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CONTINUOUS MONITORING OF  QUALITY FOR COMPACTION WORKS -
ABSTRACT: The paper set out the types of equipment used compactors chipamente to 
continuously control the compaction process. Real-time testing compaction works quality, rely on 
devices and measuring equipment fitted on roll compaction and analysis of data obtained using 
on-board computers. Data analysis is performed in real time. 
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REZUMAT: În lucrare sunt precizate tipurile de chipamente utilizate pentru dotarea 
compactoarelor în vederea Controlul continuu al procesului de compactare. Testarea în timp real a 
calităţii lucrărilor de compactare, se bazează pe dispozitive şi echipamente de măsură a 
compactării montate pe rulou şi pe analiza datelor obţinute cu ajutorul computerelor de la bord. 
Analiza datelor se realizează în timp real. 

Cuvinte cheie: calitate, monitorizare, radiometrie, GPS+GLONAS, staţie totală, traductori, panou 
de control

1.INTRODUCERE 

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 proiect/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. 
 
Controlul procesului de compactare se poate realiza 
prin metode clasice (control separat în timp de 
procesul de producţie)  sau  continuu(în timp real fără 
intervenție în procesul de compactare). 
 
Dezavantajele controlului procesului de compactare 
clasic sunt: 
- în tehnologia clasică, controlul se realiza punctual; 

- procesul de control este separat în timp de procesul 
de producţie; 
- controlul în tehnologia clasică reprezentă o 
intervenţie în regimul de producţie; 
- remedierile(compactările suplimentare) se pot face 
după evaluarea rezultatelor controlului; 
- efectuarea compactării cu un număr de treceri 
prestabilit conduce la supracompactări în unele zone 
 iar în altele la subcompactări. 
 
Controlul continuu al procesului de compactare are 
următoarele avantaje: 
 
- controlul se realizează continuu în timpul 
procesului de execuţie; 
- controlul se realizează fără intervenţie, în procesul 
de execuţie: 
- se poate renunţa la tehnologia de execuţie cu număr 
de treceri identic pentru toate zonele de lucru; 
- se asigură o uniformitate ridicată a gradului de 
compactare, pe toată suprafaţa; 
 
Măsurarea continuă a gradului de compactare în 
timpul executării procesului de compactare, adică 
testarea în timp real a calităţii lucrărilor de 
compactare, se bazează pe dispozitive şi echipamente 
de măsură a compactării montate pe rulou şi pe 
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analiza datelor obţinute cu ajutorul computerelor de 
la bord. Analiza datelor se realizează în timp real.  

2. METODE PENTRU MĂSURAREA 
CONTINUĂ A GRADULUI 

DE COMPACTARE 

Aparatele clasice pentru verificarea gradului de 
compactare sunt înlocuite  cu aparate electronice şi 
sisteme asistate de calculator, amplasate pe 
echipamentul tehnologic de compactat.  
 
Echipamentele tehnologice de compactat sunt dotate 
cu senzori pentru măsurarea gradului de compactare, 
cu microprocesoare, monitoare şi software 
corespunzător, asigurându-se şi înregistrarea şi 
prelucrarea continuă a datelor măsurate, precum şi 
controlul automat al procesului de compactare.  
 
Procedeele moderne pentru măsurarea continuă a 
gradului de compactare se împart în două grupe:  
 
-  măsurarea gradului de compactare prin metoda 
radiometrică (nucleară): constă în determinarea 
densităţii stratului compactat prin măsurarea 
intensităţii radiaţiilor gama emise de o sursă cu 
izotopi radioactivi (cobalt 60, cesiu 137), după ce 
aceste radiaţii au străbătut stratul compactat; aparatul 
utilizat se numeşte compactometru radioactiv. 
-  măsurarea gradului de compactare prin metoda 
răspunsului dinamic: se aplică la maşini cu rulouri  
compactoare vibratoare şi se bazează pe 
corespondenţa între acceleraţia vibraţiilor şi gradul 
de compactare. 

Măsurarea gradului de compactare în timp real 

Pentru controlul în timp real al gradului de 
compactare(control continuu al gradului de 
compactare) echipamentele tehnologice pentru 
compactare au fost dotate corespunzător.  
 
În figura 1 se prezintă schema unui sistem complex 
de control a procesului compactării, care cuprinde: 
 
- sistem de măsură format din  două traductoare de 
acceleraţie, unitate de măsurare a distanţei parcurse 
de maşină în timpul lucrului, bloc electronic de 
calcul, panou de comandă şi afişare; - sistem de 
înregistrare şi prelucrare a datelor (documentare) 
privind procesul de compactare, format din calculator 
PC cu ecran ce asigură comenzi prin atingere (touch 
screen), memorie stick USB, software; 

- calculator PC pentru analiza în birou a procesului 
de compactare pe baza transferului datelor din 
memoria sticks USB. 
 
Se menţionează următoarele sisteme moderne de 
control a gradului de compactare: Terameter (firma 
Bomag), Vibro- Control (firma A.B.G.), 
Compactometer (firma Dynapac), Continuous 
Compaction Control (firma Geodynamic), 
Hammtronic (firma Hamm). 

Avantajele sistemelor de control continuu al 
procesului de compactare 

Sistemele de control a procesului de compactare 
asigură măsurarea rigidităţii dinamice a terenului în 
timpul lucrului, afişarea şi înregistrarea valorilor 
măsurate, redactarea unor grafice necesare pentru 
aprecierea stadiului compactării (fig..3), precum şi 
redactarea  documentelor cerute de organele de 
control (fig..4). 
 
Sistemul  stabileşte şi corespondenţa între mărimea 
măsurată (rigiditatea dinamică a terenului EVIB) şi 
mărimile utilizate la testele convenţionale ( gradul de 
compactare, modulul de deformaţie). De asemenea 
sistemul identifică zonele insuficient compactate şi 
neregularităţi ale terenului şi reduce riscurile de 
supracompactare.  
 
Sistemul de control continuu al procesului de 
compactare prin metoda răspunsului dinamic are 
următoarele posibilităţi: 
 
- o capacitate înaltă de măsurare (o măsurătoare la 
fiecare 10 cm.); 
- un ecran cu până la şase culori, fiecare culoare 
corespunzând unui domeniu de valori a gradului de 
compactare;  
- posibilitatea  reprezentării unei diagrame de variaţie 
a gradului de compactare funcţie de distanţa 
parcursă; 
- alarmarea conductorului la o descreştere mai 
importantă a gradului de compactare şi posibilitatea 
localizării cu uşurinţă a zonelor cu densitate redusă; 
- înregistrarea datelor privind procesul de 
compactare, inclusiv datele privind poziţia maşinii şi 
timpul la care se face măsurarea; 
- transfer uşor al datelor între compactor şi un PC, 
utilizând dispozitive de memorie;  
- calibrare uşoară datorită existenţei unui program 
special de calibrare, care permite stabilirea 
corespondenţei între valorile omega ale sistemului şi 
rezultatele testelor convenţionale; 
- rezistenţa sistemului la vibraţii. 
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Fig.1. Schema unui sistem complex de control continuu al procesului compactării 

 
 

Fig.2. Schema de principiu al sistemului de control 
continuu prin GPS 

Dezavantajele sistemului de control continuu al 
procesului de compactare 

- Verificarea nu se poate executa decat în condiţiile 
existenţei unor etalonări anterioare ceea ce poate fi 
relativ costisitor dacă lotul ce urmează a fi verificat 
nu are o suprafaţă mare; 
- Măsurătorile sunt sigure şi elocvente dacă pe 
întreaga suprafaţă există aceleaşi condiţii cu cele pe 
care s-a efectuat calibrarea;  
- Metoda poate fi utilizată doar pentru verificarea 
compactării de suprafaţe plane. Umpluturile 
ulterioare  sau compactările şanţurilor nu pot fi 
controlate cu această Metodă. 
 

Fig.3. Nomograme pentru aprecierea stadiului 
compactării. 

Fig.4. Imprimarea documentelor 
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4. CONCLUZII 
 

Sistemele informatizate pentru controlul continuu al 
gradului de compactare, instalate pe maşinile de 
compactat, reprezintă o direcţie importantă de 
perfecţionare a acestor maşini, asigurând creşterea 
productivităţii şi a calităţii procesului de 
compactare. Aceste sisteme permit renunţarea la 
tehnologia de compactare cu un număr de treceri 
prestabilit, identic pentru toată zona de lucru, 
tehnologie care duce uneori la necesitatea efectuării 
unor treceri suplimentare pentru corecţia gradului 
de compactare, precum şi la  supracompactarea 
unor zone, pentru a se putea garanta obţinerea 
gradului de compactare cerut în orice punct al 
suprafeţei de compactat. 

Prin executarea controlului simultan cu executarea 
procesului de compactare, aceste sisteme asigură şi 
reducerea duratei procesului de compactare, o mai 
bună folosire a maşinilor de compactat, precum şi 
reducerea consumului de combustibil, ca urmare a 
reducerii numărului de treceri. Controlul procesului 
de compactare se poate realiza astfel cu uşurinţă 
atât de către conducerea şantierului, cât şi de către 
proiectant şi de beneficiarul lucrării. 
Sistemele de măsură informatizate pentru controlul 
continuu a calităţii compactării, bazate pe metoda 
vibrometrică, se pot instala atât pe maşini de 
compactat cu ambele rulouri vibratoare, cât şi pe 
compactoare mixte, iar sistemele ce utilizează 
metoda radiometrică se pot instala şi pe 
compactoare  cu acţiune statică. 
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