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QUALITY MONITORING OF LEVELING, PROFILING AND FINISHING  PROCESS 
FOR ROAD EARTHWORKS - ABSTRACT: The paper set out the main categories of 
processes that are necessary to achieve the road earthworks. For each category of technological 
process has been established with adequate equipment for quality control work in real time. 
Integrated control systems and types of equipment or mechatronic said that should enter the 
system. 
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REZUMAT: În lucrare sunt precizate categoriile principale de procese tehnologice care sunt 
necesare pentru realizarea unor lucrări de terasamente la drumuri. Pentru fiecare categorie de 
proces a fost stabilit echipamentul tehnologic dotat corespunzător pentru controlul calităţii  
lucrărilor în timp real. Pentru sistemele integrate de control sau precizat şi tipurile de echipamente 
mecatronice care trebuie să intre in sistem. 

Cuvinte cheie: calitate, monitorizare, GPS+GLONAS, staţie totală, senzori, radio link.

1. INTRODUCERE 
 

Pentru rezolvarea problemelor legate de calitatea 
lucrărilor de construcţii în infrastructură (căi rutiere, căi 
ferate, aeroporturi, îmbinătăţiri funciare, agricultură, 
terenuri de sport, etc.) este nevoie de instrumente de 
poziţionare şi control, al echipamentelor tehnologice, de 
mare precizie. Aceste instrumente trebuie să fie 
accesibile în vederea controlului maşinilor şi 
automatizării în construcţii.  
Portofoliul de produse necesare poziţionării şi 
controlului cuprinde instrumente de măsurat optice, 
laseri rotative, dispozitive de control a maşinilor sau 
echipamente de recepţii satelitare, centre de comandă şi 
prelucrare a datelor obţinute în urma măsurătorilor, etc. 
Toate sistemele de control a maşinilor trebuie să fie 
scalabile şi upgradabile. 
 
Sistemele trebuie să reducă timpii de setare şi staţionare 
în mod semnificativ pentru îmbunătăţirea 
productivităţii, calităţii şi economisirii timpului.  
Utilizarea unor astfel de sisteme au următoarele 
avantaje: 
- Reducerea costurilor prin uzura mai redusă a 
echipamentelor tehnologice prin reducerea numărului 
de ore efective de lucru, optimizarea utitilizării 
materialului printr-un control automat foarte precis şi 
prin reducerea costurilor cu jalonarea. 

- Creşterea productivităţi prin faptul că procesul se 
desfăşoară continuu (producţia cerşte în funcţie de 
dotatea maşini de la două până la patru ori)  
- Creşterea calităţii prin creşterea preciziei de lucru 
pe întreg şantierul eliminând riscul erorilor umane şi 
necesitatea de a relucra în şantier.   
- Managementul în şantier se îmbunătăţeşte 
considerabil deoarece se cunoşte în permanenţă 
locaţia maşinii, se poate planifica eficient mentenanţa 
tuturor maşinilor dintr-un şantier, se poate comunica 
direct între birou şi maşină, se poate monitoriza în 
permanenţă productivitatea maşinii respectiv, avem 
în permanenţă perspectiva în timp real a stării 
construcţiei. Cu sistemele performante de ultimă 
generaţie se poate gestiona, sprijini şi   controla 
întregul şantier direct din birou. 
Procesul complex de realizare a terasamentelor 
cuprind activităţi şi resurse (umane, materiale, de 
documentare şi tehnice) aflate într-o permanentă 
interdependenţă. 
 
Dacă resursele materiale şi tehnice au fost corect 
alese iar resursele de documentare  au fost corect 
întocmite, principala sarcină pentru realizarea la 
parametrii calitativi impuşi al obiectivului de realizat, 
revine resursei umane care trebuie să aplice fără 
abatere cerinţele înscrise în manualul calităţii (caietul 
de sarcini), document care trebuie bine documentat şi 
corect împlementat. 
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Pentru fiecare etapă de realizare a unui obiectiv 
(proiectare, execuţie, exploatare) se au în vedere 
parametrii calitativi care trebuie îndepliniţi şi următiţi 
după precizările făcute în caietul de sarcini. Pentru a 
urmări fiecare etapă în procesul de execuţie cât şi 
conexiunile pentru întregul proiect se vor utiliza 
soluţii pentru controlul şi monitorizarea 

echipamenelor şi proceselor tehnologice în sistemele 
2D şi 3D dezvoltate pentru maşinile de construcţii 
utilizând staţii totale, GPS & GLONASS. 
Aşa cum CAD este utilizat în proiectare pentru a crea 
întreg şantierul şi toate planurile, tot aşa GPS & 
GLONASS reprezintă standardul în poziţionare 
precisă.  

 

 
 
Fig.1. Lucrări de terasamente pentru drumuri. Procese tehnologice şi echipamente specifice pentru controlul calităţii 
lucrărilor  cu sisteme 3D. 

 
2. FAZE DE EXECUŢIE PENTRU UN PROIECT DE 

TERASAMENTE (vezi schema din fig.1)  
 

Fiecare fază a procesului are propriul caracter. Curăţare, 
nivelare brută, excavare, nivelare-finisare, finisare -
profilare, compactare – toate legate unele de altele chiar 
dacă echipamentele tehnologice utilizate sunt diferite.  
Chiar dacă tehnologiile sunt diferite, echipamentele 
tehnologice lucrează împreună ca un întreg, scopul 
final fiind  terminarea obiectivului de construcţii cât 
mai rapid dar la parametrii de calitate cât mai ridicaţi.  

Pentru ca echipamentele tehnologice să lucreze ca un 
întreg trebuie utilizate pentru sistemele de control al 
maşinilor componente care să asigure flexibilitate în 
utilizare şi interschimbabilitate pentru a putea fi 
mutate de pe o maşină pa alta.  
De asemenea toate sistemele trebuie să fie  
upgradabile. 
Flexibilitatea, interschimbabilitate şi upgradabilitatea 
asigură o dinamică foarte bună a controlului continuu 
pe faze de execuţie, la costuri mai reduse cu 
productivităţi ridicate.  
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Fig.2. Sistem de control cu laser dublu care poate citi 
mişcările maşinii în direcţii arbitrare pe suprafaţa 
modifiată. Laserul rotativ crează nivelul de referinţă. 

Fig. 3. Autogreder cu sistem de nivelare 3D cu staţie  

totală  

Fig. 4. Autogreder cu sistem de nivelare 3D cu grup de 
prisme 3600 

 
3. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU DOTARE 

MECATRONICĂ ŞI SISTEME AUTOMATE  DE 

CONTROL 
 
Echipamentele tehnologice utilizate la realizarea 
operaţiilor de finisare-nivelare şi finisare-profilare 
sunt buldozerele (v. figura 2), autogrederele (v. 
figurile 3, 4, 5), autoscrepere (v. figura 7), 
excavatoarele cu braţ telescopic (v. figura 8) şi 
încărcătoarele cu braţ telescopic.  

Pentru executarea operaţiilor de finisare-nivelare şi 
finisare-profilare, excavatoarele şi încărcătoarele sunt 
dotate cu cupe speciale pentru nivelare şi profilare. 
De asemenea, pentru operaţiile de nivelare se pot utiliza 
şi nivelatoarele denumite şi pluguri (lame) de 
nivelare( v. figurile 6,a şi 6,b). Pentru anumite 
categorii de lucrări sunt foarte eficiente şi relativ ieftine. 
 
Pentru a mări viteza de lucru şi calitatea lucrărilor, 
aceste  echipamente tehnologice pot fi dotate cu 
sisteme automate de control şi  monitorizare a 
execuţiei lucrărilor cât şi a parametrilor maşinii. 
 

Fig. 5. Autogreder cu sistem de nivelare 3D mmGPS cu 
precizia de lucru de 5mm. 

Fig.6,a. Lamă de nivelare trasă. 

Fig.6,b. Lamă de nivelare(împinsă) în şase direcţii care 
poate manevra mai bine materialul. 
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Fig. 7. Autoscreper cu sistem 3D cu prisme 3600 

Fig. 8. Excavator cu sistem de control 3D. 
 
 

3.  SISTEME DE CONTROL A CALITĂŢII 

LUCRĂRILOR MONTATE PE BULDOZERE, 
AUTOGREDERE, LAME DE NIVELARE 

UTILIZATE LA LUCRĂRI DE FINISARE-
NIVELARE  ŞI FINISARE-PROFILARE 

 
Sistemele automate de control şi monitorizare pot fi 
realizate în sisteme 2D şi 3D.  
Pentru lucrările de finisare-nivelare şi finisare-
profilare, pentru controlul riguros al calităţii se 
utilizează sistemele 3D. 
La buldozere, autogredere şi lamele de nivelare 
sistemul 3D are, în structură, componente care pot 
lucra, în anumite situaţii, şi pe alte tipuri de maşini.  
În general sistemele de control a maşinilor trebuie să 
fie interschimbabile şi upgradabile. 
 
Componentele unui sistem 3D performant sunt: 

- Prismă 360 °, GPS+ Antenă,  GPS+ antena plus; 
- Radio link;  
- Receptor pentru sistemele 3D cu prisme 3600 şi 
staţie totală, SAU 

receptor GPS+ sau receptor mmGPS/GPS+ (pentru 
monitorizarea TUTUROR semnalelor GPS – 
existente şi a celor în curs de pregătire – la fel ca şi 
toate semnalele GLONASS, inclusiv semnalul 
internaţional LA-2 şi noua constelaţie de sateliţi 
GALILEO, planificată de Uniunea Europeană). 

- Display grafic; 
- Sistem de întrerupere(buton) automată-manuală; 
- Supape hidraulice 
- Senzori de pantă;  
- Senzori de rotaţie; 
- Staţie totală la sistemele 3D cu prismă 3600. 
 
 
4.  SISTEME DE CONTROL AL CALITĂŢII 
LUCRĂRILOR MONTATE EXCAVATOARE 

ŞI AUTOÎNCĂRCĂTOARE  
 

Excavatorul este o maşină specială care se utilizează 
la excavări, transferul materialului şi chiar la 
nivelarea fină. Toate componentele aflate în mişcare 
sunt controlate(măsurate) cu ajutorul unor senzori de 
înaltă precizie, montaţi în zone sigure pe braţul 
superior (mâner), braţul de bază şi cupă. În cazul în 
care maşina este utilizată la finisarea taluzurilor mari 
se utilizează excavatoarele cu braţ telescopabil sau 
încărcătoarele cu braţ telescopabil. Echipamentul de 
excavator are în compunere la opraţiile de finisare 
cupe speciale. 
 
Controlul automat al procesului de lucru se realizează 
tot cu sistemele  2D şi 3D upgradabile. 
Excavatoarele cu control automat al procesului de 
lucru sunt destinate lucrărilor  de drumuri, 
taluzuri(pante) la drumuri, diguri subacvatice şi alte 
aplicaţii de dislocare a pământului.  
 
Sistemele automate va ajuta operatorul la finisare şi 
planificarea mijloacelor de transport al pământului.  
Toate sistemele de control automat al maşinilor sunt 
scalabile şi upgradabile şi utilizează acelaşi soft 
indiferent de echipament (buldozer, autogreder, 
excavator, autoscreper, lame(pluguri) speciale pentru 
nivelat, repartizatoare de asfalt sau beton, etc.). 
 
SISTEMUL 3D la excavatoare este indicat a 
combina avantajele tehnologiei GPS+GLONASS 
împreună cu interfaţa standard pentru operator. Cu 
ajutorul display-ului, operatorul poate vedea finisarea 
finală precum şi distanţa dintre aceasta şi cuţitul 
cupei excavatorului. 
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