la un stâlp protejat invecinat.
Stâlpii de iluminat se protejează prin conectarea prizelor de pământ aferente la un stâlp de linie de
contact prin intermediul unui interstiţiu de scânteiere.
Balustradele metalice ale podeţelor se vor proteja prin conectare la returul curentului de tracţiune prin
intermediul celui mai apropiat stâlp de linie de contact.
Interval Coşlariu – Sântimbru
Soluţia adoptată pentru protecţia elementelor din cale şi vecinătate pentru intervalul Coşlariu –
Sântimbru este prezentată în planul EA-51-32-C-47-L7-PI-001-1-001-0.
Se va derula conductor colector între stâlpii 1 – 51 şi 2 – 52. Se vor monta ancore de protecţie pe
stâlpii 1, 2, 51 şi 52. În conductorul colector se vor insera izolatoare de secţionare, sectoarele de
conductor astfel rezultate conectându-se la returul curentului de tracţiune prin intermediul bobinelor de
joantă sau suplimentare, astfel:
-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 1 – 23 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 1 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 2 – 24 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 2 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 23 – 51 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 51 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 24 – 52 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 52 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere.

Stâlpii cu aparataj se protejează prin legătură dublă la conductorul colector.
Balustradele metalice ale podurilor/podeţelor se vor proteja prin conectare la returul curentului de
tracţiune prin intermediul celui mai apropiat stâlp de linie de contact.
Stâlpii de iluminat se protejează prin conectarea prizelor de pământ aferente la un stâlp de linie de
contact prin intermediul unui interstiţiu de scânteiere.
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Staţia Sântimbru
Soluţia adoptată pentru protecţia elementelor din cale şi vecinătate pentru staţia Sântimbru este
prezentată în planul EA-51-32-C-48-L8-PI-001-1-001-0.
Se va derula conductor colector între stâlpii 1 – 43, 2 – 46, 47 – 73, 48 – 78, 77 - 100 şi 83 – 99.
Ancore supraînălţate se montează pe stâlpii 43, 46, 77 şi 78. După montarea ancorelor şi inserarea în
conductorul colector a izolatoarelor de secţionare, sectoarele de conductor astfel rezultate se
conectează la returul curentului de tracţiune prin intermediul bobinelor de joantă sau la şină prin
interstiţiu de scânteiere, astfel:
-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 1 – 43 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 17 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 2 – 26 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 14 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 26 – 46 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 38 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 47 – 73 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 61 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 48 – 78 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 62 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 403+056;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 77 – 100 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 90 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 83 – 99 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 87 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere.

Stâlpii cu aparataj se protejează prin legătură dublă la conductorul colector.
Stâlpii de linie de contact care nu sunt suport pentru conductorul colector se protejează prin conexiune
dublă la bobina de joantă, la şină prin interstiţiu de scânteiere sau la un stâlp protejat invecinat.
Stâlpii de iluminat se protejează prin conectarea prizelor de pământ aferente la un stâlp de linie de
contact prin intermediul unui interstiţiu de scânteiere.
Balustradele metalice ale podurilor/podeţelor se vor proteja prin conectare la returul curentului de
tracţiune prin intermediul celui mai apropiat stâlp de linie de contact.
Interval Sântimbru - Bărăbanţ
Soluţia adoptată pentru protecţia elementelor din cale şi vecinătate pentru intervalul Sântimbru –
Bărăbanţ este prezentată în planul EA-51-32-C-49-L7-PI-001-1-001-0.
Se va derula conductor colector între stâlpii 1 – 109 şi 2 – 110. Se vor monta ancore de protecţie pe
stâlpii 1, 2, 109 şi 110. În conductorul colector se vor insera izolatoare de secţionare, sectoarele de
conductor astfel rezultate conectându-se la returul curentului de tracţiune prin intermediul bobinelor de
joantă sau suplimentare, astfel:
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-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 1 – 15 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 3 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 2 – 16 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 4 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 15 – 41 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 29 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 404+621,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 16 – 42 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 30 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 404+621,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 41 – 75 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 59 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 42 – 76 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 60 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 75 – 97 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 87 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 406+034,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 76 – 98 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 88 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 406+034,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 97 – 109 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 109 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 98 – 110 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 110 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere.

Balustradele metalice ale podurilor/podeţelor se vor proteja prin conectare la returul curentului de
tracţiune prin intermediul celui mai apropiat stâlp de linie de contact.
Pasajul superior se va dota cu panouri de protecţie pentru a împiedica atingerea cu obiecte lungi a
elementelor aflate sub tensiune a liniei de contact. Acestea se vor monta deasupra fiecărei linii
electrificate, astfel încât să acopere 1,5 m de o parte şi de cealaltă a axului cf. După ce se asigură
continuitatea electrică a întregului ansamblu metalic al pasajului superior cu conductor de oţel
galvanizat Ø10 mm, acesta se conectează la o priză de pământ de 4 ohmi şi la conductorul colector
prin intermediul unui interstiţiu de scânteiere.
Staţia Bărăbanţ
Soluţia adoptată pentru protecţia elementelor din cale şi vecinătate pentru staţia Bărăbanţ este
prezentată în planul EA-51-32-C-50-L8-PI-001-1-001-0.
Se va derula conductor colector între stâlpii 1 – 21, 2 – 41, 25 – 32, 35 – 63, 36 – 89, 45 – 83, 66 – 88,
90 – 149 şi 97 – 148. Ancore supraînălţate se montează pe stâlpii 32, 41, 45, 83, 88 şi 90. După
montarea ancorelor şi inserarea în conductorul colector a izolatoarelor de secţionare, sectoarele de
conductor astfel rezultate se conectează la returul curentului de tracţiune prin intermediul bobinelor de
joantă sau la şină prin interstiţiu de scânteiere, astfel:
-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 1 – 21 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 16 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;
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-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 2 – 41 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 28 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 35 – 88 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 66 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 408+004,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 36 – 89 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 64 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 407+955;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 45 – 83 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 65 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 407+955;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 90 – 116 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 96 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 97 – 148 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 121 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 116 – 149 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 137 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere.

Stâlpii cu aparataj se protejează prin legătură dublă la conductorul colector.
Stâlpii de linie de contact care nu sunt suport pentru conductorul colector se protejează prin conexiune
dublă la bobina de joantă, la şină prin interstiţiu de scânteiere sau la un stâlp protejat invecinat.
Stâlpii de iluminat se protejează prin conectarea prizelor de pământ aferente la un stâlp de linie de
contact prin intermediul unui interstiţiu de scânteiere.
Balustradele metalice ale podurilor/podeţelor se vor proteja prin conectare la returul curentului de
tracţiune prin intermediul celui mai apropiat stâlp de linie de contact.
Interval Bărăbanţ – Alba Iulia
Soluţia adoptată pentru protecţia elementelor din cale şi vecinătate pentru intervalul Bărăbanţ – Alba
Iulia este prezentată în planurile EA-51-32-C-51-L7-PI-001-1-001-0.
Se va derula conductor colector între stâlpii 1 – 63 şi 2 – 64. Se vor monta ancore de protecţie pe
stâlpii 1, 2, 63 şi 64. În conductorul colector se vor insera izolatoare de secţionare, sectoarele de
conductor astfel rezultate conectându-se la returul curentului de tracţiune prin intermediul bobinelor de
joantă sau suplimentare, astfel:
-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 1 – 15 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 1 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 2 – 16 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 2 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 15 – 47 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 31 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 410+314,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 16 – 48 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 32 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 410+314,5;
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-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 47 – 63 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 61 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 48 – 64 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 62 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere.

Balustradele metalice ale podurilor/podeţelor se vor proteja prin conectare la returul curentului de
tracţiune prin intermediul celui mai apropiat stâlp de linie de contact.
Staţia Alba Iulia
Soluţia adoptată pentru protecţia elementelor din cale şi vecinătate pentru staţia Alba Iulia este
prezentată în planul EA-51-32-C-52-L8-PI-001-1-001-0.
Se va derula conductor colector între stâlpii 1 – 33, 2 – 29, 32 – 35, 34 – 114, 37 – 105, 40 – 99, 117 –
150, 120 – 137 şi 139 – 149. Ancore supraînălţate se montează pe stâlpii 1, 2, 33, 32, 35, 37, 40, 99,
114, 120, 137 şi 139. După montarea ancorelor şi inserarea în conductorul colector a izolatoarelor de
secţionare, sectoarele de conductor astfel rezultate se conectează la returul curentului de tracţiune prin
intermediul bobinelor de joantă sau la şină prin interstiţiu de scânteiere, astfel:
-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 1 – 33 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 11 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 2 – 29 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 12 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 32 – 35 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 41 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 34 – 73 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 41 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 37 – 74 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 45 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 40 – 99 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 66 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 412+274;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 73 – 114 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 110 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 74 – 105 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 102 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 117 – 150 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 138 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 120 – 137 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 120 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 139 – 149 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 139 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere.

Stâlpii cu aparataj se protejează prin legătură dublă la conductorul colector.
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Stâlpii de linie de contact care nu sunt suport pentru conductorul colector se protejează prin conexiune
dublă la bobina de joantă, la şină prin interstiţiu de scânteiere sau la un stâlp protejat invecinat.
Stâlpii de iluminat se protejează prin conectarea prizelor de pământ aferente la un stâlp de linie de
contact prin intermediul unui interstiţiu de scânteiere.
La şinele liniilor de cale ferată neelectrificate aflate în zona de influenţă a căii ferate electrificate se
montează legături de echipotenţializare. Acestea vor fi din conductor de oţel galvanizat Ø10 mm.
Interval Alba Iulia – Vinţu de Jos
Soluţia adoptată pentru protecţia elementelor din cale şi vecinătate pentru intervalul Alba Iulia – Vinţu
de Jos este prezentată în planurile EA-51-32-C-53-L7-PI-001-1-001-0.
Se va derula conductor colector între stâlpii 1 – 271 şi 2 – 272. Se vor monta ancore de protecţie pe
stâlpii 1, 2, 271 şi 272. În conductorul colector se vor insera izolatoare de secţionare, sectoarele de
conductor astfel rezultate conectându-se la returul curentului de tracţiune prin intermediul bobinelor de
joantă sau suplimentare, astfel:
-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 1 – 13 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 1 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 2 – 14 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 2 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 13 – 45 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 31 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 414+385,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 14 – 46 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 32 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 414+385,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 45 – 69 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 59 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 46 – 70 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 60 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 69 – 93 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 83 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 415+812,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 70 – 94 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 84 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 415+812,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 93 – 125 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 107 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 94 – 126 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 108 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 125 – 147 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 135 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 417+178,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 126 – 148 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 136 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 417+178,5;
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-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 147 – 165 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 159 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 148 – 166 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 160 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 165 – 193 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 175 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 418+573,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 166 – 194 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 176 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 418+573,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 193 – 227 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 213 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 194 – 228 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 214 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 227 – 253 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 239 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 420+076,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 228 – 254 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 240 prin intermediul bobinei suplimentare montată la km 420+076,5;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 253 – 271 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 271 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere;

-

Sectorul de conductor colector dintre stâlpii 254 – 272 este conectat la returul curentului de
tracţiune la stâlpul 272 prin intermediul bobinei de joantă din apropiere.

Stâlpii cu aparataj se protejează prin legătură dublă la conductorul colector.
Balustradele metalice ale podurilor/podeţelor se vor proteja prin conectare la returul curentului de
tracţiune prin intermediul celui mai apropiat stâlp de linie de contact.
2.6.11 LUCRARI CIVILE
2.6.11.1 CONSTRUCTII SI ARHITECTURA
Halta Podu Mureş
Clădirea de călători
Clădirea de călători necesită reparaţii parţiale ale finisajelor interioare şi exterioare păstrându-se
acelaşi aspect şi forme arhitecturale.
Operaţiile la interiorul clădirii constau în intervenţii de reparaţii şi refaceri doar la o încăpere de la
parterul clădirii, şi anume la biroul de mişcare. De asemenea, se va reface trotuarul perimetral cu
pavele din beton şi se vor reface treptele degradate cu placaje de gresie ceramica exterioare.
Accesul la peronul principal se va face prin trepte.
Operaţiile la anvelopa clădirii constau în intervenţii de refaceri, cu lucrări adiţionale la platformele din
jurul clădirii.

MEMORIU TEHNIC GENERAL
Pag. 91 / 134

Joint Venture leader
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR
CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : COŞLARIU – SIMERIA
LOT 2 VINŢU DE JOS - COSLARIU

PROIECT TEHNIC

o înlocuirea tâmplăriei existente
 se va înlocui doar tâmplăria exterioară aferentă biroului de mişcare, cu tâmplărie din lemn
stratificat cu geam dublu termoizolant de culoare roşu RAL 3011, conform desenului de
tablou de tîmplărie.
o intervenţii la platformele exterioare
 refacerea trotuarului perimetral cu pavele din beton de culoare gri RAL 7043.
 refacerea treptelor degradate cu placaje de gresie ceramica exterioare.
 realizarea unor trepte de acces la peronul principal.
Operaţiile la interiorul clădirii sunt de refacere a finisajelor.
o intervenţii la finisaje interioare
 refacerea tencuielilor drişcuite deteriorate ;
 decaparea tencuielilor degradate de pe pereţi şi tavane;
 desfacerea pardoselilor şi înlocuirea lor cu pardoseli moderne conform cerinţelor fiecărui
spaţiu funcţional;
 zugrăveli interioare lavabile de culoare alb RAL 9010.
o înlocuirea tâmplăriei existente
- tâmplăria interioară se va înlocui cu tâmplărie din lemn stratificat de culoare roşu RAL
3011.
Bilanţ suprafeţe şi regim de înălţime – situaţia proiectată
SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ: 98.71 mp.
SUPRAFAŢĂ DESFĂŞURATĂ: 98.71 mp.
CLĂDIRE DE CĂLĂTORI = P = + 4.05 [cota cornişă] şi + 6.96 [cota maximă]
Peroane şi treceri la nivel
Deoarece în prezent halta Podu Mureş nu are peroane, printre lucrările de reabilitare propuse sunt
cuprinse şi lucrări de execuţie a unui peron la linia 1.
Accesul călătorilor de pe platforma din jurul clădirii de călători la peronul înalt de la linia 1 se va face
prin intermediul unei scări . Pentru protecţia călătorilor şi dirijarea fluxului de călători, peronul de la
linia 1 va fi prevăzut cu parapet de protecţie de înălţime h= 1,00 m, pe toată lungimea peronului şi pe
lăţime, la capetele peronului.
De asemenea, marginile peronului se vor marca cu benzi avertizoare pentru persoane cu disfuncţii de
vedere.
Peronul şi scările de acces vor fi prevăzute cu strat de uzură din asfalt.
Pe peron se vor amplasa băncuţe pentru publicul călător şi coşuri de gunoi/scrumiere.
Copertine refugiu
Pentru protecţia împotriva ploii şi a zăpezii, pe peronul principal din halta Podul Mureş va fi amplasată
o copertină refugiu având dimesiunile: lungime de 6,00 m, lăţime de 1,30 m şi înălţime de 3,00 m.
Copertina refugiu va avea o structură metalică şi învelitoare din policarbonat de 10 mm grosime.
Învelitoarea copertinei este prevăzută cu pantă de 15º, fiind asigurată astfel scurgerea apelor pluviale.
Sub copertină vor fi prevăzute două băncuţe pentru publicul călător.
Fixarea copertinei refugiu se va realiza direct pe placa de beton armată a peronului.
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Amenajare căi de acces şi spaţii verzi
Se vor amenaja alei de acces între Clădirea de călători şi Clădirea Container CE (clădirea container va
face parte dintr-un lot care se va preda ulterior), cu strat de uzură din asfalt.
Prin lucrările ce se vor efectua, zona verde existentă de la Clădirea de călători înspre Coşlariu, va fi
afectată. Propunem reamenajarea acesteia cu gazon, arbuşti şi gard viu, după terminarea lucrărilor.
Substaţia Teiuş
Datorită modernizării sistemului de alimentare cu energie electrică a liniei de contact se impun lucrări
de amenajări exterioare ale perimetrului substaţiei de tracţiune. Astfel, se vor înlocui construcţiile
exterioare din incinta substaţiei (stâlpi, fundaţii, canale de cabluri). De asemenea, împrejmuirea din
elemente prefabricate de beton armat se va reface pe toată lungimea existentă. Panoul de gard
prefabricat este format din 5 (cinci) elemente prefabricate, pline, din beton armat având dimensiunea
de 243 x 40 cm. Panoul de gard va avea dimensiuni 250 x 200 cm şi va fi fixat pe stâlpi din beton
armat amplasaţi la 2,50 m interax, cu porţi metalice de acces. Terenul din incintă se va amenaja cu alei
de acces din beton şi un strat de pietriş de 10 cm grosime.
Staţia Coşlariu
Clădirea de călători
Clădirea de călători necesită reparaţii ale finisajelor interioare păstrându-se acelaşi aspect şi forme
arhitecturale.
Operaţiile la interiorul clădirii constau în intervenţii de reparaţii şi refaceri la biroul de mişcare.
Operaţiile la interiorul clădirii sunt de refacere a finisajelor.
o intervenţii la finisaje interioare
 decaparea tencuielilor degradate de pe pereţi şi tavan
 refacerea tencuielilor drişcuite deteriorate
 zugrăveli interioare lavabile de culoare alb RAL 9010;
Bilanţ suprafeţe şi regim de înălţime – situaţia proiectată
SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ: 462.00 mp.
SUPRAFAŢĂ DESFĂŞURATĂ: 462.00 mp.
CLĂDIRE DE CĂLĂTORI = P = + 4.35 [cota cornişă] şi + 7.44 [cota maximă]
Prin reabiltarea clădirii nu s-au modificat dimensiunile în plan şi pe verticală ale clădirii.
Clădire CED
Clădirea C.E.D. necesită reparaţii ale finisajelor interioare şi exterioare păstrându-se acelaşi aspect şi
forme arhitecturale.
Operaţiile la interiorul clădirii constau în intervenţii de reparaţii şi refaceri la următoarele încăperi: sală
electroalimentare, grup sanitar, sală I.D.M., WC.
Operaţiile la anvelopa clădirii constau în intervenţii de reabilitare, cu reparaţii şi refaceri. Elementele
majore asupra cărora se intervine sunt faţadele, acoperişul şarpantă şi finisajele exterioare.
o intervenţii la acoperiş
 reparaţii parţiale la grinzile transversale care su sţin şarpanta;
 înlocuirea integrală a jgheaburilor şi burlanelor cu jgheaburi şi burlane din tablă zincată de
culoare RAL 9018;
 montarea de plase de protecţie contra păsărilor.
o intervenţii la finisaje exterioare
 desfacerea parţială a tencuielilor deteriorate la faţade şi refacerea pe aceste porţiuni;
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 zugrăveli exterioare lavabile la faţade de culoare alb RAL 9003 şi vişiniu RAL 3011 şi soclu
de culoare vişiniu RAL 3011;
o înlocuirea tâmplăriei existente
 tâmplăria exterioară se va înlocui în totalitate cu tâmplărie din lemn stratificat de culoare
RAL 3011 şi tâmplărie din aluminiu de culoare RAL 3011.
Operaţiile la interiorul clădirii sunt de refacere a finisajelor.
o intervenţii la finisaje interioare
 decaparea tencuielilor degradate de pe pereţi şi tavane;
 refacerea tencuielilor drişcuite deteriorate;
 desfacerea placajelor de faianţă din grup sanitar;
 desfacerea pardoselilor şi înlocuirea lor cu pardoseli moderne conform cerinţelor fiecărui
spaţiu funcţional;
 placaje de faianţă ceramică pe toată înălţimea pereţilor la grup sanitar de la parter şi la WC-ul
de la etaj;
 zugrăveli interioare lavabile de culoare alb RAL 9010;
o refacerea şi modernizarea instalaţiilor
 conform memoriilor tehnice pe specialităţi tehnice anexate, se vor reface instalaţiile apă-canal
de la grupurile sanitare, se va înlocui centrala termică pe CLU cu centrală electrică şi se va
reface branşamentul de energie electrică de la clădire energoalimentare. Instalaţiile vor
corespunde normelor tehnice în vigoare şi cerinţelor spaţiilor conţinute în clădire.
o înlocuirea tâmplăriei existente
 tâmplăria interioară se va înlocui cu tâmplărie din lemn, conform tabloului de tâmplărie.
Bilanţ suprafeţe şi regim de înălţime – situaţia proiectată
SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ: 258,15 mp
SUPRAFAŢĂ DESFĂŞURATĂ: 630,73 mp
CLĂDIRE C.E.D.
= P +2E = + 10,42 [cota cornişă] şi + 14,29 [cota maximă]
Prin reabiltarea clădirii nu s-au modificat dimensiunile în plan şi pe verticală ale clădirii.
Clădire PAB
Clădirea PAB necesită reparaţii ale finisajelor interioare şi exterioare păstrându-se acelaşi aspect şi
forme arhitecturale.
Operaţiile la interiorul clădirii constau în intervenţii de reparaţii şi refaceri următoarele încaperi: celula
trafo, grup electrogen şi celula de alimentare.
Operaţiile la anvelopa clădirii constau în intervenţii de reabilitare, cu reparaţii şi refaceri. Elementele
majore asupra cărora se intervine sunt faţadele, acoperişul terasă şi finisajele exterioare.
o intervenţii la acoperiş
 refacerea zidăriei şi tencuielilor din zona aticului;
 înlocuirea integrală a jgheaburilor şi burlanelor existente cu jgheaburi şi burlane din tablă
zincată de culoare RAL 9018;
 înlocuirea şorţului din tablă zincată;
o intervenţii la finisaje exterioare
 desfacerea parţială a tencuielilor deteriorate la faţade şi refacerea pe aceste porţiuni;
 zugrăveli exterioare lavabile la faţade de culoare alb RAL 9003 şi vişiniu RAL 3011 şi soclu
de culoare vişiniu RAL 3011;
o înlocuirea tâmplăriei existente
 tâmplăria exterioară se va înlocui în totalitate cu tâmplărie din lemn stratificat de culoare
RAL 3011 şi tâmplărie din aluminiu de culoare RAL 3011.
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o intervenţii la platformele exterioare
 refacerea treptelor degradate cu placaje de gresie ceramica exterioare de culoare gri RAL
7043;
 refacerea trotuarului perimetral cu pavele din beton de culoare gri RAL 7046.
Operaţiile la interiorul clădirii sunt de refacere a finisajelor.
o intervenţii la finisaje interioare
 decaparea tencuielilor degradate de pe pereţi şi tavane;
 refacerea tencuielilor drişcuite deteriorate;
 desfacerea pardoselilor şi înlocuirea lor cu pardoseli moderne conform cerinţelor fiecărui
spaţiu funcţional;
 zugrăveli interioare lavabile de culoare alb RAL 9010.
o înlocuirea tâmplăriei existente
 tâmplăria interioară existentă se va înlocui conform desenului de tablou de tâmplărie.
Bilanţ suprafeţe şi regim de înălţime – situaţia proiectată
SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ: 117.50 mp.
SUPRAFAŢĂ DESFĂŞURATĂ: 235.00 mp.
CLĂDIRE P.A.B.
= P +1E = + 8.18 [cota maximă la atic]
Prin reabiltarea clădirii nu s-au modificat dimensiunile în plan şi pe verticală ale clădirii.
Peroane şi treceri la nivel
Pentru asigurarea unui acces facil al călătorilor, în staţia de cale ferată Coşlariu se propune refacerea
peronului la linia 1.
Accesul călătorilor de pe platforma din jurul clădirii de călători la peronul înalt de la linia 1 se va face
prin intermediul a două scări.
Lângă clădirea de călători, pentru un acces facil al persoanelor cu dizabilităţi de pe platforma din faţa
clădirii de călători la peronul de la linia 1, s-a prevazut o rampă.
Pentru protecţia călătorilor şi dirijarea fluxului de călători, peronul de la linia 1 va fi prevăzut cu
parapet de protecţie de înălţime h= 1,00 m, pe toată lungimea peronului şi pe lăţime, la capetele
peronului.
De asemenea, marginile peronului se vor marca cu benzi avertizoare pentru persoane cu disfuncţii de
vedere.
Peronul, rampa şi scările de acces vor fi prevăzute cu strat de uzură din asfalt.
Pe peron se vor amplasa băncuţe pentru publicul călător şi coşuri de gunoi/scrumiere.
Copertine refugiu
Pentru protecţia împotriva ploii şi a zăpezii, peronul din staţia Coşlariu, va fi prevăzut cu două
copertine refugiu având dimesiunile: lungime de 6,00 m, lăţime de 1,30 m şi înălţime de 3,00 m.
Copertinele refugiu vor avea o structură metalică şi învelitoare din policarbonat de 10 mm grosime.
Învelitoarea copertinei este prevăzută cu pantă de 15º, fiind asigurată astfel scurgerea apelor pluviale.
Sub copertină vor fi prevăzute băncuţe pentru publicul călător.
Fixarea copertinei refugiu se va realiza direct pe placa de beton armată a peronului.
În prezent, zonele verzi de la stânga şi dreapta Clădirii de călători nu sunt amenajate corespunzător din
punct vedere peisagistic. Propunem amenajarea acestora cu gazon, arbuşti şi gard viu. De asemenea se
vor amenaja spaţii verzi între Clădirea CED şi Cădirea PAB. Se vor amenaja alei de acces de jur
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împrejurul Clădirii de călători, precum şi între Clădirea CED, Clădirea PAB şi Clădirea Container CE.
(clădirea container va face parte dintr-un lot care se va preda ulterior).
P.O. Sântimbru
Peroane şi treceri la nivel
Punctul de oprire Sântimbru va avea două peroane, amplasate paralel unul faţă de celalalt pe partea
dreaptă a firului 1, respectiv pe partea stângă a firului 2 (în sensul de creştere a kilometrajului), ambele
peroane începând de la km 401+280 (proiectat).
Pentru protecţia călătorilor peroanele vor fi prevăzute cu parapet metalic de protecţie de înălţime h=
1,00 m, pe toată lungimea peronului şi pe lăţime, la capetele peronului. De asemenea, marginile
peroanelor se vor marca cu benzi avertizoare pentru persoane cu disfuncţii de vedere.
Peroanele vor fi prevăzute cu strat de uzură din asfalt. Parapeţii şi balustradele metalice de la peroane
se prevăd vopsite cu un strat de grund şi două straturi de vopsea de ulei.
Pentru un acces facil la peroane a călătorilor, se vor amenaja alei de acces la peroane, cu strat de uzură
din asfalt.
Copertine refugiu
Pentru protecţia împotriva ploii şi a zăpezii, pe peronul amplasat pe partea stângă a firului II (în sensul
de creştere a kilometrajului), din punctul de oprire Sântimbru va fi amplasată o copertină refugiu având
dimesiunile: lungime de 6,00 m, lăţime de 1,30 m şi înălţime de 3,00 m. Copertina refugiu vor avea o
structură metalică şi învelitoare din policarbonat de 10 mm grosime. Învelitoarea copertinei este
prevăzută cu pantă de 15º, fiind asigurată astfel scurgerea apelor pluviale. Sub copertină vor fi
prevăzute două băncuţe pentru publicul călător.
Fixarea copertinei refugiu se va realiza direct pe placa de beton armată a peronului.
Halta Sântimbru (Interval Sântimbru - Coşlariu)
Clădirea de călători
Clădirea staţiei cf Sântimbru necesită reparaţii ale finisajelor interioare şi exterioare păstrându-se
acelaşi aspect şi forme arhitecturale.
Operaţiile la interiorul clădirii constau în intervenţii de reparaţii şi refaceri următoarele încaperi: birou
mişcare, casierie bilete, sală de aşteptare, grup electrogen, post trafo. În vederea utilizării spaţiilor
enumerate în condiţii optime, propunem pentru acestea următoarele lucrări: repararea tencuielilor
degradate de pe pereţi şi tavane, înlocuirea pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei interioare, zugrăveli
lavabile.
Operaţiile la anvelopa clădirii constau în intervenţii de reabilitare, cu reparaţii şi refaceri, cu lucrări
adiţionale la platformele din jurul clădirii. Elementele majore asupra cărora se intervine sunt
acoperişul şarpantă, faţadele şi finisajele exterioare.
o intervenţii la acoperiş
 înlocuirea învelitorii din ţiglă ceramică de culoare vişiniu RAL 3003;
 înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor cu jgheaburi şi burlane din tablă zincată de culoare RAL
9018;
o intervenţii la finisaje exterioare
 decaparea tencuielilor pe porţiunile unde sunt distruse;
 refacerea tencuielilor distruse;
 zugrăveli exterioare lavabile la faţade de culoare alb RAL 9003 şi vişiniu RAL 3011 şi soclu de
MEMORIU TEHNIC GENERAL
Pag. 96 / 134

Joint Venture leader
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR
CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : COŞLARIU – SIMERIA
LOT 2 VINŢU DE JOS - COSLARIU

PROIECT TEHNIC

culoare vişiniu RAL 3011;
o înlocuirea tâmplăriei existente
 tâmplăria exterioară se va înlocui cu tâmplărie din lemn stratificat de culoare RAL 3011 şi
tâmplărie metalică de culoare RAL 3011 conform desenului tabloului de tâmplărie .
o intervenţii la platformele exterioare
 refacerea treptelor degradate cu placaje de gresie ceramică exterioară de culoare gri RAL 7043;
 refacerea trotuarului perimetral al clădirii cu pavele din beton de culoare gri RAL 7046;
 realizarea unei rampe de acces la clădire spre sala de aşteptare, pentru persoanele cu
dizabilităţi, placată cu pavele din beton de culoare gri RAL 7043.
Operaţiile la interiorul clădirii sunt de refacere a finisajelor.
o intervenţii la finisaje interioare
 decaparea tencuielilor degradate de pe pereţi şi tavane;
 refacerea tencuielilor drişcuite deteriorate;
 zugrăveli interioare lavabile de culoare alb RAL 9010;
 desfacerea pardoselilor interioare şi înlocuirea lor cu pardoseli moderne conform cerinţelor
fiecărui spaţiu funcţional.
o înlocuirea tâmplăriei existente
 tâmplăria interioară existentă se va înlocui conform desenului de tablou de tâmplărie.
BILANŢ DE SUPRAFEŢE ŞI REGIM DE ÎNĂLŢIME - SITUAŢIA PROIECTATĂ
SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ: 314,24 mp.
SUPRAFAŢĂ DESFĂŞURATĂ: 314,24 mp.
CLĂDIRE DE CĂLĂTORI = P = + 3.93 [cota cornişă] şi + 6.40 [cota maximă]
Peroane şi treceri la nivel
Pentru asigurarea unei viteze de circulaţie de 160 km/h, Halta Sântimbru se va reconfigura, prin
urmare propunem refacerea peronului de la linia 1. Peronul principal la linia 1 va avea următoarele
caracteristici: lungimea de L=200 m, lăţimea de l= 5,00 m şi înălţimea de la nivelul superior al şinei
liniei 1, h= 0,55 m.
Accesul călătorilor de pe platforma din jurul clădirii de călători la peronul înalt de la linia 1 se va face
prin intermediul a două scări.
Pentru un acces facil al persoanelor cu dizabilităţi de pe platforma din faţa clădirii de călători la
peronul de la linia 1, s-a prevazut o rampă.
Pentru protecţia călătorilor şi dirijarea fluxului de călători, peronul de la linia 1 va fi prevăzut cu
parapet de protecţie de înălţime h= 1,00 m, pe toată lungimea peronului şi pe lăţime, la capetele
peronului.
De asemenea, marginile peroanelor se vor marca cu benzi avertizoare pentru persoane cu disfuncţii de
vedere.
Peronul de la linia 1, rampa pentru persoanele cu dizabilităţi şi scările de acces vor fi prevăzute cu strat
de uzură din asfalt.
Pe peron se vor amplasa băncuţe pentru publicul călător şi coşuri de gunoi/scrumiere.
Copertine refugiu
Pentru protecţia împotriva ploii şi a zăpezii, peronul de la linia 1 din Halta Sântimbru va fi prevăzut cu
două copertine refugiu având dimesiunile: lungime de 6,00 m, lăţime de 1,30 m şi înălţime de 3,00 m.
Copertinele refugiu vor avea o structură metalică şi învelitoare din policarbonat de 10 mm grosime.
Învelitoarea copertinei este prevăzută cu pantă de 15º, fiind asigurată astfel scurgerea apelor pluviale.
Sub copertină vor fi prevăzute băncuţe pentru publicul călător.
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Fixarea copertinei refugiu se va realiza direct pe placa de beton armată a peronului.
Rampă încărcare/descărcare
În cadrul proiectului se propune realizarea unei rampe de încărcare/descărcare, cu dimensiunile în plan
de 72,00 x 14,00 m şi amplasată la 1,725 m faţă de axul liniei CF.
În prezent, zonele verzi de la stânga şi dreapta Clădirii de călători nu sunt amenajate corespunzător din
punct vedere peisagistic. Propunem amenajarea acestora cu gazon, arbuşti şi gard viu.
Se vor amenaja alei de acces de jur împrejurul Clădirii de călători, precum şi între Clădirea de Călători
şi Clădirea Container CE (clădirea container va face parte dintr-un lot care se va preda ulterior), cu
strat de uzură din asfalt.
Staţia Bărăbanţ
Clădirea de călători
Clădirea de călători necesită reparaţii ale finisajelor interioare şi exterioare păstrându-se acelaşi aspect
şi forme arhitecturale.
Operaţiile la interiorul clădirii constau în intervenţii de reparaţii şi refaceri la următoarele încăperi:
birou de mişcare, hol acces casa de bilete, hol, grup electrogen, post trafo, sală acumulatori, magazie,
hol de acces sală acumulatori. În vederea utilizării spaţiilor de la parter în condiţii optime, propunem
pentru încăperile enumerate recompartimentarea unor spaţii, repararea tencuielilor degradate de pe
pereţi şi tavane, înlocuirea pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei interioare, zugrăveli lavabile.
Operaţiile la anvelopa clădirii constau în intervenţii de reabilitare, cu reparaţii şi refaceri, cu lucrări
adiţionale la platformele din jurul clădirii. Elementele majore asupra cărora se intervine sunt acoperişul
terasă, faţadele şi finisajele exterioare
o intervenţii la acoperiş
 înlocuirea integrală a jgheaburilor şi burlanelor cu jgheaburi şi burlane din tablă zincată
de culoare gri RAL 9018;
 refacerea hidroizolaţiei;
o intervenţii la finisaje exterioare
 decaparea tencuielilor pe porţiunile unde sunt distruse;
 refacerea tencuielilor;
 zugrăveli lavabile la faţade de culoare alb RAL 9003 şi vişiniu RAL 3011 şi soclu de
culoare vişiniu RAL 3011;
o înlocuirea tâmplăriei existente
 tâmplăria exterioară se va înlocui în totalitate cu tâmplărie din lemn stratificat de
culoare RAL 3011 şi tâmplărie din aluminiu de culoare RAL 3011.
o intervenţii la platformele exterioare
 refacerea treptelor degradate cu placaje de gresie ceramică exterioară de culoare gri
RAL 7043;
 refacerea trotuarului perimetral cu pavele din beton de culoare gri RAL 7046.
 realizarea unei rampe de acces de pe peronul din faţa clădirii de călători la grupul
sanitar, pentru persoanele cu dizabilităţi;
 realizarea unei rampe de acces de pe peronul din faţa clădirii de călători la hol casă de
bilete, pentru persoanele cu dizabilităţi.
Operaţiile la interiorul clădirii sunt de două tipuri: de restructurare interioară şi de refacere a
finisajelor. Restructurarea interioară are ca scop configurarea imobilului pentru a corespunde
funcţional şi tehnic la cerinţele actuale.
o intervenţii la zidărie
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 în sală acumulatori se va amenaja un grup sanitar pentru călători prin compartimentarea
spaţiului existent. Acesta va cuprinde o cabină WC femei, o cabină WC bărbaţi, o
cabină WC pentru persoanele cu dizabilităţi, sas, cabină WC şi hol acces. Cabina WC
pentru persoanele cu dizabilităţi va avea dimensiunile de 3,65 x 1,93 m şi va fi dotată cu
toate facilităţile specifice persoanelor cu dizabilităţi. Compartimentarea grupului sanitar
se va realiza din pereţi din zidărie de cărămidă.
o intervenţii la finisaje interioare
 refacerea tencuielilor interioare pe porţiunile unde sunt distruse;
 desfacerea pardoselilor şi înlocuirea lor cu pardoseli moderne conform cerinţelor
fiecărui spaţiu funcţional;
 cabina WC pentru persoanele cu dizabilităţi va fi prevăzută, cu pardosea din gresie
ceramică neglazurată, pentru a evita eventualele alunecări;
 zugrăveli interioare lavabile de culoare alb RAL 9010 .
o refacerea şi modernizarea instalaţiilor
 conform memoriilor tehnice pe specialităţi tehnice anexate, se vor prevedea instalaţii
apă-canal în grupul sanitar nou creat. Instalaţiile vor corespunde normelor tehnice în
vigoare şi cerinţelor spaţiilor conţinute în clădire.
o înlocuirea tâmplăriei existente
 tâmplăria interioară se va înlocui cu tâmplărie din lemn stratificat de culoare RAL 1015.
Bilanţ suprafeţe şi regim de înălţime – situaţia proiectată
SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ: 448.89 mp.
SUPRAFAŢĂ DESFĂŞURATĂ: 448.89 mp.
CLĂDIRE DE CĂLĂTORI = P = + 4.40 [cota maximă la atic]
Prin reabiltarea clădirii nu s-au modificat dimensiunile în plan şi pe verticală ale clădirii.
Peroane şi treceri la nivel
Pentru asigurarea unei viteze de circulaţie de 160 km/h, staţia de cale ferată se va reconfigura, prin
urmare propunem refacerea peroanelor, după cum urmează:
 peronul principal la linia 1, cu lungimea de L=306 m, lăţimea de l= 5,00 m şi înălţimea de
la nivelul superior al şinei liniei 1, h= 0,55 m.
 peronul intermediar nou, între liniile 1 şi II, în lungime de L=250 m, cu lăţimea de l= 3,00
m şi înălţimea faţă de nivelul superior al şinei liniei II, de h= 0,55 m.
 peronul intermediar nou, între liniile III şi 4, în lungime de L=250 m, cu lăţimea de l= 3,00
m şi înălţimea faţă de nivelul superior al şinei liniei 4, de h= 0,55 m.
Accesul călătorilor de la clădirea de călători la peroanele intermediare se va face printr-o trecere la
nivel, amplasată în capătul X al staţiei la km 407+657.25. Această trecere la nivel va fi folosită şi de
către persoanele cu dizabilităţi pentru accesul la peroanele intermediare, motiv pentru care vor fi
prevăzute rampe care vor face legătura între cele trei peroane şi trecerea la nivel.
Lângă clădirea de călători, pentru un acces facil al persoanelor cu dizabilităţi de pe platforma din faţa
clădirii de călători la peronul de la linia 1, s-a prevazut încă o rampă. Accesul călătorilor de pe
platforma din jurul clădirii de călători la peronul înalt de la linia 1 se va face prin intermediul a trei
scări.
Apele pluviale de pe platforma de legătură dintre peronul prefabricat şi clădirea de călători sunt
colectate printr-o rigolă prefabricată de beton armat şi dirijate la canalizarea staţiei.
Pentru protecţia călătorilor şi dirijarea fluxului de călători, peronul de la linia 1 va fi prevăzut cu
parapet de protecţie de înălţime h = 1,00 m, pe toată lungimea peronului şi pe lăţime, la capetele
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peronului. De asemenea, pentru restricţionarea accesului călătorilor peste liniile CF, peroanele de la
liniile 1-II şi III-4 vor fi prevăzute la capete pe lăţimea peroanelor cu parapete metalice de protecţie.
De asemenea, marginile peroanelor se vor marca cu benzi avertizoare pentru persoane cu disfuncţii de
vedere.
Pe peroane se vor amplasa băncuţe pentru publicul călător şi coşuri de gunoi/scrumiere.
Pentru accesul facil al călătorilor, inclusiv al persoanelor cu dizabilităţi între peronul de la linia I şi
peroanele intermediare, în capătul X al staţiei, la km 407+657.25, se va amenaja o trecere la nivel
pietonală.
Copertine refugiu
Pentru protecţia împotriva ploii şi a zăpezii, peronul de la linia 1 din staţia Bărăbanţ, vor fi prevăzute
cu patru copertine refugiu având dimesiunile: lungime de 6,00 m, lăţime de 1,30 m şi înălţime de 3,00
m. Copertinele refugiu vor avea o structură metalică şi învelitoare din policarbonat de 10 mm grosime.
Învelitoarea copertinei este prevăzută cu pantă de 15º, fiind asigurată astfel scurgerea apelor pluviale.
Sub copertină vor fi prevăzute băncuţe pentru publicul călător. Fixarea copertinei refugiu se va realiza
direct pe placa de beton armată a peronului.

Pentru restricţionarea accesului călătorilor peste liniile CF, se propune executarea unui
gard de protecţie din plasă de sârmă sudată.
Alte clădiri din staţie
Datorită introducerii sistemului de centralizare electronică, o parte din activităţile de exploatare a
staţiei se vor transfera într-o clădire container CE nou proiectată, ce se va amplasa lângă clădirea de
călători. Pentru a crea spaţiul necesar amplasării clădirii container CE, se impune demolarea clădirii
WC Public şi a clădirii Magazie.
Clădirea WC Public din staţia CF Bărăbanţ este amplasată la o distanţă de aproximativ 24 m faţă de
clădirea de călători în capătul X al staţiei şi are un regim de înălţime Parter. Dimensiunile în plan ale
clădirii sunt 6,30x3,90 m. Clădirea WC Public este compartimentată în trei cabine WC şi două holuri
de acces. Acoperişul clădirii, este de tip terasă din beton armat prevăzut cu atic şi glaf din tablă zincată,
colectarea apelor realizându-se prin jgheaburi şi burlane din tablă zincată.
Finisajul exterior este realizat din tencuieli drişcuite cu zugrăveli de culoare albă şi vişinie. Pe conturul
clădirii este executat un soclu din mortar de ciment de culoare vişinie pe înălţimea de 0,35 m.
Tâmplăria exterioară este din lemn de răşinoase, degradată şi uzată în timp.
Structura de rezistenţă este realizată din zidărie portantă de cărămidă de 30 cm grosime, fundaţii
continue din beton simplu şi planşeu din beton armat.
Clădirea Magazie din staţia CF Bărăbanţ este amplasată la o distanţă de aproximativ 6 m faţă de
clădirea de călători în capătul X al staţiei şi are un regim de înălţime Parter. Dimensiunile în plan ale
clădirii sunt 6,00 x 2,90 m. Clădirea Magazie are o singură încăpere. Acoperişul clădirii este de tip
şarpantă din lemn, în 2 „ape” şi învelitoare din tablă ondulată. Scurgerea apelor de pe învelitoare, se
face prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor.
Finisajul exterior este realizat din tencuieli drişcuite cu zugrăveli de culoare albă. Pe conturul clădirii
este executat un soclu din mortar de ciment de culoare vişinie pe înălţimea de 0,15 m. Tâmplăria
exterioară este din lemn de răşinoase şi metal, degradată şi uzată în timp.
Structura de rezistenţă este realizată din zidărie portantă cărămidă de 30 cm grosime, fundaţii
continue din beton simplu şi planşeu din beton armat.
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Amenajare căi de acces şi spaţii verzi
Se vor amenaja alei de acces între Clădirea de călători şi Clădirea Container CE (clădirea container va
face parte dintr-un lot care se va preda ulterior), cu strat de uzură din asfalt.
Prin lucrările ce se vor efectua, zona verde existentă de la Clădirea de călători înspre Coşlariu, va fi
afectată. Propunem reamenajarea acesteia cu gazon, arbuşti şi gard viu, după terminarea lucrărilor.
Staţia Alba Iulia
Clădirea de călători
Clădirea de călători nu necesită reparaţii ale finisajelor interioare şi exterioare, deoarece a fost supusă
unor reparaţii curente în ultimii ani, atât la interior cât şi la exterior.
Operaţiile la interiorul clădirii constau în intervenţii de reparaţii şi refaceri numai la grupurile sanitare.
Operaţiile la interiorul clădirii sunt de refacere a finisajelor.
o intervenţii la finisaje interioare
 desfacerea placajelor de faianţă existente şi înlocuirea lor cu placaje de faianţă
ceramică;
 refacerea tencuielilor interioare pe porţiunile unde sunt distruse;
 desfacerea pardoselilor şi înlocuirea lor cu pardoseli moderne conform cerinţelor
fiecărui spaţiu funcţional;
 cabina WC pentru persoanele cu dizabilităţi va fi prevăzută, cu pardosea din gresie
ceramică neglazurată, pentru a evita eventualele alunecări;
 zugrăveli interioare lavabile de culoare alb RAL 9010 la tavane.
o refacerea şi modernizarea instalaţiilor
 conform memoriilor tehnice pe specialităţi tehnice anexate, se vor reface instalaţiile
apă-canal din grupurile sanitare. Instalaţiile vor corespunde normelor tehnice în vigoare
şi cerinţelor spaţiilor conţinute în clădire.
Bilanţ suprafeţe şi regim de înălţime – situaţia proiectată
SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ: 1282.30 mp.
SUPRAFAŢĂ DESFĂŞURATĂ: 2137.52 mp.
CLĂDIRE DE CĂLĂTORI = S + P + 1E = + 10.30 [cota cornişă] şi + 12.50 [cota maximă]
Prin reabiltarea clădirii nu s-au modificat dimensiunile în plan şi pe verticală ale clădirii.
Clădire CED
Clădirea C.E.D. necesită reparaţii ale finisajelor interioare a celor două încăperi transformate în
ateliere SCB .
Operaţiile la interiorul clădirii sunt intervenţii de reparaţii şi refaceri la cele două ateliere SCB de lângă
biroul IDM şi constau în: refacere tencuieli interioare, zugrăveli lavabile, înlocuire pardoseli,
înlocuirea uşilor interioare aferente.
Operaţiile la interiorul clădirii sunt de reparaţii şi refacere a finisajelor.
o intervenţii la finisaje interioare
 decaparea tencuielilor degradate de pe pereţi şi tavane;
 refacerea tencuielilor drişcuite deteriorate;
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 desfacerea pardoselilor tehnologice existente, demolarea stâlpişorilor de susţinere a
pardoselilor existente, umplerea golului rezultat şi înlocuirea lor cu pardoseli moderne
conform cerinţelor fiecărui spaţiu funcţional;
 zugrăveli interioare lavabile de culoare alb RAL 9010.
o înlocuirea tâmplăriei existente
 tâmplăria interioară existentă se va înlocui conform desenului de tablou de tâmplărie.
Bilanţ suprafeţe şi regim de înălţime – situaţia proiectată
SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ: 468,62 mp.
SUPRAFAŢĂ DESFĂŞURATĂ: 468,62 mp.
CLĂDIRE CED
P = + 5,00 m [cota maximă]
Peroane şi treceri la nivel
Pentru asigurarea unei viteze de circulaţie de 160 km/h, staţia de cale ferată se va reconfigura, prin
urmare propunem refacerea peroanelor, după cum urmează:
 peronul principal la linia 1- existent, cu lungimea de L=256,50 m, lăţimea medie de lmed=
4,60 m şi înălţimea de la nivelul superior al şinei liniei 1, h= 0,55 m;
 peronul intermediar nou, între liniile 2 şi III, în lungime de L=400 m, cu lăţimea variabilă
(l= 4,40÷6,05m) şi înălţimea faţă de nivelul superior al şinei liniilor 2- III, de h= 0,55 m.
 peronul intermediar nou, între liniile IV şi 5, în lungime de L=400m, cu lăţimea variabilă
(l= 4,00÷6,05m) şi înălţimea faţă de nivelul superior al şinei liniilor IV- 5, de h= 0,38 m.
Accesul călătorilor de la clădirea de călători la peroanele intermediare se va face printr-un tunel
pietonal, amplasat la km 412+349,80. Tunelul va fi prevăzut cu platforme pentru accesul persoanelor
cu dizabilităti.
Pentru un acces facil în staţia CF a persoanelor cu dizabilităţi, înspre capătul Y al staţiei peroanele vor
fi prevăzute cu 3 (trei) rampe pentru persoane cu dizabilităţi şi trecere la nivel la km 412+581.03.
Accesul călătorilor de pe platforma din jurul clădirii de călători la peronul înalt de la linia 1 se face
prin intermediul a trei scări de acces existente.
Pentru restricţionarea accesului călătorilor peste liniile CF, peroanele de la liniile 2-III şi IV-5 vor fi
prevăzute la capete pe lăţimea peroanelor cu parapete metalice de protecţie.
De asemenea, marginile peroanelor se vor marca cu benzi avertizoare pentru persoane cu disfuncţii de
vedere.
Peroanele, rampele şi scările de acces vor fi prevăzute cu strat de uzură din asfalt.
Pe peroane se vor amplasa băncuţe pentru publicul călător şi coşuri de gunoi/scrumiere.
Copertine metalice
Pentru protecţia împotriva ploii şi a zăpezii, peronul la liniile 2-III şi peronul la liniile IV-5 vor fi
acoperite pe o lungime de 258,00 m de copertine pe structură metalică având o lăţime de 5,90 m şi
învelitoare din policarbonat.
Gard de protecţie între linii
Pentru restricţionarea accesului călătorilor peste liniile CF, se propune executarea unui gard de
protecţie din plasă de sârmă sudată pe înălţimea de 1,50 m, între liniile III şi IV, pe toată lungimea
peroanelor şi a rampelor pentru persoane cu dizabilităţi, în lungime totală de 412,50 m. Plasa de sârmă
sudată este fixată pe stâlpi metalici din ţeavă pătrată amplasaţi la 2,50 m interax.
Tunel pietonal
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Pentru accesul călătorilor la peroanele intermediare peste liniile de cale ferată, în staţia Alba Iulia se
propune reabilitarea şi prelungirea tunelului pietonal existent care este poziţionat lângă clădirea de
călători a staţiei la km 412+349,80 şi are dimensiuni în plan de 43,30 m x 3,00 m x 2,40m.
Tunelul pietonal poate fi accesat prin trei puncte: un acces de pe peronul principal la linia 1, două
accese de pe peronul intermediar la liniile 2-III şi două accese de pe peronul intermediar la liniile IV-5.
Acesta are structura din beton armat, cu hidroizolaţie şi sistem de colectare a apelor de infiltraţii.
2.6.11.2 INSTALATII ELECTRICE
Halta Podu Mureş
a) Tabloul de distribuţie general T.D.G.1
În sala grupului electrogen din clădirea Container C.E. se va monta un tablou electric T.G. alimentat
din Sistemul Electroenergetic Naţional printr-un post de transformare 20/0,4 kV. De la tabloul electric
T.G. se vor alimenta consumatorii nevitali din haltă (prin tabloul de distribuţie T.D.G.1) şi
consumatorii tehnologici feroviari (sursa de bază).
Sursele de alimentare cu energie electrică (de bază şi secundare), racordurile electrice şi dimensionarea
tablourilor pentru instalaţiile tehnologice feroviare, se vor prevedea în documentaţia de
electroalimentare a instalaţiilor de semnalizare (centralizare electronică) şi telecomunicaţii.
b) Instalaţii electrice exterioare proiectate
Lucrările la instalaţiile electrice din halta Podu Mureş propuse a se executa se referă la iluminatul
exterior a peronului principal şi a căilor de acces de la clădirea de călători, respectiv clădirea
Container CE., instalaţii paratrăsnet pentru protecţia la supratensiuni atmosferice a clădirii de călători
şi a clădirii Container CE. Lucrările la instalaţiile electrice exterioare se vor corela cu lucrările la linii,
peroane, căi de acces, linie de contact, etc. Circuitele de iluminat exterior vor fi alimentate dintr-un
tablou de iluminat exterior (T.I.Ext..) care va fi amplasat în biroul I.D.M. din clădiriea de călători.
Pentru alimentarea corpurilor de iluminat şi a instalaţiilor electrice de la lifturi se vor monta cabluri de
energie cu conductoare de cupru. Cablurile se vor instala subteran în pământ şi ţevi PVC, suprateran în
tuburi / ţevi PVC şi în canale de cablu.
Pentru iluminatul exterior s-au prevăzut stâlpi metalici tubulari tip lampadar cu lungimea de 4,00 m
c) Instalaţii electrice exterioare provizorii
Pentru asigurarea iluminatului electric în zona de deservire a publicului călător pe timpul lucrării la
linii şi peroane se va realiza un iluminat provizoriu.
Traseul iluminatului provizoriu va fi în afara frontului de lucru pentru executarea lucrărilor la linii şi
peroane.
d) Demontare instalaţii electrice exterioare
Demontările instalaţiilor electrice exterioare se vor realiza în concordanţă cu lucrările la linii, peroane,
căi de acces, etc.
Se va demonta stâlpul electric tip lampadar. Se va demonta corpul de iluminat de pe stâlp şi accesoriile
acestuia, corpul de iluminat de pe clădirea de călători.
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Staţia Coşlariu
a) Tabloul de distribuţie general T.D.G
În sala grupului electrogen din clădirea Container C.E. se va monta un tablou electric T.D.G. alimentat
din Sistemul Electroenergetic Naţional printr-un post de transformare 20/0,4 kV. De la tabloul electric
T.D.G. se vor alimenta consumatorii nevitali din staţie (prin tabloul de distribuţie T.D.G.1) şi
consumatorii tehnologici feroviari (sursa de bază).
Sursele de alimentare cu energie electrică (de bază şi secundare), racordurile electrice şi dimensionarea
tablourilor pentru instalaţiile tehnologice feroviare, se vor prevedea în documentaţia de
electroalimentare a instalaţiilor de semnalizare (centralizare electronică) şi telecomunicaţii.
b) Clădirea de Călători - Instalaţii electrice exterioare proiectate
Lucrările la instalaţiile electrice propuse a se executa se referă la iluminatul exterior a peronului
principal şi a căilor de acces de la clădirea de călători.
Lucrările la instalaţiile electrice exterioare se vor corela cu lucrările la linii, peroane, copertine, linie de
contact, etc.
Circuitele de iluminat exterior vor fi alimentate dintr-un tablou de iluminat exterior (T.I.Ext.) care va fi
plasat în biroul de miscare din clădirea de călători Coşlariu. Acesta va fi racordat la tabloul electric de
distribuţie existent amplasat în clădirea de călători prin intemediul unui cablu CYAbY-F 5x25 mm2.
Pentru iluminatul exterior s-au prevăzut stâlpi metalici tubulari tip lampadar cu lungimea de 4,00 m.
c) Clădirea de CED - Instalaţii electrice exterioare proiectate
Lucrările la instalaţiile electrice din clădirea CED Coşlariu propuse a se executa se referă la iluminatul
exterior a căilor de acces de la clădirea CED, respectiv clădirea Container CE, instalaţii paratrăsnet
pentru protecţia la supratensiuni atmosferice a clădirii de călători şi a clădirii Container CE,
alimentarea instalaţiilor aferente centralei termice.
Lucrările la instalaţiile electrice exterioare se vor corela cu lucrările la linii, linie de contact, etc.
Circuitele de iluminat exterior vor fi alimentate dintr-un tablou de iluminat exterior (T.I.Ext.) care va fi
plasat în clădirea CED conform planurilor anexate.
Pentru iluminatul exterior s-au prevăzut stâlpi metalici tubulari tip lampadar cu lungimea de 4,00 m;
P.O. Sântimbru
Alimentarea instalaţiiilor electrice pentru iluminatul peroanelor, a rampelor şi a căilor de acces la
peroane, precum şi a platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi se va realiza din
instalaţiile de tracţiune electrică printr-un transformator monofazat 27/0,22 kV şi un racord subteran
cu cablu de energie monofazat la tabloul de distribuţie T.D.- lucrare prevăzute în documentaţia pentru
linia de contact.
Pentru iluminatul rampelor şi a căilor de acces la peroane s-au prevăzut corpuri de iluminat de exterior
montate pe stâlpi de beton armat. Pe ficare stâlp se vor monta câte 2 corpuri de iluminat de exterior
(stradal) de tip PVB (sau similar) echipate cu lămpi cu halogenuri
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Pentru iluminatul peroanelor s-au prevăzut stâlpi metalici tubulari tip lampadar cu lungimea de 4,00
m;
Alimentarea platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi se va realiza prin cabluri cu
conductoare de cupru tip CYABY-F 3x10 mm2 , montate în pământ, în tuburi de protecţie la
subtraversarea liniilor c.f. şi la urcarea la tablourile elevatoarelor.
Copertinele refugiu nu au instalaţii electrice. Iluminatul acestora este asigurat de iluminatul peroanelor.
Instalaţia pentru iluminat peroane a fost calculată pentru un nivel mediu de iluminat de 20 lx.
Comanda iluminatului se va realiza automat prin programatorul orar anual digital amplasat în tabloul
electric de distribuţie.
Halta Sântimbru
a) Tabloul de distribuţie general T.D.G
În sala grupului electrogen din clădirea Container C.E. se va monta un tablou electric T.D.G.
alimentat din Sistemul Electroenergetic Naţional printr-un post de transformare 20/0,4 kV. De la
tabloul electric T.D.G. se vor alimenta consumatorii nevitali din staţie (prin tabloul de distribuţie
T.D.G.1) şi consumatorii tehnologici feroviari (sursa de bază).
Sursele de alimentare cu energie electrică (de bază şi secundare), racordurile electrice şi dimensionarea
tablourilor pentru instalaţiile tehnologice feroviare, se vor prevedea în documentaţia de
electroalimentare a instalaţiilor de semnalizare (centralizare electronică) şi telecomunicaţii.
b) Instalaţii electrice exterioare proiectate
Lucrările la instalaţiile electrice din halta de mişcare Sântimbru propuse a se executa se referă la
iluminatul exterior a peronului principal şi a căilor de acces de la clădirea de călători, respectiv
clădirea Container CE, instalaţii paratrăsnet pentru protecţia la supratensiuni atmosferice a clădirii de
călători şi a clădirii Container CE.
Lucrările la instalaţiile electrice exterioare se vor corela cu lucrările la linii, peroane, copertine, linie de
contact, etc.
Circuitele de iluminat exterior vor fi alimentate dintr-un tablou de iluminat exterior (T.I.Ext..) care va
fi amplasat în biroul de miscare.
Pentru iluminatul exterior s-au prevăzut stâlpi metalici tubulari tip lampadar cu lungimea de 4,00 m;
Pentru iluminatul căilor de acces şi a rampei de acces persoane cu dizabilităţi la peronul principal se
vor monta 19 stâlpi metalici tip lampadar
Instalaţia de iluminat asigură un nivel de iluminare mediu de 20 lx.
c) Demontare instalaţii electrice exterioare
Se vor demonta stâlpii electrice tip lampadar din zona peroanelor existente şi proiectate. Se vor
demonta corpurile de iluminat de pe stâlpi şi accesoriile acestora.
Staţia Bărăbanţ
a) Tabloul de distribuţie general T.D.G.1
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În sala grupului electrogen din clădirea Container C.E. se va monta un tablou electric T.G. alimentat
din Sistemul Electroenergetic Naţional printr-un post de transformare 20/0,4 kV. De la tabloul electric
T.G. se vor alimenta consumatorii nevitali din staţie (prin tabloul de distribuţie T.D.G.1) şi
consumatorii tehnologici feroviari (sursa de bază).
Sursele de alimentare cu energie electrică (de bază şi secundare), racordurile electrice şi dimensionarea
tablourilor pentru instalaţiile tehnologice feroviare, se vor prevedea în documentaţia de
electroalimentare a instalaţiilor de semnalizare (centralizare electronică) şi telecomunicaţii.
b) Instalaţii electrice exterioare proiectate
Lucrările la instalaţiile electrice din staţia Bărăbanţ propuse a se executa se referă la iluminatul exterior
din zona de acces a publicului călător (peroane, treceri la nivel, rampe de acces la peroane, căi de acces
în clădirea de călători), asigurarea alimentării instalaţiilor electrice din clădirea District Secţia L 10
Alba Iulia, instalaţii paratrăsnet pentru protecţia la supratensiuni atmosferice a clădirii de călători şi
clădirea Container CE.
Lucrările la instalaţiile electrice exterioare se vor corela cu lucrările la linii, peroane, alei pietonale,
linie de contact, lucrări de canalizare ape pluviale, etc.
Circuitele de iluminat exterior şi pentru consumatorii Districtului Secţia L10 Alba Iulia vor fi
alimentate dintr-un tablou de iluminat exterior (T.I.Ext..) care va fi amplasat în biroul IDM din
clădirea de călători.
Pentru alimentarea corpurilor de iluminat şi pentru consumatorii Districtului Secţia L10 Alba Iulia se
vor monta cabluri de energie cu conductoare de cupru.
Pentru iluminatul peroanelor şi a căilor de acces s-au prevăzut stâlpi metalici tubulari tip lampadar cu
lungimea de 4,00 m;
Pentru iluminatul trecerii la nivel şi rampelor de acces la peroane s-au prevăzut corpuri de iluminat de
exterior montate pe 2 stâlpi de beton armat
c) Clădire călători. Grup Sanitar. Instalaţii electrice interioare proiectate
Încăperile sală acumulatori, magazie, hol de acces sală acumulatori se vor refuncţionaliza prin
transformarea acestora într-un grup sanitar pentru călători, compus din cabină WC femei, cabină WC
bărbaţi, cabină WC pentru persoanele cu dizabilităţi, sas, cabină WC şi hol acces.
În cabina WC pentru personalul de întreţinere şi vânzare bilete se va monta un tablou electric
de distribuţie T.Gr.S. Tabloul T.Gr.S. se va echipa cu separator de sarcină tripolar manual, întrerupător
automat tetrapolar principal, întrerupătoare automate bipolare cu protecţie la cureţi reziduali DDR
(RCBO); carcasa tabloului va avea un grad de protecţie minim IP 33.
Alimentarea tabloului T.Gr.S. se va realiza de la tabloul de iluminat exterior T.I.Ext. dn biroul IDM
prin cablu CYY-F 5x6 mm2 protejat în canal de cablu PVC 40x25 mm montat aparent pe pereţi (de la
biroul IDM până la grupul sanitar) şi în tub etanş tip IPEY Ø 40 montat îngropat în pereţi (în grupul
sanitar).
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d) Demontare instalaţii electrice exterioare
Demontările instalaţiilor electrice exterioare se vor realiza în concordanţă cu lucrările la linii, peroane,
căi de cces, etc.
Se vor demonta stâlpii de beton tip pilon de iluminat din zona peronului proiectat pentru liniile III-4,
stâlpii tip lampadar de la peron linia 1. Se vor demonta corpurile de iluminat de pe stâlpi şi accesoriile
acestora, corpul de iluminat de pe clădirea de călători.
Se vor demonta instalaţiile paratrăsnet de pe clădirea de călători.
Staţia Alba Iulia
Lucrările la instalaţiile electrice din staţia Alba Iulia propuse a se executa se referă la iluminatul
peroanelor şi copertinelor intermediare, la iluminatul tunelului pietonal, la alimentarea staţiei de
pompare ape de infiltraţie.
Lucrările la instalaţiile electrice se vor corela cu lucrările la linii, peroane, copertine, linie de contact,
tunel pietonal, etc.
a) Instalaţii electrice pentru iluminatul peroanelor şi copertinelor intermediare
Iluminatul peroanelor şi copertinelor se va realiza de la tabloul de iluminat exterior T.I.Ext. care se va
amplasa în sala grupului electrogen existent la parterul clădirii CED.
Pentru iluminatul peroanelor şi a trecerii la nivel s-au prevăzut stâlpi metalici tubulari tip lampadar cu
lungimea de 4,00 m;
b) Instalaţii electrice la tunelul pietonal
Deoarece instalaţiile electrice pentru iluminat din tunelul pietonal trebuie să funcţioneze în
permanenţă, a fost prevăzut un tablou electric de iluminat tunel pietonal T.T.P. alimentat din tabloul de
automatizare al grupului electrogen de la parterul clădirii CED.
c) Demontare instalaţii electrice exterioare
Demontările instalaţiilor electrice exterioare se vor realiza în concordanţă cu lucrările la linii, peroane,
căi de cces, tunel pietonal, etc.
Se vor demonta stâlpii metalici tip lampadar din zona peronului linii IV-5 existent. Se vor demonta
corpurile de iluminat de pe stâlpi şi accesoriile acestora.
Se vor demonta corpurile de iluminat cu tub fluorescent existente la tunelul pietonal.

2.6.11.3 INSTALATII SANITARE
Aceasta documentatie trateaza:
- Instalatii sanitare interioare , respectiv modernizarea unor grupuri sanitare existente.
- Retele exterioare apa potabila si canalizare pentru tunelul pietonal si peroanele intermediare.
- Subtraversari linii de cale ferata pentru conducte care transporta ape uzate.
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- Colectarea apelor din drenurile prevazute in documentatia de Linii de cale ferata , preepurarea lor
in separatoare de uleiuri si deversarea lor in canalizarea din zona sau emisari.
Staţia Alba Iulia
In statia c.f. Alba Iulia s-au proiectat urmatoarele lucrari :
- Instalatii sanitare la parterul Cladirii de Calatori-Wc public.
- Instalatii sanitare tunel pietonal.
-Alimentare cu apa fantana peron
- Evacuare ape pluviale de la peroane
- Colector drenuri.
Statia Barabant
In statia c.f. Barabant s-au proiectat urmatoarele lucrari :
- amenajare Wc public (prevazut la parterul Cladirii de Calatori ),
-retea canalizare menajera de incinta si racord la reteaua urbana.
-extindere retea apa pentru alimentare grup sanitar si fantana peron
- colector drenuri.
Halta mişcare Sântimbru
In halta Santimbru se vor executa lucrari de
-montare toalete ecologice pentru calatori (closet public)
-racord alimentare cu apa
- colector drenuri.
Staţia Coslariu
In statia c.f. Coslariu s-au proiectat urmatoarele lucrari :
- instalatii sanitare cladire CED
-evacuare ape uzate menajere
- colector drenuri.
Halta Podu Mures
In halta Podu Mures s-au proiectat lucrari pentru colector drenuri.
Substatia de tractiune Teius
In Substatia de tractiune Teius se vor executa lucrari de preluare ape pluviale din incinta substatiei
Apele pluviale ce trebuiesc evacuate provin de la :
- acoperisul blocului de comanda
- cuvele transformatoarelor
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-infiltratiile din canalele de cabluri
2.6.11.4 INSTALATII TERMOTEHNOLOGICE
Statia CF. BARABANT
Instalatii de incalzire centrala la Cladirea de calatori
In conformitate cu prevederile studiului de fezabilitate si a procesului – verbal incheiat la teren pe data
de 7.07.2010, se pastreaza actuala solutie de alimentare cu caldura, fara modificari.
Centrala termica , amplasata in Cladirea de calatori , se va conserva pe durata lucrarilor .
In cadrul lucrarilor de modernizare a statiei intra amenajarea unui WC public in spatiul ocupat in
prezent de bateriile de acumulatori. Aceste lucrari impun adaptarea instalatiei termice noilor
compartimentari , in vederea incalzirii acestora.
Avand in vedere executia reparatiilor la pereti, pardoseli si plafoane , se impune ca , radiatoarele din
fonta si cele din otel – existente- sa fie demontate , numerotate / camere si conservate, in vederea
remontarii pe aceleasi pozitii.
Conductele noi (unde se impune inlocuirea) vor avea aceleasi diametre si se vor poza pe traseele
existente .
Pentru evitarea inghetarii instalatiei de incalzire din zona WC-ului public , se propune termoizolarea
conductelor de distributie proiectate.
In cadrul documentatiei s-au prevazut urmatoarele lucrari:
-

Golirea instalatiilor de incalzire ;

-

Curatarea cu peria de sarma pana la luciu metalic a conductelor si a corpurilor de incalzire;

-

Echiparea radiatoarelor din fonta demontate / remontate cu armături de închidere, reglare şi
aerisire noi. Exista riscul ca la demontarea radiatoarelor din fonta sa se deterioreze elementii de
capat, la incercarea de montare a noilor armaturi de inchidere, reglare si aerisire. Din acest motiv
s-au prevazut si elementi noi de radiator, din fonta, pentru a se asigura mentinerea suprafetelor de
incalzire existente .Se va acorda o mare atentie numerotarii radiatoarelor din fiecare camera ,
pentru a nu se produce erori la remontare.

-

Dupa remotarea radiatoarelor si executia lucrarilor din spatiul WC-ului public , se va efectua
spalarea instalatiei de incalzire;

-

Efectuarea probelor instalatiilor (la rece, la cald si la eficacitate), la sfarsitul lucrarilor,
de executia finisarii conductelor ;

-

Inlocuirea partiala (numai daca se inregistreaza vreo avarie pe parcursul probelor) a racordurilor
de la radiatoare, a coloanelor sau a conductelor de distributie din otel,cu mentinerea traseelor si
diametrelor,din spatiile in care se executa lucrari de reparatii interioare ;

-

Efectuarea probelor pentru instalatiile termotehologice, verificarea contactoarelor si incercarea
cablurilor electrice de comanda si semnalizare, dupa terminarea reparatiilor constructive din
centrala termica.

inainte
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-

Grunduirea si vopsirea corpurilor de incalzire ;

-

Grunduirea ,termoizolarea / vopsirea conductelor de vehiculare a agentului termic proiectate cu
tuburi elastomerice tip ARMAFLEX , g=19 mm (sau echivalent) ; termoizolatia va fi protejata cu
folie din poliester având g=0,25 mm, etansata cu adeband.

Instalatii de aer conditionat
In biroul de miscare din Cladirea de calatori, in care sunt instalatii de comanda si control a traficului
feroviar si personal care urmareste traficul feroviar, exista o instalatie de aer conditionat tip Panasonic
(compusa dintr-o unitate interioara si o unitate exterioara) , care se va mentine.
Instalatii de ventilare la Grupul electrogen
Grupul electrogen se mentine in spatiul existent , prevazut cu instalatii de ventilare pentru evacuarea
caldurii degajate la functionarea generatorului de energie electrica si introducerea aerului necesar
combustiei de la motorul termic. Ventilatorul de introducere aer proaspat este defect.
Odată cu lucrările de reabilitare constructivă a Clădirii de călători se va inlocui ventilatorul axial (
defect) cu unul nou , avand caracteristicile precizate in Fisa tehnica nr.8.
La sfarsitul lucrarilor se va efectua probarea instalatiei la eficacitate.
Statia CF. COSLARIU
CLADIREA DE CALATORI
Instalatii de incalzire centrala
In conformitate cu prevederile studiului de fezabilitate si a procesului – verbal incheiat la teren pe data
de 6.07.2010 , se pastreaza actuala solutie de alimentare cu caldura a Cladirii de calatori , fara
modificari.
Instalatii de aer conditionat
Pentru asigurarea conditiilor de confort , in biroul de miscare din Cladirea de calatori , s-a prevazut o
instalatie de aer conditionat tip MONOSPLIT cu inverter, cu functionare in regim de incalzire / racire
si dezghetare automata.
Instalatia este compusa dintr-o unitate interioara si o unitate exterioara avand caracteristicile precizate
in Fisa tehnica nr.6. La sfarsitul lucrarilor se va efectua probarea instalatiei la eficacitate.
CLADIREA CED.
In conformitate cu prevederile studiului de fezabilitate si a procesului – verbal incheiat la teren pe data
de 6.07.2010 , prin prezenta documentatie se vor solutiona urmatoarele lucrari :
- inlocuirea centralei termice cu functionare pe combustibil lichid usor cu o centrala termica
electrica ;
- protejarea instalatiilor de incalzire centrala pe perioada executiei reparatiilor la
CED.

Cladirea
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Centrala termica
In urma analizarii instalatiei interioare de incalzire existenta si verificarii necesarului de caldura al
cladirii CED : Qnec = 96,6 Kw (exclusiv preparare apa calda menajera) , se propune amenajarea unei
centrale termice electrice in spatiul actualei surse de caldura , cu utilizarea unei parti a echipamentelor
existente.
Se mentioneaza ca la stabilirea capacitatii centralei termice electrice nu s-a avut in vedere prepararea
apei calde menajere , aceasta urmand sa se realizeze la locul de consum , tot electric.
Avand in vedere lipsa personalului de intretinere si necesitatea economisirii de energie electrica in
exploatare , s-a prevazut echiparea sursei de caldura cu echipamente de automatizare a functionarii.
Instalatii de incalzire centrala
In conformitate cu prevederile studiului de fezabilitate si a procesului – verbal incheiat la teren pe data
de 6.07.2010, se pastreaza actuala instalatie de incalzire , fara modificari.
Avand in vedere executia reparatiilor la pereti, pardoseli si plafoane , se impune ca radiatoarele din
otel – existente- sa fie demontate , numerotate / camere si conservate, in vederea remontarii pe aceleasi
pozitii. Depozitarea corpurilor de incalzire demontate se va face intr-un spatiu inchis, in conditii de
securitate, pentru a fi repuse ulterior in opera.
In cadrul documentatiei s-au prevazut urmatoarele lucrari:
-

Golirea instalatiilor de incalzire ;

-

Curatarea cu peria de sarma pana la luciu metalic a conductelor si a radiatorului de fonta din
centrala termica;

-

Echiparea radiatoarelor din otel demontate / remontate cu robineti coltar dublu reglaj termostatati
pe tur , pentru a asigura functionarea economica a centralei termice electrice..Se va acorda o
mar atentie numerotarii radiatoarelor din fiecare camera , pentru a nu se produce erori la
remontare.

Completarea instalatiei cu un radiator din otel la parter , in casa scarii , intrucat cel vechi a fost
suspendat din cauza functionarii defectuoase a centralei termice .
-

Dupa remotarea radiatoarelor se va efectua spalarea instalatiei de incalzire;

- Efectuarea probelor instalatiilor (la rece, la cald si la eficacitate), la sfarsitul lucrarilor, inainte de
executia finisarii conductelor ;

-

-

Inlocuirea partiala (numai daca se inregistreaza vreo avarie pe parcursul probelor) a racordurilor
de la radiatoare, a coloanelor sau a conductelor de distributie din otel,cu mentinerea traseelor si
diametrelor;

-

Grunduirea si vopsirea radiatorului de fonta din centrala termica;
Grunduirea si vopsirea conductelor de vehiculare a agentului termic .

Instalatii de aer conditionat
In Biroul IDM si in Repartitorul de la etajul 2 , in care sunt instalatii de comanda si control a traficului
feroviar , exista instalatii de aer conditionat , tip Panasonic , care se mentin.
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Halta CF.PODU MURES
Instalatii de incalzire centrala
In conformitate cu prevederile studiului de fezabilitate si a procesului – verbal incheiat la teren pe data
de 6.07.2010 , se pastreaza actuala solutie de alimentare cu caldura a Cladirii de calatori , fara
modificari.
Instalatii de aer conditionat
Pentru asigurarea conditiilor de confort , in biroul de miscare din Cladirea de calatori , s-a prevazut o
instalatie de aer conditionat tip MONOSPLIT cu inverter, cu functionare in regim de incalzire / racire
si dezghetare automata.
Instalatia este compusa dintr-o unitate interioara si o unitate exterioara avand caracteristicile precizate
in Fisa tehnica nr.7.

2.6.12. DRUMURI
Drumurile au fost proiectate în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea, construirea şi
modernizarea drumurilor.
Staţia Sântimbru
Documentaţia prevede realizarea unui drum pentru accesul la rampa de capăt proiectată la linia 5 a
Staţiei Sântimbru, între km 403+700 pr. şi km 403+772pr.
Lungimea drumului proiectat este de 490m.
Drumul fiind în staţie cf, va asigura si legatură între drumurile din vecinătate şi capătul Y al statiei.
Categoria acestuia este IV, ceea ce impune o viteză de 25 km/h.
Intensitatea medie zilnică anuală este de 650 vehicule etalon, iar intensitatea orară de calcul este de 60
vehicule etalon.
Drumul va avea o singură bandă de circulaţie, lăţimea părţii carosabile de 3,50m, acostamente de
1,00m.
Au fost prevăzute două zone cu lărgiri ale părţii carosabile, necesare întâlnirilor şi depăşirilor de
autovehicule.
Aliniamentele au fost racordate prin 2 curbe cu raze 25m si 225m, panta transversală a profilului fiind
de 2,5%. În profil longitudinal, declivitatea maximă este 0,48%.
Soluţiile tehnice propuse, au prevăzut, datorită configuraţiei terenului, ca evacuarea apelor în lungul
drumului să se realizeze prin rigole şi şanţuri dalate cu elemente prefabricate din beton sau turnate pe
loc, la marginea platformei.
Structura rutieră aleasă pentru acest tronson este alcătuită din:
-

4 cm beton asfaltic BA16;
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-

6 cm beton asfaltic deschis cu criblură BAD 25;

-

6 cm anrobat bituminos AB2;

-

15 cm piatră spartă;

-

15 cm balast.

Pentru siguranţa circulaţiei au fost prevăzute indicatoare de avertizare a pericolului, de reglementare,
de orientare şi informare.
Scopul lucrărilor de marcaj este de asigurare a dirijării traficului atât pe timp de zi, cât şi pe timp de
noapte, precum şi presemnalizarea direcţiilor de mers sau a unor zone cu caracter special.
Lucrările de marcaje vor consta, in principal din:
-

Marcaje longitudinale de separare a părţii carosabile

-

Marcaje transversale de oprire, cedare a trecerii şi traversare pentru pietoni

-

Săgeţi şi inscripţii.

Tot pentru siguranţa circulaţiei s-a prevăzut amplasarea parapetelor deformabile de tip semigreu, pe
lungimea curbelor, a rambleelor mai înalte de 3m, în zonele în care traseul este paralel cu calea ferată
şi amplasat la mai puţin de 10 m de aceasta.
Parapetele se amplasează, in profil transversal, în afara lăţimii platformei sau în cadrul lăţimii
acostamentelor.
2.6.13. PROTECTIA MEDIULUI
Scopul lucrărilor de protecţia mediului este de minimizare a impactului asupra mediului atât în
perioada de execuţie a lucrărilor cât şi după finalizarea acestora.
Lucrările de protecţia mediului vor consta din:
-

Panouri fonoabsorbante

-

Lucrări de refacere a cadrului natural

-

Gestionarea deşeurilor

ANALIZA EFECTELOR LUCRARILOR ASUPRA MEDIULUI
Este posibil ca operaţiile efectuate pentru realizarea lucrărilor să genereze efecte pozitive şi/sau
negative în timpul fazei de execuţie cât şi în timpul fazei de exploatare a liniei de cale ferată.
Aceste efecte depind de:


tehnologia de execuţie a lucrărilor (operaţiile de sablare, vopsire şi protecţie anticorosivă se
vor face în incinte închise pentru a se preveni poluarea apelor) ;



tipul zonei în care acestea sunt efectuate ;



distanţa dintre zona de execuţie a lucrărilor şi receptori sensibili ;



programul de desfăşurare a lucrărilor şi altele.
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Considerăm ca potenţiale surse de poluare a mediului înconjurător operaţiile efectuate pentru
realizarea lucrărilor de reabilitare şi anume:


Creşterea traficului pe drumurile de acces datorită transportului materialelor şi
echipamentelor de construcţie,



Creşterea nivelului de zgomot şi vibraţii datorită transportului materialelor şi
echipamentelor de construcţie, dar si datorita funcţionării utilajelor,



Ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren şi a drumurilor de acces in zona unde se va
amplasa organizarea de şantier;



Obstrucţionarea traficului în zonele adiacente lucrărilor,



Emisia în atmosferă a pulberilor la operaţiile ce se execută în cadrul lucrărilor de reabilitare
şi a poluanţilor atmosferici proveniţi de la funcţionarea utilajelor,



Generarea de deşeuri şi soluţii de eliminare.

Va rezulta un impact pozitiv prin:


Soluţii constructive proiectate pentru realizarea unor facilităţi pentru călători;



Amenajări peisagistice;



Reducerea emisiilor de poluanţi in apa , aer si sol ;



Reducerea nivelului de zgomot la receptor asigurându-se un confort sporit
locuitorilor din zona apropiata traficului cf ;

PANOURI FONOABSORBANTE
În cadrul proiectelor de reabilitare a liniilor de cale ferată, componente a Coridoarelor Pan-Europene
pe teritoriul României, preocuparea pentru mărirea gradului de confort prin reducerea influenţei
zgomotului asupra vecinătăţilor s-a materializat prin:
- soluţii tehnice - măsuri de îmbunătăţire a sistemelor de rulare (prindere elastică, joante
sudate şi ansamblul şine-roţi cât mai netede)
- măsuri de control a transmisiei zgomotului (ecrane acustice).
Din punct de vedere conceptual panoul fonoabsorbant este un obstacol amplasat intre sursa si
receptor(pa calea de transmitere a zgomotului) si care prin reflexie, difracţie si/sau absorbţie
diminuează nivelul de zgomot.
Din studiile si analizele efectuate rezulta ca din punct de vedere constructiv si funcţional panourile
fonoabsorbante se prezintă astfel:
- Materiale : beton, beton armat, lemn, lemn acoperit cu straturi de metal galvanizat, polymetacrilat de
metil, ploycarbonat, etc.
- Reducerea zgomotului : in funcţie de material si grosimi poate sa ajungă la peste 25 dB(A);
- Dimensiune : lungime panouri – module de 5m ( intre stâlpi );
inălţime panouri – funcţie de poziţia clădirii afectate faţă de linia de cale ferată – un
element de 0,50m;
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grosime – element fonoabsorbant 90 mm ;
- element de beton 125 mm
Nivel de zgomot admis in România
Legislaţia românească, privind factorul de mediu zgomot, aliniată în cea mai mare parte la legislaţia
europeană, prevede obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a asigura măsuri şi dotări speciale pentru
izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot, de a verifica eficienţa acestora şi de a
pune în exploatare numai pe cele care nu depăşesc nivelul de zgomot admis.
Conform Ordinului nr.152/2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a
modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii L (zsn)
şi L (noapte) , în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări,
traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau
urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale
prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi
controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, limitele
admise sunt:


Lzsn = 65dB(A) ţinta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012



Lzsn = 70dB(A) valoare maximă admisă



Lnoapte = 50dB(A) ţinta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012



Lnoapte = 60dB(A) valoare maximă admisă.

Nivel de zgomot admis in Europa
In general nivelul de zgomot admis este de 70dB(A), dar tarile scandinave admit 60dB(A) di
Germania are zone mari (cartiere rezidenţiale) cu limite de 55dB(A)
Panourile fonoabsorbante sunt proiectate pentru fiecare zona ce trebuie protejata , ele neputând atinge
aceleaşi performante in condiţii diferite de trafic si amplasament.
In consecinţa, este necesar un model de referinţa si funcţie de necesităţile amplasamentului sa se
modifice anumite elemente, astfel încât să se obţină performantele in exploatare maxime.
Amplasarea panourilor fonoabsorbante
În cadrul lucrării de reabilitare a liniei de cale ferată Podu Mureş - Vinţu de Jos, s-au prevăzut panouri
fonoabsorbante pentru protecţia zonelor locuite învecinate cu calea ferată. Prin montarea panourilor
fonoabsorbante, nivelul de zgomot produs de circulaţia trenurilor pe calea ferată se va reduce la
receptor (zonă locuită) cu 15dB(A).
Se vor monta panouri de protecţie fonoabsorbante unde locuinţele sunt amplasate la o distanţă mai
mică de 50 m faţă de axul căii ferate învecinate (conform cerintelor impuse prin Acordul de Mediu).
Panourile fonoabsorbante se vor amplasa după caz, pe partea dreaptă-stângă a căii ferate, în lungul
acesteia la o distanţă minima de 3,60m, distanţă măsurată de la faţa panoului până la axul c.f. cel mai
apropiat, în spatele stâlpilor liniei de contact. Exceptie fac panourile montate pe zona peroanelor, unde
distanta este in functie de dimensiunea peronului, iar in cazul cladirilor amplasate la limita peronului,
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panourile fonoabsorbante vor fi amplasate la limita proprietatii avand un rol de protectie ppntru zona
locuita si un rol functional- gardul propriettii (locuintei)
Pe Lotul 2, cuprins între cap X Podu Mureş şi cap X staţie Vinţu de Jos, se vor monta panouri de
protecţie fonoabsorbante pe următoarele tronsoane din statii si intervale :
STAŢIA PODU MUREŞ
POZITII KILOMETRICE
PROIECTATE

POZITII KILOMETRICE
EXISTENTE

Km 394+650 - Km 394+800 (dr.)

LUNGIM
E
PANOURI
(m)
150.00

NUMAR
PANOURI
(buc)
30

STAŢIA COŞLARIU
POZITII KILOMETRICE
PROIECTATE

POZITII KILOMETRICE
EXISTENTE

Km 398+950 - Km 399+100 (stg.)

LUNGIME
PANOURI
(m)
150.00

NUMAR
PANOURI
(buc)
30

LUNGIME
PANOURI
(m)
535.00

NUMAR
PANOUR
I (buc)
107

NUMAR
PANOURI
(buc)
40

INTERVAL COŞLARIU - SÂNTIMBRU - P.O. SÂNTIMBRU
POZITII KILOMETRICE
PROIECTATE

POZITII KILOMETRICE
EXISTENTE

Km 401+065 - Km 401+600 (dr)

Km 407+400 - Km 407+940 (dr.)

H.M. SÂNTIMBRU

Km 402+770 - Km 402+970 (stg.)

Km 409+062 - Km 409+262 (stg.)

LUNGIME
PANOURI
(m)
200.00

Km 403+070 - Km 403+140 (dr.)

Km 409+362 - Km 409+432 (dr.)

70.00

14

Km 403+680 - Km 403+780 (stg.)

Km 409+902 - Km 410+002 (stg.)

100.00

20

POZITII KILOMETRICE
PROIECTATE

POZITII KILOMETRICE
EXISTENTE

STATIA ALBA IULIA

Km 411+800 - Km 411+950 (stg.)

Km 418+064 - Km 418+214 (stg.)

LUNGIME
PANOURI
(m)
150.00

Km 412+550 - Km 412+620 (stg.)

Km 418+790 - Km 418+860 (stg.)

70.00

POZITII KILOMETRICE
PROIECTATE

POZITII KILOMETRICE
EXISTENTE

NUMAR
PANOURI
(buc)
30
14
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Km 412+730 - Km 412+840 (stg.)

Km 418+969 - Km 419+079 (stg.)

110.00

22

Km 412+850 - Km 412+930 (dr.)

Km 419+089 - Km 419+169 (dr.)

80.00

16

INTERVAL ALBA IULIA - VINŢU DE JOS
POZITII KILOMETRICE
PROIECTATE
Km 414+480 - Km 414+520 (stg.)

POZITII KILOMETRICE
EXISTENTE
Km 420+758 - Km 420+798 (stg.)

LUNGIME
PANOURI
(m)
40.00

NUMAR
PANOURI
(buc)
8

Lucrările de protecţie prin montarea de panouri fonoabsorbante presupun următoarele :
- trasarea lucrărilor faţă de axul firului c.f. cel mai apropiat;
- realizarea săpăturilor parţial mecanizat pentru fundaţiile panourilor fonoabsorbante;
- finisarea manuală a fundaţiilor panourilor fonoabsorbante;
- montarea armăturii pentru fundaţiile panourilor fonoabsorbante;
- montarea şi ancorarea stâlpilor metalici de susţinere a panourilor fonoabsorbante ( profile HEA 200)
- stâlpii se vor monta la distanţa indicată in piesele desenate (distanţa nominală este de 5.00 m,
aceasta putând varia in funcţie de terenul şi construcţiile întâlnite);
- înălţimea stâlpilor HEA200 diferă pe tronsoane, după cum urmează:
STAŢIA PODU MUREŞ
POZIŢII KILOMETRICE
PROIECTATE

POZIŢII KILOMETRICE
EXISTENTE

Km 394+650 - Km 394+800 (dr.)

ÎNALŢIME HEA 200
(m)
5,25

STAŢIA COŞLARIU
POZITII KILOMETRICE
PROIECTATE

POZITII KILOMETRICE
EXISTENTE

ÎNALŢIME HEA 200
(m)

Km 398+950 - Km 399+100 (stg.)
5,75

INTERVAL COŞLARIU - SÂNTIMBRU - P.O. SÂNTIMBRU
POZITII KILOMETRICE
PROIECTATE

POZITII KILOMETRICE
EXISTENTE

Km 401+065 - Km 401+600 (dr)

Km 407+400 - Km 407+940 (dr.)

ÎNALŢIME HEA 200
(m)
5,25
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H.M. SÂNTIMBRU
POZITII KILOMETRICE
PROIECTATE
Km 402+770 - Km 402+970 (stg.)

POZITII KILOMETRICE
EXISTENTE

ÎNALŢIME HEA 200
(m)

Km 409+062 - Km 409+262 (stg.)

Km 403+070 - Km 403+140 (dr.)

Km 409+362 - Km 409+432 (dr.)

5,75
5,75

Km 403+680 - Km 403+780 (stg.)

Km 409+902 - Km 410+002 (stg.)

5,75

STATIA ALBA IULIA
POZITII KILOMETRICE
PROIECTATE

POZITII KILOMETRICE
EXISTENTE

ÎNALŢIME HEA
200
(m)

Km 411+800 - Km 411+950 (stg.)

Km 418+064 - Km 418+214 (stg.)

5,25

Km 412+550 - Km 412+620 (stg.)

Km 418+790 - Km 418+860 (stg.)

5,25

Km 412+730 - Km 412+840 (stg.)

Km 418+969 - Km 419+079 (stg.)

5,25

Km 412+850 - Km 412+930 (dr.)

Km 419+089 - Km 419+169 (dr.)

5,25

INTERVAL ALBA IULIA - VINŢU DE JOS
POZITII KILOMETRICE
PROIECTATE
Km 414+480 - Km 414+520 (stg.)

POZITII KILOMETRICE
EXISTENTE

ÎNALŢIME HEA
200
(m)

Km 420+758 - Km 420+798 (stg.)
5,25

- turnarea betonului clasa C25/30 în fundaţiile panourilor fonoabsorbante;
- aşternerea stratului portant din pietriş sort 16-31 mm în grosime de minim 25cm după
compactare, pe care se vor sprijini panourile fonoabsorbante şi care are rolul de a evacua apa din
precipitaţii de pe terasamentul c.f.;
- montarea panourilor fonoabsorbante - la stâlpii HEA200 cu înălţimea de 5,25 m se vor monta
6 panouri de 50 cm şi un panou de 1 m inălţime. La cei cu înălţimea de 5,75 m se vor monta 7 panouri
de 50 cm şi un panou de 1 m inălţime.
REFACERE CADRU NATURAL
Pe zonele unde s-au proiectat variante de traseu , traseul existent va fi abandonat si se va reface cadrul
natural. Lucrarile de refacere cadru natural cuprind uramatoarele operatii :
-

excavarea materialelor granulare pe o adancime de 1m ;
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-

evacuarea materialelor excavate catre puncte de lucru unde se prelucreaza pentru a putea fi
folosite la urmatoarele lucrari de : drumuri tehnologice ,consolidari terasamente ,etc.

-

aşternere pământ vegetal ce va fi insamantat cu iarba .

In funcţie de folosinţa terenului se vor planta specii vegetale alese in aşa fel încât sa răspundă
cerinţelor de integrare in contextul zonei.
Punctual se vor planta specii de arbuşti de dimensiuni reduse forsythia,berberis, evonimus etc.
Tronsoanele pe care se va reface cadrul natural sunt urmatoarele :
Interval ALBA IULIA – VINŢU DE JOS
km 426 + 430 ex. - km 427 + 100 ex. – L = 670 m ;
Protecţia peisajului
Se vor lua măsuri de:
-

Refacerea peisajului afectat de lucrările de reabilitare a căii ferate şi clădirilor din staţii, în
amplasamentele care au fost folosite ca drumuri de acces, organizări de şantier, fronturile de
lucru;

-

Limitarea la minim a afectări vegetaţiei în timpul lucrărilor de reconstrucţie a căii ferate ;

-

Realizarea de înierbări cu specii locale a taluzelor în rambleu şi debleu ;

Ţinând cont de complexitatea proiectului, în vederea asigurării protecţiei factorilor de meditu,
constructorul are obligatia întocmirii următoarelor planuri, care vor fi transmise la Agentiile de mediu,
spre aprobare:
-

Plan de management de mediu care va cuprinde detalierea modului de realizare şi
respectare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare şi a măsurilor propuse în
raportul de evaluare a impactului, intervalele de raportare, cu responsabili şi termene.

-

Plan de intervenţii în caz de poluări accidentale sau alte situaţii deosebite (inundaţii,
cutremure etc.) care va cuprinde măsurile ce se vor lua în aceste cazuri, fluxul de raportare,
responsabilităţi.

-

Plan de monitorizare lunară a performanţelor activităţii acestuia cu privire la protecţia
mediului.

2.6.14.
NIVEL

ILUMINAT EXTERIOR ZONA MACAZURILOR SI A TRECERILOR LA

Tipuri de lucrări proiectate:
Lucrările de instalaţiilor electrice – iluminat exterior în zona macazurilor, proiectate în vederea
modernizării instalaţiilor constau în:
-

Lucrări la clădirile în care sunt montate panourile de alimentare şi distribuţie:
o echipare şi montare panouri
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o montare cabluri de energie şi comandă
o verificare
-

Lucrări de construcţii instalaţii
o confecţii metalice susţinere corpuri de iluminat
o amenajări constructive

-

Lucrări de montare cabluri de energie şi comandă

-

Lucrări de montare instalaţie de legare la pământ
o realizare prize de pământ
o realizare instalaţie de legare la pământ

-

Lucrări de montare instalaţie de iluminat exterior

-

Lucrări de verificare
o aparataj panouri de alimentare şi distribuţie
o instalaţii de comandă
o reţele electrice în cablu
o instalaţie de legare la pământ

Descrierea lucrărilor proiectate:
Lucrările proiectate prevăd iluminarea zonelor de macazuri în staţiile c.f. Podu Mureş, Coşlariu,
Sântimbru, Bărăbanţ şi Alba Iulia cât şi iluminarea zonelor pasajelor la nivel.
Staţia c.f. Podu Mureş
Lucrările de instalaţiilor electrice – iluminat exterior în zona macazurilor, proiectate a asigura un nivel
de iluminare conform cu limitele impuse in tabelul 5.12 din standardul EN 12464-2 constau în:
-

pentru cap X al staţiei, iluminarea zonei macazurilor 101/103, 105, 107/109, 111, 113/115, 117,
119 se asigură prin montarea de corpuri de iluminat cu vapori de sodiu cu puterea de 250 W pe
stâlpi de beton, realizarea reţelei de alimentare cu energie electrica a acestora prin cabluri de
energie de cupru armate, CYAbY 4x120 mm², CYAbY 3x120 mm², CYAbY 2x50 mm²,
CYAbY 2x35 mm², CYAbY 2x25 mm², CYAbY 2x6 mm² şi CYAbY 2x4 mm² montate în şanţ
pentru cabluri şi în tub la subtraversări. Alimentarea corpurilor de iluminat se face prin cabluri
de energie de aluminiu nearmate pozate pe stâlpi, ACYY 2x4 mm². Protecţia părţilor metalice
care pot căpăta tensiuni periculoase se asigură prin legarea la prize de pământ cu valoarea
rezistenţei de dispersie de max. 4 Ω. Pe traseul cablurilor de energie se monteaza două cutii de
conexiune şi distribuţie.

-

pentru cap Y al staţiei, iluminarea zonei macazurilor 108, 106 şi 102/104 se asigură prin
montarea de corpuri de iluminat cu vapori de sodiu cu puterea de 250 W pe stâlpi de beton,
realizarea reţelei de alimentare cu energie electrica a acestora prin cabluri de energie de cupru
armate, CYAbY 3x16 mm², CYAbY 2x10 mm² şi CYAbY 2x6 mm² montate în şanţ pentru
cabluri şi în tub la subtraversări. Alimentarea corpurilor de iluminat se face prin cabluri de
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energie de aluminiu nearmate pozate pe stâlpi, ACYY 2x4 mm². Protecţia părţilor metalice care
pot căpăta tensiuni periculoase se asigură prin legarea la prize de pământ cu valoarea rezistenţei
de dispersie de max. 4 Ω. Pe traseul cablurilor de energie se monteaza o cutie de conexiune şi
distribuţie.
Comanda instalaţiei de iluminat se face manual sau automat prin sesizarea nivelului luminozităţii
exterioare cu ajutorul unei celule fotoelectrice.
Amplasamentul corpurilor de iluminat plan EA51-32-C-43-DX-EG-00-1-7-004.
Schema bloc iluminat exterior plan EA51-32-C-43-DX-EG-00-1-7-005.
Staţia c.f. Coşlariu
Lucrările de instalaţiilor electrice – iluminat exterior în zona macazurilor, proiectate a asigura un nivel
de iluminare conform cu limitele impuse in tabelul 5.12 din standardul EN 12464-2 constau în:
-

pentru cap X al staţiei, iluminarea zonei macazurilor 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 şi iluminatul trecerilor la nivel de la km: 396+880 şi km:
402+026, se asigură prin montarea de corpuri de iluminat cu vapori de sodiu cu puterea de 250
W şi 400 W pe stâlpi de beton, realizarea reţelei de alimentare cu energie electrica a acestora
prin cabluri de energie de cupru armate, CYAbY 4x95 mm², CYAbY 4x70 mm², CYAbY 2x16
mm², CYAbY 2x10 mm², CYAbY 2x6 mm², CYAbY 2x4 mm² şi CYAbY 2x2,5 mm², montate
în şanţ pentru cabluri şi în tub la subtraversări. Alimentarea corpurilor de iluminat se face prin
cabluri de energie de aluminiu nearmate pozate pe stâlpi, ACYY 2x4 mm². Protecţia părţilor
metalice care pot căpăta tensiuni periculoase se asigură prin legarea la prize de pământ cu
valoarea rezistenţei de dispersie de max. 4 Ω. Pe traseul cablurilor de energie se monteaza patru
cutii de conexiune şi distribuţie.

-

pentru cap Y al staţiei, iluminarea zonei macazurilor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36 şi 38 se asigură prin montarea de corpuri de iluminat cu vapori de sodiu
cu puterea de 250 W şi 400 W pe stâlpi de beton, realizarea reţelei de alimentare cu energie
electrica a acestora prin cabluri de energie de cupru armate, CYAbY 4x35 mm², CYAbY 2x35
mm², CYAbY 2x25 mm², CYAbY 2x16 mm², CYAbY 2x10 mm² şi CYAbY 2x4 mm²,
montate în şanţ pentru cabluri şi în tub la subtraversări. Alimentarea corpurilor de iluminat se
face prin cabluri de energie de aluminiu nearmate pozate pe stâlpi, ACYY 2x4 mm². Protecţia
părţilor metalice care pot căpăta tensiuni periculoase se asigură prin legarea la prize de pământ
cu valoarea rezistenţei de dispersie de max. 4 Ω. Pe traseul cablurilor de energie se monteaza o
cutie de conexiune şi distribuţie. În cap Y din tabloul de iluminat exterior se preiaalimentarea
iluminatului macazurilor 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 şi 38 restul se preiau din posurile
trafo din linia de contact pentru încălzitoarele electrice de macazuri şi anume PTY şi PTY2.

Comanda instalaţiei de iluminat se face manual sau automat prin sesizarea nivelului luminozităţii
exterioare cu ajutorul unei celule fotoelectrice.
Amplasamentul corpurilor de iluminat plan EA51-32-C-46-DX-EG-00-1-7-004.
Schema bloc iluminat exterior plan EA51-32-C-46-DX-EG-00-1-7-005.
Staţia c.f. Sântimbru
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Lucrările de instalaţiilor electrice – iluminat exterior în zona macazurilor, proiectate a asigura un nivel
de iluminare conform cu limitele impuse in tabelul 5.12 din standardul EN 12464-2 constau în:
-

pentru cap X al staţiei, iluminarea zonei macazurilor 1/3, 5, 7 şi 9/11 (101/103, 105, 107 şi
112/114), se asigură prin montarea de corpuri de iluminat cu vapori de sodiu cu puterea de 150
W şi 250 W pe stâlpi de beton, realizarea reţelei de alimentare cu energie electrica a acestora
prin cabluri de energie de cupru armate, CYAbY 4x35 mm², CYAbY 3x35 mm², CYAbY 2x16
mm², CYAbY 2x4 mm² şi CYAbY 2x2,5 mm², montate în şanţ pentru cabluri şi în tub la
subtraversări. Alimentarea corpurilor de iluminat se face prin cabluri de energie de aluminiu
nearmate pozate pe stâlpi, ACYY 2x4 mm². Protecţia părţilor metalice care pot căpăta tensiuni
periculoase se asigură prin legarea la prize de pământ cu valoarea rezistenţei de dispersie de
max. 4 Ω. Pe traseul cablurilor de energie se monteaza două cutii de conexiune şi distribuţie.

-

pentru cap Y al staţiei, iluminarea zonei macazurilor 8/10, 4 şi 2/6 (108/110, 106, 112/114, şi
102/104) se asigură prin montarea de corpuri de iluminat cu vapori de sodiu cu puterea de 250
W pe stâlpi de beton, realizarea reţelei de alimentare cu energie electrica a acestora prin cabluri
de energie de cupru armate, CYAbY 4x16 mm², CYAbY 2x6 mm² şi CYAbY 2x4 mm²,
montate în şanţ pentru cabluri şi în tub la subtraversări. Alimentarea corpurilor de iluminat se
face prin cabluri de energie de aluminiu nearmate pozate pe stâlpi, ACYY 2x4 mm². Protecţia
părţilor metalice care pot căpăta tensiuni periculoase se asigură prin legarea la prize de pământ
cu valoarea rezistenţei de dispersie de max. 4 Ω. Pe traseul cablurilor de energie se monteaza o
cutie de conexiune şi distribuţie.

Comanda instalaţiei de iluminat se face manual sau automat prin sesizarea nivelului luminozităţii
exterioare cu ajutorul unei celule fotoelectrice.
Amplasamentul corpurilor de iluminat plan EA51-32-C-48-DX-EG-00-1-7-004.
Schema bloc iluminat exterior plan EA51-32-C-48-DX-EG-00-1-7-005.
Staţia c.f. Bărăbanţ
Lucrările de instalaţiilor electrice – iluminat exterior în zona macazurilor, proiectate a asigura un nivel
de iluminare conform cu limitele impuse in tabelul 5.12 din standardul EN 12464-2 constau în:
-

pentru cap X al staţiei, iluminarea zonei macazurilor 1/3, 7, 5/9, 11/15, 13, 17, 19/25, 21, 2A,
4A, 6A şi 8A se asigură prin montarea de corpuri de iluminat cu vapori de sodiu cu puterea
de 250 W pe stâlpi de beton, realizarea reţelei de alimentare cu energie electrica a acestora
prin cabluri de energie de cupru armate, CYAbY 4x70 mm², CYAbY 2x70 mm², CYAbY
2x35 mm², CYAbY 2x25 mm² şi CYAbY 2x6 mm², montate în şanţ pentru cabluri şi în tub
la subtraversări. Alimentarea corpurilor de iluminat se face prin cabluri de energie de
aluminiu nearmate pozate pe stâlpi, ACYY 2x4 mm². Protecţia părţilor metalice care pot
căpăta tensiuni periculoase se asigură prin legarea la prize de pământ cu valoarea rezistenţei
de dispersie de max. 4 Ω. Pe traseul cablurilor de energie se monteaza o cutie de conexiune
şi distribuţie.

-

pentru cap Y al staţiei, iluminarea zonei macazurilor 22, 20, 18/14, 16, 10, 6/8 şi 2/4 se
asigură prin montarea de corpuri de iluminat cu vapori de sodiu cu puterea de 250 W pe
stâlpi de beton, realizarea reţelei de alimentare cu energie electrica a acestora prin cabluri de
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energie de cupru armate, CYAbY 4x95 mm², CYAbY 3x95 mm², CYAbY 2x35 mm²,
CYAbY 2x25 mm², CYAbY 2x6 mm², şi CYAbY 2x4 mm², montate în şanţ pentru cabluri şi
în tub la subtraversări. Alimentarea corpurilor de iluminat se face prin cabluri de energie de
aluminiu nearmate pozate pe stâlpi, ACYY 2x4 mm². Protecţia părţilor metalice care pot
căpăta tensiuni periculoase se asigură prin legarea la prize de pământ cu valoarea rezistenţei
de dispersie de max. 4 Ω. Pe traseul cablurilor de energie se monteaza două cutii de
conexiune şi distribuţie.
Comanda instalaţiei de iluminat se face manual sau automat prin sesizarea nivelului luminozităţii
exterioare cu ajutorul unei celule fotoelectrice.
Amplasamentul corpurilor de iluminat plan EA51-32-C-50-DX-EG-00-1-7-004.
Schema bloc iluminat exterior plan EA51-32-C-50-DX-EG-00-1-7-005.
Staţia c.f. Alba Iulia
Lucrările de instalaţiilor electrice – iluminat exterior în zona macazurilor, proiectate a asigura un nivel
de iluminare conform cu limitele impuse in tabelul 5.12 din standardul EN 12464-2 constau în:
-

pentru cap X al staţiei, iluminarea zonei macazurilor 1/3, 5/7, 9, 11, 13/19, 15, 17, 21, 23/27
şi 25, se asigură prin montarea de corpuri de iluminat cu vapori de sodiu cu puterea de 250
W pe stâlpi de beton, realizarea reţelei de alimentare cu energie electrica a acestora prin
cabluri de energie de cupru armate, CYAbY 4x70 mm², CYAbY 3x70 mm², CYAbY 2x50
mm², CYAbY 2x25 mm², CYAbY 2x16 mm² şi CYAbY 2x2,5 mm², montate în şanţ pentru
cabluri şi în tub la subtraversări. Alimentarea corpurilor de iluminat se face prin cabluri de
energie de aluminiu nearmate pozate pe stâlpi, ACYY 2x4 mm². Protecţia părţilor metalice
care pot căpăta tensiuni periculoase se asigură prin legarea la prize de pământ cu valoarea
rezistenţei de dispersie de max. 4 Ω. Pe traseul cablurilor de energie se monteaza doua cutii
de conexiune şi distribuţie.

-

pentru cap Y al staţiei, iluminarea zonei macazurilor 32, 30, 28, 26/16, 24, 22, 20, 18/14,
12/10,8/6 şi 4, se asigură prin montarea de corpuri de iluminat cu vapori de sodiu cu puterea
de 250 W pe stâlpi de beton, realizarea reţelei de alimentare cu energie electrica a acestora
prin cabluri de energie de cupru armate, CYAbY 4x25 mm², CYAbY 2x25 mm², CYAbY
2x10 mm², CYAbY 2x6 mm² şi CYAbY 2x2,5 mm², montate în şanţ pentru cabluri şi în tub
la subtraversări. Alimentarea corpurilor de iluminat se face prin cabluri de energie de
aluminiu nearmate pozate pe stâlpi, ACYY 2x4 mm². Protecţia părţilor metalice care pot
căpăta tensiuni periculoase se asigură prin legarea la prize de pământ cu valoarea rezistenţei
de dispersie de max. 4 Ω. Pe traseul cablurilor de energie se monteaza doua cutii de
conexiune şi distribuţie.

Comanda instalaţiei de iluminat se face manual sau automat prin sesizarea nivelului luminozităţii
exterioare cu ajutorul unei celule fotoelectrice.
Amplasamentul corpurilor de iluminat plan EA51-52-C-62-DX-EG-00-1-7-004.
Schema bloc iluminat exterior plan EA51-32-C-52-DX-EG-00-1-7-005.
Iluminat treceri la nivel cu calea ferată
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Iluminarea zonei pasajului la nivel de la km: 410+145 este realizată prin montarea la pasajul la nivel, a
două corpuri de iluminat de 250 W montate pe stâlpi de beton şi alimentate prin cabluri CYAbY 2x2,5
mm² din instalaţia de semnalizare a trecerii la nivel. Comanda instalaţiei de iluminat se face manual
sau automat prin sesizarea nivelului luminozităţii exterioare cu ajutorul unei celule fotoelectrice.

2.6.15. INVESTIGATII GEOTEHNICE
Studiul geotehnic pentru proiect a fost planificat pe baza Proiectului Tehnic Preliminar.
Acest studiu a stat la baza proiectarii corecte a solutiilor din Proiectul Tehnic dar, in timpul lucrarilor
de executie ar putea aparea necesitatea unor foraje suplimentare si teste in situ sau de laborator, care
pot fi solicitate de catre Inginer pentru verificarile pe parcursul executiei.
Daca, pe parcursul executiei lucrarilor, se constata ca forajele din proiect nu au fost executate exact in
amplasamentul pilei sau culeei viaductului / podului / pasajului superior, un foraj suplimentar de
verificare va fi executat in amplasamentul structurii pentru a se verifica faptul ca informatiile
provenite din forajulele pentru proiectare sunt corecte. In cazul in care exista eventuale diferente,
lucrarile proiectate se vor ajusta conform rezultatul acetor studii geotehnice de verificare.
Aceste foraje geotehnice si teste de laborator necesare la faza de executie a lucrarilor, pot fi realizate si
si pentru terasamente si consolidari, daca se considerara necesar obtinerea unor informatii suplimentare
sau daca la momentul executiei avem o situatie diferita fata de momentul proiectarii.
Solicitarea de foraje suplimentare se va face de catre Inginerul supervizor.
Pentru aceasta, in cadrul Proiectului Tehnic se furnizeaza Specificatia Tehnica si Lista de Cantitati,
astfel incat investigatiile geotehnice ce vor fi solicitate Antreprenorului sa fie platite in conformitate cu
articolele relevante din cadrul listei de cantitati si cu pretul Contractului.
Antreprenorul va avea obligatia sa execute investigatiile geotehnice solicitate conform Specificatiilor
Tehnice si la preturile din oferta.
Cap. 3. ORGANIZAREA DE ŞANTIER
Lucrările de organizare de şantier pentru executia lucrarilor proiectate vor cuprinde Organizarea de
Şantier a Antreprenorului General pentru acest obiectiv.
Beneficiarul lucrării, C.N.C.F. “CFR” S.A. va pune la dispoziţia constructorului, spaţiul necesar
organizării de şantier, căile de acces etc. Antreprenorul general, va amenaja in zonele organizarilor de
santier platforme de lucru pe care va amplasa containere tip pentru birouri de şantier, depozite de
materiale şi grupuri sanitare. Utilităţile necesare organizărilor de şantier (electricitate, apă, canalizare)
se vor asigura din racordurile existente in locatiile CFR, sau provizorii, prevăzute conform legilor în
vigoare. Platformele tehnologice vor fi împrejmuite cu garduri şi vor avea servicii de pază.
Organizarile de şantier vor cuprinde:
-

căile de acces;
MEMORIU TEHNIC GENERAL
Pag. 124 / 134

Joint Venture leader
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR
CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : COŞLARIU – SIMERIA
LOT 2 VINŢU DE JOS - COSLARIU

PROIECT TEHNIC

-

unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare;

-

sursele de energie, apă, canalizare, după caz;

-

grafice de execuţie a lucrărilor;

-

organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice
pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor, (platforme tehnologice
necesare execuţiei lucrărilor);

-

măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a
incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în
documentaţia de execuţie a obiectivului;

-

măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari
de praf, asigurarea acceselor necesare);

-

construcţii, instalaţii şi echipamente de muncă ale antreprenorului de specialitate, în
concordanţă cu cerinţele proiectului, care să-i permită să-şi satisfacă obligaţiile de execuţie
şi calitate, de relaţii cu antreprenorul general şi inginerul, precum şi cele privind controlul
execuţiei lucrărilor;

-

toate materialele, instalaţiile, aparatele, dispozitivele şi sistemele de control a calităţii
execuţiei, în conformitate cu prevederile din proiect, caietul de sarcini, standardele şi
normativele în vigoare.

Protejarea lucrărilor executate, a materialelor de pe şantier şi paza acestora sunt în sarcina
constructorului (executantului).
Restricţii privind amplasarea organizărilor de şantier şi bazelor de producţie, depozitarea de pământ,
materiale şi utilaje
Se interzice amplasarea organizărilor de şantier în apropierea:
-

cursurilor de apă (în albiile şi pe malurile cursurilor de apă);

-

zonelor protejate;

-

siturilor arheologice sau a monumente ale naturii;

-

zonelor cu vegetaţie arboricolă;

-

zonelor cu alunecări de teren şi pe terenuri inundabile;

-

zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare.

Cap. 4. TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR
4.1 Lucrări pregătitoare
Lucrările pregătitoare pentru realizarea lucrărilor de construcţii constau în eliberarea zonei de lucru de
vegetaţie, deşeuri, demolări de construcţii, desfaceri de peroane etc.
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Înaintea începerii lucrărilor se va verifica în amplasament existenţa traseelor de cabluri, conducte de
apă, gaze, sau alte obiective care ar putea fi afectate de lucrările proiectate. În astfel de situaţii se va
proceda la devierea, protecţia sau prelungirea acestora pe baza documentaţiilor de specialitate.
4.2. Condiţii de execuţie a lucrărilor
Pe parcursul execuţiei lucrărilor, constructorul, pe lângă celelalte obligaţii ce-i revin din normele
tehnice în vigoare, va avea în atenţie în mod deosebit următoarele aspecte
-

respectarea strictă a prevederilor din proiect

-

lucrarea va fi executată sub supravegherea unui responsabil tehnic atestat MLPAT;

-

convocarea în timp util a proiectantului, beneficiarului şi organelor Inspecţiei de Stat în
Construcţii pentru realizarea programului de control pe faze determinante, program ce face
parte integrantă din proiect

-

obţinerea în prealabil a acordului beneficiarului şi proiectantului pentru soluţiile
tehnologice pe care le propune şi folosirea altor materiale decât cele prevăzute în proiect,
precum şi orice altă modificare pe care o propune faţă de soluţiile proiectate. Beneficiarul
va consulta proiectantul înainte de a transmite decizia adoptată de constructor

-

beneficiarul va urmări ca execuţia lucrărilor să se facă în condiţii de calitate şi cu
respectarea prevederilor din proiect şi normativelor în vigoare.

-

instalaţii sanitare şi electrice.

Cap. 5. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR
Verificarea calităţii lucrărilor se va realiza conform programelor de control şi prevederilor din caietele
de sarcini parte integranta din proiectul tehnic.
Verificarea calităţii lucrărilor şi recepţionarea lor se va face în conformitate cu HGR nr.
273/14.06.1994 şi cu prevederile Normativului C 56-02.
Conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 290/2000, materialele necesare pentru realizarea
soluţiilor proiectate se vor putea utiliza numai după obţinerea prealabilă a agrementelor tehnice,
respectiv a certificatelor de conformitate de la AFER.
Cap. 6. MĂSURI DE SIGURANŢA CIRCULAŢIEI
Pentru realizarea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă, în proiect s-au prevăzut următoarele
măsuri:
-

măsuri privind acoperirea liniei cu semnale, conform prevederilor instrucţiei de
semnalizare;
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agenţi pentru paza semnalelor şi pentru avertizare.

Executarea fiecărei operaţii în condiţiile instrucţiunilor şi ordinelor constituie elementul de bază în
asigurarea circulaţiei trenurilor în deplină siguranţă.
Cap. 7. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PSI
-

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

-

Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

-

HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele
temporare sau mobile;

-

HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de
sănătate la locul de muncã;

-

HG nr. 1.091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

-

HG nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
munca de către lucrători a echipamentelor de muncă;

-

Instrucţiuni proprii de sănătatea şi securitatea în muncă pe infrastructura feroviară aprobate
prin Dispoziţia CNCF "CFR" S.A. nr. 26/2008.

Din “Instrucţiunile proprii de sănătate şi securitate în muncă pe infrastructura feroviară” ale C.N.C.F.
"CFR" S.A. se vor respecta, în special, capitolele:
-

Capitolul II - Prevederi specifice căii ferate;

-

Capitolul IV - Prevederi specifice ramurii linii.

În afara normelor existente, care sunt obligatorii, se accentuează unele măsuri suplimentare pentru
prevenirea accidentelor:
-

la limitele zonei de lucru se vor planta semnale de avertizare;

-

în pauze, muncitorii să nu se aşeze pe cale sau în gabarit;

-

agenţi pentru paza semnalelor şi pentru avertizare.

Sănătatea şi securitatea lucrărilor
Securitatea muncii pe şantierul de construcţie
Responsabilităţi
Contractorul este în întregime responsabil pentru securitatea şi sănătatea pe şantier. El trebuie să se
asigure că toţi şefii de şantier şi muncitorii cunosc în întregime planul S&S. Acest lucru include de
asemenea şi subcontractorii. Planul S&S va fi disponibil pe şantier şi trebuie amplasat într-un loc
accesibil tuturor participanţilor. Beneficiarul şi reprezentanţii săi vor verifica dacă planul S&S este
disponibil şi actualizat în versiunea finală.
Contractorul trebuie să desemneze o persoană responsabilă şi reprezentantul său pentru şantierul de
construcţie. Această persoană este responsabilă pentru toate actualizările planului S&S şi trebuie să
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asigure că toţi participanţii îndeplinesc cerinţele prevăzute în planul S&S. Una dintre aceste persoane
trebuie să se afle în permanenţă pe şantier.
Ei sunt responsabili integral pentru desemnarea personalului, utilajelor, echipamentelor, materialelor şi
sunt de asemenea responsabili pentru tot echipamentul de protecţie.
Persoana desemnată (Şef de şantier superior) este responsabilă pentru toate problemele privind
securitatea şi sănătatea pe şantier, protecţia muncii şi protecţia împotriva incendiilor, în special pentru
interfaţa sigură între toate lucrările incluzând toţi contractorii şi subcontractorii.
Contractorul trebuie să se asigure că sunt respectate toate cerinţele legale privind protecţia muncii,
sănătate şi securitate şi orice alte cerinţe prevăzute de autorizaţii.
În cazul în care mai mulţi contractori lucrează în aceleaşi zone, fiecare contractor trebuie să verifice
condiţiile lăsate de alt contractor după executarea lucrărilor sau în desfăşurarea lucrărilor. Acest lucru
este în special în legătură cu lucrările din vecinătatea căii ferate şi suplimentar pentru excavaţii şi / sau
şanturi, zone de demolare sau alte lucrări care pot pune în pericol lucrările respectivului contractor.
Vor fi verificate de asemenea cofrajele, eşafodajele sau alte instalaţii ce vor fi folosite de un alt
contractor. În cazul în care alimentarea cu energie electrică şi iluminatul vor fi împărţite de mai mulţi
contractori, unul dintre ei va fi responsabil pentru folosirea, întreţinerea şi toate lucrările necesare
pentru asigurarea funcţionării acestor instalaţii.
Contractorul este responsabil pentru elaborarea unei analize pentru toate lucrările privind pericolele /
riscurile potenţiale care pot apărea pe perioada execuţiei şi de asemenea pentru elaborarea
instrucţiunilor relevante personalului pentru fiecare lucrare. Acest lucru va conduce la reducerea
riscurilor. Beneficiarul sau reprezentantul său vor verifica această analiză.
Dacă deja au apărut riscuri, contractorul poate continua lucrările numai după ce riscurile au fost
eliminate iar Beneficiarul sau reprezentantul său au fost de acord.
În cazul în care contractorul a constatat neconformităţi, trebuie informat imediat Beneficiarul pentru a
putea evalua dacă lucrările pot fi continuate sau nu. Dacă contractorul nu îşi respectă obligaţiile,
Beneficiarul poate opri lucrările până când riscurile şi neconformităţile au fost eliminate.
Instrucţiuni
Fiecare persoană / angajat al contractorului şi toţi subcontractorii trebuie să fie informaţi cu privire la
planul S&S şi toate instrucţiile relevante. Contractorul trebuie să demonstreze Beneficiarului prin
Proces Verbal sau prin alte documente adecvate că toţi angajaţii au primit instruire şi instrucţiuni.
Această procedură trebuie repetată pentru fiecare persoană care intră pe şantierul de construcţii pentru
prima dată.
În cazul în care Beneficiarul identifică pe şantier personal neautorizat şi / sau neinstruit, Beneficiarul
este îndreptăţit să îl evacueze de pe şantierul de construcţie.
Echipamentul de siguranţă
Este obligatoriu să fie purtate cască de protecţie şi bocanci de protecţie pentru toate lucrările
desfăşurate în zona de construcţie. Pesonalul este obligat să poarte veste de mare vizibilitate în special
pentru lucrările din zona liniilor şi în zone publice.
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Contractorul va furniza echipament special de siguranţă cum ar fi ochelari de protecţie, mănuşi şi veste
speciale în cazul lucrărilor speciale cu agenţi toxici sau lucrări la care există pericolul producerii de
scântei.
Agenţi intoxicanţi
Pe şantierul de construcţie sunt strict interzise alcoolul sau orice alt tip de agenţi intoxicanţi. Acest
lucru include de asemenea şi toate amenajările din cadrul organizării de şantier.
Contractorul are responsabilitatea de a evacua orice persoană de pe şantier dacă există suspiciunea de
consum de alcool sau alţi agenţi intoxicanţi. Beneficiarul sau reprezentanţii săi îşi rezervă dreptul de a
interzice accesul acestor persoane pe şantier.
Lucrările în zonele liniilor de cale ferată
Înainte de începerea lucrărilor în zona liniilor, Beneficiarul furnizează dispoziţii speciale şi instructaj
cu privire la riscurile speciale ce pot apărea de la instalaţii şi de la exploatarea căii ferate. Instructajul
trebuie demonstrat prin documente speciale / proces verbal.
Se are în vedere faptul că lucrările vor fi executate pe perioada exploatării liniilor de cale ferată. Este
vital să nu fie întreruptă exploatarea. Gabaritul liniilor aflate în exploatare nu trebuie să fie limitat sau
redus de lucrări. Trebuie respectate toate măsurile necesare prevăzute în instrucţia feroviară
corespunzătoare pentru asigurarea siguranţei exploatării liniilor de cale ferată. Vor fi respectate toate
cerinţele suplimentare care ar putea fi impuse de diviziile regionale ale companiei feroviare pe
parcursul perioadei de construcţie.
Contractorul are obligaţia să asigure agenţi de supraveghere pentru toate lucrările desfăşurate în zona
liniilor în exploatare. Este interzis ca aceste persoane să aibă alte sarcini decât cea de agent de
supraveghere.
Toate lucrările în zona liniilor în exploatare vor fi anunţate Beneficiarului din timp util. Această
documentaţie va conţine printre altele şi următoarele informaţii:


Programul lucrărilor;



Descrierea detaliată a lucrărilor coordonată cu toţi contractorii implicaţi;



Nominalizarea tuturor persoanelor responsabile din partea contractorilor pentru
executarea lucrărilor şi pentru sănătate şi securitate. Toate aceste persoane vor
avea autorizaţie specială pentru acest tip de sarcini.

Trebuie adoptate de asemenea şi instrucţiile speciale ale companiei feroviare.
Pe baza unei solicitări scrise compania de căi ferate emite o aşa numită “Telegramă” prin care sunt
permise lucrările. Va fi furnizată aceeaşi dcoumentaţie şi pentru lucrările care se vor desfăşura în
ferestre de trafic.
În această procedură va fi implicat şi Beneficiarul. El trebuie să verifice şi să aprobe lucrările,
verificând de asemenea influenţa asupra proiectului în ansamblu şi prevederile contractuale.
Dacă lucrările privind “Telegrama” transmisă s-au încheiat, compania de căi ferate şi Beneficiarul
trebuie informaţi din timp.
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În cazul în care sunt folosite macarale feroviare, contractorul va asigura ca nici un echipament, utilaj,
contragreutate sau sarcini ridicate nu afectează gabaritul liniei în exploatare sau pun în pericol
instalaţiile liniei de cale farată (linia de contact, semnalizarea). În special este necesară o atenţie
deosebită în zonele cu linia de contact sub tensiune. Utilajele vor fi echipate cu instalaţii care
blochează / restricţionează mişcarea acestor instalaţii. Pentru toate aceste zone este necesar personal
special instruit şi aprobări speciale din partea companiei de căi ferate.
Pe lângă operatorul macaralei în zona de lucru mai este necesară o altă persoană pentru a-l dirija pe
operatorul macaralei şi pentru a se asigura că nu este încălcat gabaritul. Acesta este în general persoana
responsabilă şi orice persoană implicată în lucrările respective trebuie să respecte instrucţiunile sale.
Întregul echipament de construcţie folosit în zona liniilor de cale ferată trebuie să aibă autorizarea /
certificarea din partea Autorităţii Feroviare Române (AFER). Contractorul este responsabil pentru
obţinerea tuturor aprobărilor şi autorizaţiilor. Dacă Beneficiarul identifică faptul că echipamnetul nu
îndeplineşte cerinţele, el are dreptul de a respinge echipamentul de pe şantier. Pe întreaga perioadă de
desfăşurare a lucrărilor în vecinătatea liniilor în exploatare, vor fi verificate regulat traseul şi cota
liniilor pentru a se asigura stabilitatea şi integritatea liniilor în exploatare.
Lucrările de demolare
Pentru lucrările de demolare este necesară o dispozişie specială care să includă măsurile de securitate
necesare şi descrierea echipamentelor folosote pentru aceste lucrări. Dispoziţia trebuie să fie elaborată
de contractor şi transmisă Beneficiarului sau reprezentantului său pentru verificare şi aprobare.
Cerinţe tehnice de securitate
Utilaje şi echipamente de construcţie
Contractorul este responsabil pentru asigurarea tuturor documentaţiilor necesare pentru fiecare
echipament şi utilaj folosit în cadrul şantierului de construcţii. Printre altele vor fi furnizate
următoarele documente:


Autorizaţii (AFER este obligatorie);



Rapoarte de întreţinere;



Dispoziţii de montare dacă este cazul (de exemplu pentru macarale);



Alte autorizaţii cerute prin lege.

Contractorul este responsabil pentru ca aceste documente să fie disponibile pe şantier. Beneficiarul are
dreptul de a verifica aceste documente Este de asemenea necesar ca aceste documente să fie
disponibile pe şantier pentru verificare de către autorităţi (AFER, Inspectoratul de Stat, etc.).
Toate echipamentele trebuie să aibă marcaje cu aprobarea AFER valabilă.
Contractorului îi revine responsabilitatea de a se asigura ca utilajele şi echipamentele sunt operate
numai de personal autorizat. Personalul trebuie să poarte permanent autorizaţia care îi permite operarea
utilajelor şi a echipamentelor.
Staţionarea personalului este restricţionată sau interzisă în vecinătatea utilajelor în mişcare (macarale,
excavatoare, camioane, etc.).
Echipament electric
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Numai personalul autorizat poate desfăşura lucrări la instalaţiile electrice aparţinând companiei de căi
ferate (linie de contact, cabluri inclusiv cabluri de înaltă tensiune, echipament de semnalizare).
Toate lucrările finalizate vor fi verificate de către organele / departamentele corespunzătoare ale
companiei de căi ferate. Rezultatul va fi demonstrat prin rapoarte speciale (rapoarte de inspecţie,
Procese Verbale de Predare, Procese Verbale de Recepţie).
După ce compania de căi ferate şi toate autorităţile implicate au transmis recepţia lucrărilor, acestea
pot fi puse în funcţiune.
În cazul în care lucrările vor fi executate în vecinătatea liniei de contact sub tensiune şi nu poate fi
oprită tensiunea, trebuie adoptat un regim special pe baza dispoziţiilor organului relevant din cadrul
companiei de căi ferate.
Cabluri şi conducte
În zonele şantierului de lucrări se află cabluri şi instalaţii aparţinând companiei de căi ferate.
Suplimentar, mai multe conducte şi cabluri ale proprietarilor de utilităţi subtraversează şi
supratraversează şantierul şi în unele cazuri merg paralel cu calea ferată.
Contractorul trebuie să se asigure că cunoaşte în întregime instalaţiile companiei de căi ferate şi pe cele
ale terţilor. Pe parcursul procesului de predare a amplasamentului către contractor vor fi specificate
locaţia şi tipul acestor instalaţii. Odată cu elaborarea proiectului va fi întocmită o listă a utilităţilor
amplasate în zona de lucru care va fi predată contractorului. Contractorul trebuie să verifice pe teren
locaţia efectivă a tuturor utilităţilor şi cablurilor.
Proprietarul trebuie informat înainte de începerea lucrărilor în vecinătatea instalaţiilor, cablurilor şi
conductelor. În cazul în care este necesară reamplasarea, contractorul trebuie să solicite aprobare
pentru aceste lucrări. Nu va începe nici o lucrare înainte de aceste aprobări. Lucrările pot fi executate
de către companii cu autorizaţia respectivului proprietar.
Trebuie precizat că există posibilitatea ca pe parcursul lucrărilor să apară utilităţi şi cabluri
necunoscute. În aceste cazuri trebuie informat imediat Beneficiarul. Contractorul în colaborare cu
Beneficiarul vor căuta proprietarul utilităţilor. Atât timp cât proprietarul nu este cunoscut iar tipul şi
scopul utilităţilor / cablurilor nu sunt specificate, Contractorul nu va continua lucrările în acea zonă.
În cazul ruperii sau avarierii utilităţilor şi a cablurilor vor fi informaţi imediat Beneficiarul şi
proprietarul utilităţilor. Lucrările vor fi oprite pentru a evita avarierea ulterioară. Remedierea avariilor
trebuie realizată de către proprietar sau de către o companie autorizată desemnată de către proprietar,
Costurile cad în sarcina contractorului care a provocat avaria.
Pentru a evita avariile, întregul personal care lucrează în apropierea utilităţilor şi a cablurilor trebuie să
aibă cunoştinţă despre existenţa acestor instalaţii. Contractorul are responsabilitatea de a informa / a
pune în temă în avans înainte de începerea lucrărilor. Informarea va fi reprezentată de documente
împreună cu procesul verbal respectiv.
Excavaţii şi sprijiniri, sprijinire pe direcţia longitudinală a liniei
Toate zonele de excavaţii vor fi asigurate cu balustrade adecvate sau protecţii similare. În cazul în care
pe parcursul excavaţiilor vor fi descoperite muniţie şi explozibili, lucrările vor fi imediat oprite şi vor
fi informaţi de îndată Beneficiarul şi autorităţile competente.
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Evacuarea muniţiei şi a explozibilului va fi realizată doar de organele competente. Organele respective
vor fi precizate într-o anexă separată.
Vor fi realizate proiecte şi calcule speciale pentru toate sprijinirile şi alte lucrări care vor asigura
stabilitatea pământului. Contractorul este responsabil pentru elaborarea acestor proiecte. Proiectul va fi
verificat de către un expert autorizat (Expert MLPAT). Fără aprobarea acestuia nu va fi executată nici
o lucrare. Dirigintele de Şantier din partea Beneficiarului trebuie să verifice dacă execuţia acestor
lucrări este în conformitate cu proiectul.
Protecţia zonelor de lucru la mare înălţime, eşafodaje şi excavaţii sau alte zone periculoase
Vor fi asigurate bariere speciale de protecţie (balustrade) în toate locurile care prezintă pericol de
cădere. În cazul în care acest lucru nu este posibil, întregul personal care lucrează în aceste zone
trebuie să fie echipat cu echipament personal de protecţie cum ar fi centuri de siguranţă. In aceste
cazuri excepţionale Coordonatorul pentru S&S din partea Beneficiarului va fi informat înainte de
începerea acestor lucrări pentru a-şi da acordul.
Contractor trebuie să demonstreze buna condiţie a schelelor, cofrajelor şi a barierelor de siguranţă.
Documentaţia respectivă (de exemplu instrucţiuni de montaj din partea producătorului, certificate de
calitate, calcule generale, etc.) trebuie să fie disponibilă pe şantier. În cazul în care există îndoieli cu
privire la stabilitatea şi siguranţa acestor instalaţii Beneficiarul are dreptul să consulte documentaţia şi
să respingă instalaţiile.
Nu este permisă nici o schimbare sau modificare a schelelor şi a cofrajelor care nu este prevăzută în
manualul producătorului. Toate modificările trebuie să aibă aprobarea producătorului prin calcule şi
proiecte speciale.
Toate schelele şi cofrajele care se află în vecinătatea liniei de contact sub tensiune vor fi echipate cu
sistem de împământare.
Materiale periculoase
Contractorul are obligaţia de a informa Beneficiarul despre folosirea materialelor, bunurilor şi
agenţilor periculoşi. Contractorul trebuie să furnizeze o listă completă cu specificarea materialelor sau
agenţilor şi tipul de (toxic, inflamabil, exployiv etc.). Este necesară aprobarea prealabilă a
Beneficiarului.
Pentru depozitarea acestor mărfuri vor fi luate măsuri speciale cerute prin lege şi toate celelalte
reglementări în domeniu.
În caz de avarie trebuie informat imediat Beneficiarul. Zona în care materialele periculoase au
provocat degradări trebuie izolată în scurt timp pentru a preveni sau reduce influenţele negative
ulterioare asupra persoanelor, proprietăţilor şi asupra mediului.
Manipularea materialelor periculoase şi a agenţilor va fi realizată doar de personal specializat /
autorizat. Contractorul va aduce la cunoştinţa Beneficiarului numele şi funcţia acestor persoane.
1. Primul ajutor şi raportarea incidentelor / accidentelor
Toţi contractorii trebuie să asigure echipamentul de prim ajutor necesar, în funcţie de numărul
personalului care lucrează pe şantier. Suplimentar este necesar să asigure de asemenea un container
special organizat pentru primul ajutor cu tot echipamentul necesar.
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Suplimentar contractorul trebuie sa desemneze un număr suficient de persoane instruite pentru primul
ajutor. Toate aceste persoane vor deţine autorizarea necesară pentru aceasta instruire / educaţie
specializată.
Trebuie respectate reglementările legislaţiei în domeniu.
În caz de urgenţă (incident, accident) persoana responsabilă trebuie să informeze serviciul medical de
urgenţă competent, poliţia şi pompierii, după caz. În paralel trebuie informat şi Beneficiarul. În orice
caz de incidente, în special cele cu persoane rănite sau decedate, trebuie prezentat un raport
Beneficiarului.
Contractorul trebuie să aibă de asemenea în vedere toate celelate rapoarte sau procese ce pot rezulta
din aceste incidente.
2. Protecţia împotriva incendiilor şi împotriva explozibililor (dacă este cazul)
În caz de incendiu trebuie anunţaţi de îndată pompierii şi Beneficiarul. Vor fi luate măsuri imediate
pentru a reduce impactul incendiului.
În cazul unui incendiu sever nici o persoană neinstruită nu se va apropia de incendiu. În cazul unui
incendiu în vecinătatea materialelor periculoase va fi evacuat tot personalul din zona respectivă.
Numai pompierii se pot apropia de incendiu. Pompierii vor fi informaţi imediat despre prezenţa
materialelor şi a bunurilor periculoase. Va fi de asemenea pusă la dispoziţia pompierilor documentaţia
cu specificaţiile acestor materiale.
Contractorul va asigura toate instalaţiile împotriva incendiilor pe baza legii şi a reglementărilor în
vigoare. Va fi elaborată o procedură specială ca parte a planului S&S. Toate lucrările care pot produce
foc (sudura, lucrări de tăiere cu flacără) trebuie realizate cu regim special. Personalul implicat trebuie
să fie instruit pentru folosirea extinctorului. Lucrările vor fi notificate Beneficiarului înainte de a fi
executate.
3. Protecţia mediului
Protecţia mediului va fi avută permanent în vedere pe durata lucrărilor de construcţie. Vor fi strict
evitate contaminarea sau degradarea surselor de apă, pământului, vegetaţiei, proprietăţilor publice sau
private, drumurilor publice sau private, prin lucrările şi transportul efectuate de contractor.
În caz de incidente sau avarii, contractorului îi revine responsabilitatea în primul rand de a reduce
impactul iar în al doilea rand de a elimina contaminarea şi degradarea pe costurile proprii.
În zonele de lucru vegetaţia care nu a fost înlaturată prin lucrări va fi protejată.
Toţi contractorii vor respecta legislaţia în domeniu, ordinele şi reglementările în vigoare. O încălcare a
acestui subiect va fi tratată de către Beneficiar ca o încălcare a contractului. Contractorul va suporta
toate consecinţele legale ce decurg din acest lucru.
Vor fi luate măsuri speciale în special pentru următoarele articole:


Administrarea deşeurilor;



Reducerea zgomotului pe parcursul construcţiei;



Protecţie pentru ape.
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Principiile pentru protecţia acestor articole sunt specificate în legi, regulamente şi ordine în vigoare.
Cap. 8. DOCUMENTAŢIA ECONOMICĂ
Documentaţia economică s-a întocmit conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţie tehnico-economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii şi instrucţiunilor de aplicare a acesteia.
În Volumul III-Liste de cantităţi, sunt precizate listele cu cantităţile de lucrări (şi de utilaje,
echipamente tehnologice, inclusiv dotările), care includ listele cu descrierea articolelor folosite la
elaborarea listelor de cantităţi.
Caracteristicile tehnice ale materialelor sau activităţiilor care sunt prevăzute în listele cu cantităţi de
lucrări sunt precizate în Volumul II-Caiete de sarcini.
Întocmit,
Ing. Mihaela Mitica

Verificat,
Ing. Veronica Carp
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