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INNOVATIVE SOLUTION FOR A CABLE-STAYED BRIDGE OVER THE DANUBE-
BLACK SEA CANAL AT AGIGEA,KM 0+540 - ABSTRACT: The paper presents an 
innovative solution applied to the bridge over the Danube – Black Sea Canal in the Constantza 
harbour which has reasonable solved a problem occurred during the execution. The solution 
consisted in using a special hybrid structure for the superstructure of the main cable-stayed bridge 
having three spans of 80 m + 200 m + 80 m. 
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REZUMAT: Articolul prezintă o soluție inovativă aplicată la podul peste Canalul Dunăre - 
Marea Neagră din portul Constanţa prin care a fost rezolvată în mod rezonabil o problemă apărută 
la execuţie. Soluţia a constat în aplicarea unei structuri hibride speciale la suprastructura podului 
principal hobanat cu trei deschideri de 80 m + 200 m + 80 m.  
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1. DATE GENERALE 

Necesitatea îmbunătăţirii traficului rutier în portul 
maritim Constanţa prin legarea celor două zone (de 
Nord şi de Sud) separate prin execuţia Canalului 
Dunăre - Marea Neagră aimpus realizarea unei noi 
traversări peste Canal la Agigea, în zona kilometrului 
0+540, în apropierea confluenţei acestuia cu Marea 
Neagră. 

Proiectul iniţial prevedea ca podul principal destinat 
acestei traversări să aibe o structură hobanată cu 2 
piloni şi trei deschideri de: 120 m + 180 m + 120 m 
,iar viaductele de acces sa aibe cȃte 4 deschideri de 
cȃte 60 m lungime fiecare,avȃnd lungimi de cȃte 
240,80 m pe fiecare mal (v.Fig.1). 
Suprastructura podului principal hobanat şi a 
viaductelor de acces era prevăzută a se realiza în 
soluţia de structură mixtă cu conlucrare între tabliere 
metalice şi platelaje ale căii din beton armat (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 Elevaţie şi vedere plană pod în soluţia iniţială 
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Pe parcursul execuţiei lucrării s-au făcut o serie de 
modificări de structura și dimensiuni precum: 
- ȋnlocuirea structurilor mixte cu conlucrare 
continue pe cȃte 4 deschideri de cȃte 60 m lungime 
fiecare cu structuri din grinzi prefabricate 
precomprimate de 30 ÷ 40 m lungime la 
suprastructura viaductelor de acces, acestea avȃnd 
astfel cȃte 8 deschideri ȋn loc de 4 pe fiecare mal 
(Fig.2). 
- mǎrirea deschiderii centrale a podului 
principal de la 180 m la 200 m și micșorarea 
deschiderilor laterale de la 120 lam la 80 m (v.Fig.3). 
Prin efectuarea acestor modificǎri,practic s-a dublat 
numǎrul elementelor de infrastructurǎ la viaductele 
de acces,care au impus o creșere semnificativǎ a 
numǎrului și adȃncimii piloților forați din fundații, 

cauzatǎ și de o variabilitate foarte mare a naturii 
terenului de fundare. 
Totodată, consumul de material metalic a crescut 
semnificativ și la structura podului principal. Toate 
acestea au condus la creșterea valorii investiției cu 
aproape 50 de procente, asfel ȋncȃt lucrarea a fost 
sistatǎ pȃnǎ la gǎsirea unei soluții de diminuare a 
acesteia ȋn limite acceptabile. În această situaţie s-a 
apelat la elaborarea unei expertize, prin care să se 
gǎseascǎ o soluție de reducere a costului investiţiei, 
în condiţiile menţinerii aceloraşi criterii de rezistenţă, 
siguranţă şi confort în exploatare.Expertizarea 
lucrării (proiect şi lucrări deja executate) a făcut 
posibilă găsirea acestei soluţii, care a condus la 
eficientizare și la reducerea costurilor investiţiei la 
valori acceptabile. 

 

 
 

Fig. 2 Elevație pod ȋn soluția modificatǎ 

 

 
 

a) 

 

 
 

b) 

 
 

Fig. 3 Elevatie pod principal 
a)ȋn soluția inițialǎ; b)ȋn soluția modificatǎ 
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2. DESCRIEREA SOLUŢIEI PROPUSE 

Soluţia propusă în expertiză pentru eficientizarea 
lucrării a avut în vedere respectarea următoarelor 
condiţii: 

 menţinerea traseului şi a dimensiunilor 
generale avizate ale lucrării; 

 menţinerea liniei roşii, respectiv a profilului 
longitudinal al căii şi a gabaritelor avute în 
vedere la alcătuirea lucrării (gabaritele de 
trecere pe pod şi respectiv gabaritul de 
navigaţie sub pod); 

 menţinerea tuturor lucrărilor déjà executate. 
În principal, soluţia propusă s-a bazat pe o echilibrare 
mai bună a structurii în cele trei deschideri ale 
podului principal, care a condus la o diminuare a 
eforturilor în deschiderea principală, dar şi pe o 
alcătuire mai judicioasă a tablierului de 
suprastructura rămasǎ de executat, atât în secţiune 
transversală, cât şi în sens longitudinal. 
Soluţia de pod îmbunătăţită a constat în crearea unei 
structuri hibride, alcătuită parţial din beton 
precomprimat în deschiderile laterale şi parţial din 

metal în conlucrare cu platelajul din beton armat pe 
restul suprastructurii podului (Fig. 4) 
Zonele de beton precomprimat cu greutate mai mare 
echilibrează mai bine eforturile din deschiderea 
centrală în sensul diminuǎrii acestora. 
Pentru această soluţie s-a efectuat un calcul 
computerizat simplificat al structurii, determinându-
se eforturile şi deformaţiile în secţiunile caracteristice 
principale, în toate fazele de încărcare, inclusiv un 
calcul pe faze de execuţie. Acest calcul a fost menit 
să demonstreze fezabilitatea soluţiei, dar nicidecum 
nu a eliminat calculul complet  de detaliu, care a 
trebuit efectuat la elaborarea proiectului modificat.  
Tablierele din beton precomprimat s-au realizat la 
cele două capete ale suprastructurii podului hobanat 
în deschiderile laterale, pe o lungime de 47,00 m la 
capătul dinspre Poarta i pe o lungime de 46,00 m la 
capătul dinspre Poarta 10 bis (Fig. 4). 
În secţiune transversală aceste tabliere au aceleaşi 
forme şi dimensiuni exterioare ca şi tablierele mixte 
cu conlucrare deja proiectate (Fig. 5). 
 
 

 
Fig.4 Elevație pod principal ȋn soluția propusǎ ȋmbunǎtǎțitǎ 

 

 
a) 
 

 
 
 

b) 
 

Fig. 5 Secţiuni transversale suprastructură pod hobanat 
a)tablier metalic în deschiderea centrală b)tablier din beton precomprimat 

 
 
Astfel, suprastructura se compune din două grinzi 
principale casetate cu înălţimea inimilor exterioare de 
2,47 m şi cu lăţimea tălpilor inferioare de 3,14 m. 

Distanţa dintre axele grinzilor principale este de 
11,00 m.  
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Platelajul din beton armat al căii are aceeaşi formă şi 
aceleaşi dimensiuni în secţiune transversală ca şi 
platelajul tablierului mixt cu conlucrare. 
Îmbinarea dintre tablierele din beton precomprimat şi 
tablierele mixte cu conlucrare s-a prevăzut a se face 
prin intermediul unor antretoaze speciale din beton 
armat cu grosimea de 1,00 m pe toată lăţimea 
secţiunii transversale. Legătura dintre cele două tipuri 
de structuri se realizează cu conectori sudaţi pe 
elementele tablierului metalic în contact cu betonul, 
prin armături continuizate în platelaj şi prin cabluri 
de precomprimare ale căror ancoraje sunt amplasate 
pe feţele opuse ale diafragmelor metalice în contact 
cu betonul ale antretoazelor de îmbinare. 
Tablierul mixt cu conlucrare se compune din tablierul 
metalic în conlucrare cu platelajul căii din beton 
armat. 
Tablierul metalic are două grinzi principale 
semicasetate cu pereţi înclinaţi, deschise la partea 
superioară. Distanţa dintre axele grinzilor principale 
este de 11,00 m. Tălpile superioare sunt alcătuite din 
platbande cu grosimea de 30 mm şi lăţimea constantă 
de 500 mm. Tălpile inferioare au grosimea de 20 mm 
şi lăţimea constantă de 3.140 mm. 
Inimile înclinate au grosimea de 15 mm, exceptând 
zonele de îmbinare cu consolele de prindere a 
hobanelor care au grosimea de 20 mm. Inimile 
înclinate sunt rigidizate în sens longitudinal cu câte 
două profile trapezoidale cu grosimea de 8 mm, iar 
talpa inferioară este rigidizată cu trei profile 
trapezoidale cu grosimea de 8 mm şi două rigidizări 
lamelare cu grosimea de 15 mm şi înălţimea de 200 
mm. 
Inimile antretoazelor sunt alcătuite din platbande cu 
grosimea de 15 mm şi înălţimea de 2,435 m. Ele sunt 
prevăzute cu goluri cu lăţimea de 2,0 m şi înălţimea 
de 400 mm, în vederea trecerii unor conducte utilitare 
pe pod. Aceste goluri sunt bordurate cu tablă de 8 
mm grosime şi 200 mm lăţime. 
Tălpile superioare ale tablierului metalic sunt 
prevăzute cu conectori flexibili tip dornuri cu capăt 
îngroşat pentru conlucrarea cu platelajul din beton 
armat. Acest platelaj are aceeaşi formă şi alcătuire ca 
şi cel al tablierului din beton precomprimat. 
Pentru pilonii podului s-a prevăzut o îmbunătăţire a 
formei şi structurii acestora, pentru o mai bună 
siguranţă în exploatare şi mai bună utilizare în 
procesul de execuţie a podului, folosind fundaţiile 
existente deja realizate şi armăturile montate de la 
baza stâlpilor de piloni. 
Astfel, au fost făcute şi s-au adoptat următoarele 
propuneri de modificări, fără influenţe majore asupra 
construcţiei în ansamblu, păstrându-se dimensiunile 
principale de înălţime, lăţime şi grosime: 
a) introducerea unei diafragme cu gol semiovoidal 
având grosimea de 1,00 m, sub rigla banchetei de 
rezemare.   Această alcătuire va îmbunătăţi radical 
comportarea la cutremur a structurii podului ș va 
diminua substanțial cantitatyea de armǎturǎ din 
riglele pilonilor,care altfel sunt deosebit de solicitate. 

b) ȋnclinarea stȃlpilor de piloni ȋn zonele de prindere 
a ancorajelor hobanelor. 
Această modificare permite ca hobanele să aibe 
aceeaşi înclinare în sens transversal, simplificându-se 
astfel execuţia consolelor de prindere a hobanelor de 
tablier. În această zonă stâlpii sunt legaţi între ei 
printr-o diafragmă cu goluri, care se execută mai uşor 
decât cele două rigle de stabilitate prevăzute iniţial.  
Capetele stâlpilor şi diafragma superioară dintre 
stâlpi sunt prevăzute cu planuri înclinate pentru a 
evita acumularea de zăpadă şi formarea ţurţurilor 
care ar putea cădea pe vehiculele în trafic la trecerea 
pe sub piloni. 
Stâlpii de piloni sunt casetaţi deasupra nivelului căii. 
Golurile din interiorul stâlpilor de piloni au secţiune 
dreptunghiulară cu latura de 2,0 m în lungul podului 
şi de 1,50 m în sens transversal. 
La bază, casetele sunt prevăzute cu goluri cu 
înălţimea de 2,0 m şi lăţimea de 1,0 m pentru acces în 
interiorul casetelor. 
Cablurile hobanelor străbat pereţii stâlpilor de piloni 
prin ţevi metalice cu grosimea de 10 mm, având 
dimensiuni şi înclinare corespunzătoare cu cele ale 
hobanelor.  Stâlpii de piloni vor fi prevăzuţi cu 
paratrăsnete şi balize de semnalizare pentru siguranţa 
traficului aerian. 
Planul de cofraj propus pentru piloni este prezentat în 
Fig. 6. 

 
Fig. 6 Forma şi dimensiunile principale ale pilonilor 
podului hobanat 



Lucrările celei de-a X-a ediţii a Conferinţei anuale a ASTR, 2015 308

3. CONSIDERAŢII  PRIVIND  
CALCULUL  STRUCTURII DE REZISTENŢĂ 

A PODULUI  ÎN  SOLUŢIA  PROPUSĂ 

Pentru structura de rezistenţă a podului în soluţia 
propusă a fost efectuat un calcul computerizat 
simplificat pentru determinarea eforturilor şi 
deplasărilor în secţiunile caracteristice. 
 
Calculul a fost efectuat cu ajutorul programului 
SAP2000, iar discretizarea structurii constă în 
elemente de tip bară pentru grinzi principale, 
antretoaze şi stâlpii pilonului, elemente de tip şaibă 
(shell) pentru diafragmele de legătură dintre stâlpii 
pilonului şi elemente de tip cablu pentru modelarea 
hobanelor podului (Fig. 7 ). 
 
Din analiza rezultatelor de calcul efectuate se pot 
trage următoarele concluzii: 

a) Eforturile unitare din metal în secţiunile cele mai 
solicitate nu depăşesc eforturile admisibile nici pe 
etape de încărcare şi nici în cazul încărcării totale 
maxime. 
Astfel, în secţiunea de reazem cea mai solicitată de 
pe piloni, efortul maxim de compresiune în valoare 
absolută este mai mic decât efortul admis, respectiv: 

 

iar efortul maxim de întindere este, de asemenea, mai 
mic decât efortul admisibil, respectiv:  

 

În secţiunea mediană din deschiderea centrală, efortul 
maxim de compresiune în valoare absolută este 
inferior efortului admisibil, respectiv: 

 

iar efortul maxim de întindere este, de asemenea, mai 
mic decât efortul admisibil, respectiv: 

 

b) Eforturile de întindere în cablurile propuse pentru 
realizarea hobanelor nu depăşesc eforturile capabile 

respective; rapoartele  

c) Săgeata maximă din încărcări utile în deschiderea 
centrală este de 0,2484 m, conducând la un raport 

cee

a ce presupune o bună comportare în exploatare. 
Săgeata de 0,2024 m rezultată din încărcările 
permanente va fi anulată prin contrasăgeata realizată 
la execuţie. 

d) Săgeata maximă din vârful pilonului din încărcări 
utile este de 0,1412 m, conducând la un raport  

 

ceea ce presupune că armarea bazei pilonului nu 
constituie o problemă de nerezolvat.  

Totodată la acest pod s-a efectuat şi un calcul al 
structurii ţinând cont de tehnologia de execuţie 

propusă, constatându-se că această tehnologie este 
fezabilă, fiind de altfel cea mai eficientă pentru 
realizarea acestei lucrări. 

Un calcul detaliat complet a fost însă necesar pentru 
a stabili eforturi şi deplasări în toate secţiunile 
structurii şi pentru a face unele corectări în alcătuirea 
structurii, în sensul obţinerii unor economii 
suplimentare de material metalic. 

Au fost necesare, de asemenea, calcule detaliate şi 
complete pentru determinarea solicitărilor şi 
deplasărilor din piloni în vederea dimensionării 
corecte a acestora în toate secţiunile. 

 
 
 

 

 
 

Fig. 7 Schema discretizării structurii de rezistenţă a podului în soluția ȋmbunǎtǎțitǎ 
Forma şi dimensiunile principale ale pilonilor podului hobanat 
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4. CONCLUZII 
 

Podul peste Canalul Dunăre - Marea Neagră la 
Agigea, km 0+540 a fost proiectat într-o soluţie 
specială de structură hobanată, care necesită calcule 
complexe şi detalii complicate de alcătuire. Pe 
parcursul execuţiei s-au efectuat o serie de modificări 
ale lucrării din motive legate de variabilitatea 
terenului de fundare sau tehnologia de execuţie. 

Creşterea deschiderii centrale de la 180 m la 200 m a 
dus la creşterea eforturilor din structură şi implicit a 
consumului de materiale cu efecte negative asupra 
costului investiţiei. 

Beneficiarul lucrării a solicitat efectuarea unei 
expertize a proiectului şi a elementelor deja 
executate, cu scopul eficientizării economice a 
acestei investiţii, avându-se în vedere experienţa în 
acest gen de structuri a expertului tehnic. 

Expertiza tehnică a propus o soluţie care a folosit în 
întregime toate elementele deja executate, dar a 
condus la diminuarea consumului de material 
metalic, reducându-se astfel ponderea cea mai 
importantă în evaluarea costului investiţiei. 

La alegerea soluţiei propuse au fost luate în 
considerare următoarele condiţii: 

 menţinerea formei, a aspectului şi a dimensiunilor 
lucrării avizate şi aprobate; 

 utilizarea integrală a tuturor elementelor podului 
executate la data efectuării expertizei;  

 asigurarea aceloraşi condiţii de rezistenţă, 
stabilitate, confort şi durabilitate ca şi în soluţia 
iniţial licitată şi adoptată. 

 

 
 

Vedere generală 

În principal, soluţia propusă a constat în crearea unei 
structuri hibride de pod hobanat, prin înlocuirea unor 
zone de suprastructură din deschiderile laterale cu 
tabliere din beton armat precomprimat în loc de 
tabliere mixte cu conlucrare. 

Prin această modificare se produce o echilibrare mai 
bună a eforturilor între deschideri, cu efecte 
favorabile de reducere a acestor eforturi în 
deschiderea principală şi implicit de economisire a 
consumului de material metalic. 

Totodată s-a propus o alcătuire mai eficientă a 
tablierului metalic în deschiderea centrală. 

Prin adoptarea soluţiei propuse s-a redus consumul 
de material metalic cu cca. 30% faţă de soluţia 
iniţială, iar costul investiţiei s-a redus cu cca. 20%. 

Podul realizat este prezentat în Fig. 8. 

 
 

Vedere aeriană  
 

 
 

Vedere nocturnă 
 
 

 
Fig. 8 Aspecte ale podului hobanat peste Canalul Dunăre – Marea Neagră la Agigea 

 


