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Ţinând seama că studiile de portanţă nu 
pot fi făcute în afara cunoaşterii metodelor de 
dimensionare a structurilor rutiere (Schwartz, 
2007 a şi b; Darter et al., 2009), decenii în şir, 
structurile rutiere practicate pe drumuri forestie-
re s-au dimensionat după metoda deformaţiei cri-
tice. În prezent se urmăreşte extinderea metodei 
analitice, cunoscută şi sub numele de metoda osi-
ei standard (***, 2011).

Terenul de fundare al structurii rutiere, expri-
mat calitativ prin modulul de deformaţie al pă-
mântului de la nivelul patului căii, reprezintă unul 
din elementele principale care influenţează capa-
citatea portantă a drumului forestier (Bereziuc, 
1973 şi 1981; Lucaci et al., 2000).

În plus, s-a constatat (Săceanu, 2014; Antoniade, 
2015) că mărirea grosimii stratului rutier portant 
la proiectarea unei structuri rutiere, ca şi adăuga-
rea de noi straturi rutiere la reabilitarea drumuri-
lor forestiere, reprezintă calea obişnuită de îmbu-
nătăţire a portanţei părţii carosabile.

Scopul lucrării de faţă a fost de a concepe va-
riante de consolidare a părţii carosabile astfel în-
cât să poată fi evaluată influenţa factorilor con-
structivi asupra capacităţii portante a structurilor 
rutiere specifice drumurilor forestiere secundare. 
Dintre factorii constructivi, au fost luaţi în consi-
derare: calitatea terenului de fundare şi calitatea 
materialelor pietroase din stratul portant al struc-
turii rutiere.

2. Metodologia de cercetare

Structurile rutiere reprezentative, pentru fieca-
re din cele trei ipoteze de trafic prezentate în fi-
gurile 1-3, sunt, mai mult sau mai puţin, structuri 
de principiu, care se pot prezenta sub formă de 
variante, de diferite calităţi portante. Variantele 
au fost concepute pe serii, astfel încât, în fieca-
re serie, numai unuia dintre factorii constructivi 
să i se atribuie valori diferite (să fie variabil de la 
variantă la variantă), ceilalţi doi menţinându-se 
constanţi.

1. Introducere

Necesitatea de a da exploatării lemnului un 
caracter cât mai raţional (Alexandru, Bereziuc, 
2013) imprimă ansamblului căilor permanen-
te pentru transportul lemnului o formă de reţea, 
menită să asigure deschiderea relativ uniformă a 
masivelor păduroase (Bereziuc et al., 2014; Muşat 
et al., 2016; Vişan et al., 2016). 

În literatura de specialitate (Ciubotaru, 1998; 
Oprea, Sbera, 2000) se menţionează că transpor-
tul lemnului, parte integrantă a procesului de 
exploatare a lemnului, reprezintă acţiunea prin 
care materialul lemnos recoltat, este deplasat de 
la cioată până la un depozit final, ajungând astfel 
în circuitul economic. Având în vedere că arborii 
de recoltat sunt răspândiţi pe o suprafaţă întinsă, 
deplasarea lemnului se desfăşoară, de regulă, în 
două etape distincte, respectiv colectarea lemnu-
lui şi transportul propriu zis, realizat prin inter-
mediul drumurilor forestiere.

Conform normelor în vigoare (***, 2011), dru-
murile forestiere de tip secundar deservesc supra-
feţe păduroase mai mici de 1.000 ha şi sunt desti-
nate unui trafic anual mai mic de 5.000 tone masă 
lemnoasă. Având în vedere că, teoretic, marja 
cantităţii anuale de transport se extinde de la 0 la 
5.000 t/an, este necesar ca cercetările privind ca-
pacitatea portantă să fie realizate pentru un trafic 
de calcul diferenţiat pe cantităţi anuale de trans-
port distincte: 5.000 t/an, 3.000 t/an şi sub 1.000 
t/an. 

Pentru a putea rezista solicitărilor traficului 
rutier (Bereziuc et al., 2006 şi 2008) şi acţiunii 
distructive a factorilor climatici (Nicoară et al., 
1979), partea carosabilă a drumurilor se conso-
lidează prin diferite structuri rutiere. În ceea ce 
priveşte clasificarea structurilor rutiere, denumi-
re care a înlocuit vechiul termen de sistem rutier, 
în sectorul construcţiilor forestiere este răspân-
dită clasificarea structurilor rutiere în structuri 
rutiere nerigide şi structuri rutiere rigide (Fodor, 
Popescu, 2009).

Analiza variantelor de structuri ru-
tiere în contextul sporirii capacităţii 
portante a drumurilor forestiere
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1.000 … 3.000 t/an (figura 2 şi tabelul 2), iar cea cu 
un singur strat ar corespunde drumurilor cu un 
trafic mai mic de 1.000 t/an (figura 3 şi tabelul 3).

Variantele au fost separate în trei serii distinc-
te, fiecare serie fiind caracterizată prin aceea că 
numai unul dintre factorii constructivi a fost va-
riabil, ca mărime, de la o variantă la alta, ceilalţi 
doi având o mărime constantă (de valoare medie). 
Astfel s-au format seriile:

a) seria I, având drept parametru variabil mo-
dulul de deformație al terenului de fundare, care a 
inclus variantele:

- 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 şi 1.5 pentru ipoteza de trafic 
de 5.000 t/an (tabelul 1);

- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 şi 2.5 pentru ipoteza de trafic 
de 3.000 t/an (tabelul 2);

- 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 şi 3.5 pentru ipoteza de trafic 
de 1.000 t/an (tabelul 3);

b) seria a II - a, având drept parametru variabil 
modulul de deformație al materialului pietros din 
stratul portant, care a inclus variantele:

- 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 şi 1.10 pentru ipoteza de trafic 
de 5.000 t/an (tabelul 1);

Drept elemente variabile s-au luat în conside-
rare, rând pe rând, calitatea terenului de fundare, 
exprimată prin modulul său de deformaţie, calita-
tea materialelor pietroase din stratul rutier por-
tant, exprimată şi ea prin modulul de deformaţie 
corespunzător, precum şi grosimea structurii ru-
tiere. Pentru aprecierea portanţei s-au luat drept 
criterii, în funcţie de metoda de dimensionare a 
sistemului rutier, fie modulul de deformaţie echi-
valent al complexului rutier, caracteristic metodei 
deformaţiei critice, fie deformaţia specifică ver-
ticală de compresiune de la nivelul patului căii, 
specifică metodei osiei standard, cunoscută şi sub 
numele de metoda analitică).

Variantele, în număr total de 45, s-au alcătuit 
pe ipoteze de trafic şi sunt prezentate în figurile 1, 
2 şi 3, prin parametrii lor de calcul (tabelele 1, 2 şi 
3), având la bază valorile specificate în normativul 
privind proiectarea drumurilor forestiere, indica-
tiv PD 003-11, aflat în vigoare (***, 2011). Calculul 
criteriilor de portanţă s-a făcut după metoda de-
formaţiei critice, pentru toate cele trei ipoteze de 
trafic, folosindu-se relaţiile matematice oferite de 
metodă, precum şi după metoda analitică, prin 
rularea programul de calcul CALDEROM, pentru 
ipoteza de trafic de 5.000 t/an. Astfel, structura 
rutieră cu trei straturi ar corespunde unei inten-
sităţi de 3.000 … 5.000 t/an (figura 1 şi tabelul 1), 
structura rutieră cu două straturi unui trafic de 

Fig. 1. Variante de structuri rutiere şi parametri de calcul, 
în ipoteza de trafic de 3.000 - 5.000 t/an

Fig. 2. Variante de structuri rutiere şi parametri de 
calcul, în ipoteza de trafic de 1.000 - 3.000 t/an

Fig. 3. Variante de structuri rutiere şi parametri de calcul, 
în ipoteza de trafic de sub 1.000 t/an
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Tabelul 1
Variante de structuri rutiere și parametri de calcul în ipoteza unui trafic de 3.000 - 5.000 t/an

Element variabil: calitatea terenului de fundare (terasamentului)
Varianta 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Modul de deformaţie
[MPa]

Strat de uzură 90 90 90 90 90
Strat portant 80 80 80 80 80

Strat de protecţie 70 70 70 70 70
Terasament 15 12 9 8 5

Modul de elasticitate dinamic terasament [MPa] 100 90 80 70 65
Coeficient Poisson (μ) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Element variabil: calitatea materialului rutier din stratul portant

Varianta 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
Modul de deformaţie

[MPa]
Strat de uzură 90 90 90 90 90
Strat portant 90 85 80 75 70

Strat de protecţie 70 70 70 70 70
Terasament 12 12 12 12 12

Modul de elasticitate dinamic [MPa] Strat portant 500 450 400 350 300
Coeficient Poisson (μ) - 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Tabelul 2
Variante de structuri rutiere și parametri de calcul în ipoteza unui trafic de 1.000 - 3.000 t/an

Element variabil: calitatea terenului de fundare (terasamentului)
Varianta 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Modul de deformaţie
[MPa]

Strat de uzură 90 90 90 90 90
Strat portant 80 80 80 80 80
Terasament 15 12 9 8 5

Element variabil: calitatea materialului rutier din stratul portant
Varianta 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Modul de deformaţie
[MPa]

Strat de uzură 90 90 90 90 90
Strat portant 90 85 80 75 70
Terasament 12 12 12 12 12

Element variabil: grosimea stratului portant

Varianta 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15

Grosimea stratului de uzură [cm] 10 10 10 10 10
Grosimea stratului portant [cm] 10 15 20 25 30

Modul de deformaţie [MPa] 80 80 80 80 80

Tabelul 3
Variante de structuri rutiere și parametri de calcul în ipoteza unui trafic de sub 1.000 t/an

Element variabil: calitatea terenului de fundare (terasamentului)

Varianta 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Modul de deformaţie
[MPa]

Strat portant şi de uzură 75 75 75 75 75

Terasament 15 12 9 8 5

Element variabil: calitatea materialului rutier din stratul portant

Varianta 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Modul de deformaţie
[MPa]

Strat portant şi de uzură 90 85 80 75 70

Terasament 12 12 12 12 12

Element variabil: grosimea stratului portant și de uzură

Varianta 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

Grosimea stratului portant şi de uzură [cm] 10 15 20 25 30

Modul de deformaţie [MPa] 80 80 80 80 80
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compresiune de la nivelul patului căii. 
Influenţa terenului de fundare rezultă din ana-

liza variantelor incluse în seria I, respectiv vari-
ante la care, pentru fiecare ipoteză de trafic, mo-
dulul de deformaţie al terenului de fundare diferă 
de la o variantă la alta, fiind considerat element 
de calcul de mărime variabilă, restul elementelor 
de calcul rămânând neschimbate.

Variantele în cauză, inclusiv rezultatele obţinu-
te pentru cele două criterii de portanţă, sunt reda-
te în tabelul 4.

Variaţia modulului de deformaţie al terenului 
de fundare şi a modulul de deformaţie echivalent 
al complexului rutier, este ilustrată, pentru fieca-
re din cele trei ipoteze de trafic, în figura 4, din 
analiza căreia se observă că cei doi parametri va-
riază liniar, ca alură generală, varianta 1.1 prezen-
tând abateri mari, ce impun eliminarea sa. În plus, 
capacitatea portantă a părţii carosabile a drumu-
lui forestier creşte sau scade, după cum calitatea 
terenului de fundare a structurii rutiere este mai 
bună sau mai slabă, iar majorarea numărului de 

- 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 şi 2.10 pentru ipoteza de trafic 
de 3.000 t/an (tabelul 2);

- 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 şi 3.10 pentru ipoteza de trafic 
de 1.000 t/an (tabelul 3);

C) seria a III - a, având drept parametru variabil 
grosimea stratului portant, cu variantele:

- 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 şi 1.15 pentru ipoteza de 
trafic de 5.000 t/an (tabelul 1);

- 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 şi 2.15 pentru ipoteza de 
trafic de 3.000 t/an (tabelul 2);

- 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 şi 3.15 pentru ipoteza de 
trafic de 1.000 t/an (tabelul 3).

3. Rezultate și discuţii

Calculele s-au desfăşurat pe structuri rutiere 
reprezentative corespunzătoare intensităţii trafi-
cului rutier şi au urmărit stabilirea, pentru fiecare 
variantă în parte, a modulului de deformaţie echi-
valent al complexului rutier, iar pentru variante-
le incluse în ipoteza cu trafic mai intens (3.000 - 
5.000 t/an) şi a deformaţiei specifice verticale de 

Tabelul 4
Calitatea terenului de fundare și capacitatea portantă a structurii rutiere

Ipoteza de 
trafic

[t/an]

Varianta

Calitatea terenului Capacitatea portantă

ObservaţiiModulul de 
deformaţie

[MPa]

Modulul de 
elasticitate

[MPa]

Modulul de 
deformaţie 
echivalent

[MPa]

Deformaţia specifică 
verticală

[microdeformaţii]

0 1 2 3 4 5 6

5.000

1.1 15 100 53 480
Ca variantă de reper, 

pentru efectuarea 
analizei, s-a adoptat 
varianta 1.5, ca cel 

mai scăzut modulul de 
deformaţie Ep

1.2 12 90 36 487

1.3 9 80 32 497

1.4 8 70 30 507

1.5 5 65 25 514

3.000

2.1 15 - 30 -

Variantă de reper 2.5

2.2 12 - 27 -

2.3 9 - 23 -

2.4 8 - 21 -

2.5 5 - 17 -

1.000

3.1 15 - 23 -

Variantă de reper 3.5

3.2 12 - 20 -

3.3 9 - 16 -

3.4 8 - 15 -

3.5 5 - 11 -
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respectiv 0,8 - 0,9 MPa pentru fiecare centimetru 
de material pietros adăugat; îngroşarea fundaţi-
ei cu 15 cm (ipotezele de trafic de 3.000 - 5.000 şi 
1.000 - 3.000 t/an) conduce la creşterea modulului 
de deformaţie echivalent cu 6 - 7 MPa, respectiv 
0,4 - 0,5 MPa pentru fiecare centimetru de balast.

Variaţia deformaţiei specifice verticale de com-
presiune cu modulul de deformaţie al terenului 
de fundare este redată în figura 5, constatându-se 
că odată cu diminuarea modulului de deformaţie 
creşte deformaţia specifică verticală de la nivelul 

straturi rutiere reprezintă o primă cale de creştere 
a portanţei părţii carosabile.

Atrage atenţia faptul că, cele trei linii (figu-
ra 4) sunt, aproximativ linii drepte paralele între 
ele (eliminând varianta 1.1), ceea ce arată că prin 
adăugarea unui strat rutier, modulul de deforma-
ţie echivalent înregistrează creşteri constante, in-
diferent de calitatea pământului din patul căii. 
Astfel, adăugarea unui strat de piatră spartă, în 
grosime de 10 cm, conduce la o creştere a mo-
dulului de deformaţie echivalent de 8 - 9 MPa, 
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Fig. 4. Variaţia modulului de deformaţie echivalent 
în raport cu modulul de deformaţie al pământului de 

fundare, pe ipoteze de trafic

Fig. 5. Variaţia deformaţiei specifice verticale de 
compresiune cu modulul de deformaţie al pământului 
de fundare pentru ipoteza de trafic de 3.000 - 5.000 t/an

Tabelul 5
Calitatea materialului pietros din stratul rutier portant și capacitatea portantă a drumului forestier

Ipoteza de 
trafic

[t/an]

Varianta

Calitatea stratului portant Criterii ale capacităţii portantă Observaţii
Modulul de 
deformaţie

[MPa]

Modulul de 
elasticitate

[MPa]

Modulul de 
deformaţie 
echivalent

[MPa]

Deformaţia specifică 
verticală

[microdeformaţii]

0 1 2 3 4 5 6

3.000 
- 

5.000

1.6 90 500 37 467 Ca variantă de reper s-a 
considerat varianta 1.10, cu 
cel mai scăzut modulul de 

deformaţie al stratului portant
1.7 85 450 36 477

1.8 80 400 35,5 487

1.9 75 350 35 499

1.10 70 300 34 512

1.000 
- 

3.000

2.6 90 - 28 -

Variantă de reper: 2.10

2.7 85 - 27,2 -

2.8 80 - 26,8 -

2.9 75 - 26,4 -

2.10 70 - 26,0 -

Sub 1.000

3.6 90 - 21,1 -

Variantă de reper: 3.10

3.7 85 - 20,7 -

3.8 80 - 20,2 -

3.9 75 - 20,0 -

3.10 70 - 19,5 -
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poate afirma că majorarea modulului de defor-
maţie echivalent, datorată folosirii la execuţie în 
stratul portant a unui material pietros concasat 
de calitate mai bună este mai puţin eficientă de-
cât cea datorată sporirii calităţii terenului de fun-
dare. Din analiza figurii 6 se constată că spori-
rea modulului de deformaţie al stratului portant 
conduce, după cum e şi firesc, la creşterea mo-
dulului de deformaţie echivalent al structurii ru-
tiere, iar variaţia celor doi parametri este practic 
liniară, dreptele rezultate fiind aproape de ver-
ticală, rezultând de aici că pentru majorări sub-
stanţiale ale calităţii materialului pietros, se ob-
ţin creşteri scăzute ale capacităţii portante, ceea 
ce fundamentează şi sub raport tehnic, nu numai 

patului căii, relaţia dintre cei doi parametri fiind, 
practic, liniară.

Datele de bază privind corelaţia dintre calitatea 
materialului pietros, folosit la execuţia stratului 
portant se prezintă, sub formă de extras, în tabe-
lul 5, unde s-au inclus, corespunzător fiecărei ipo-
teze de trafic, variantele la alcătuirea cărora s-au 
acordat diferite valori modulilor de deformaţie şi 
de elasticitate ai materialului pietros, restul para-
metrilor de calcul rămânând aceeaşi. De aseme-
nea, în figura 6 s-a reprezentat variaţia modulu-
lui de deformaţie echivalent în raport cu modulul 
de deformaţie al stratului rutier portant, executat 
din materiale pietroase.

Potrivit informaţiilor din figurile 6 şi 7, se 
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Tabelul 6
Grosimea stratului portant și variaţia criteriilor de portanţă

Ipoteza de 
trafic

[t/an]

Varianta

Grosimi Criteriu de portanţă Observaţii
Strat 

portant

[cm]

Total structură

[cm]

Modulul de 
deformaţie 
echivalent

[MPa]

Deformaţia specifică 
verticală

[microdeformaţii]

0 1 2 3 4 5 6

5.000

1.11 10 30 28,9 758 Ca variantă de reper 
pentru efectuarea 

analizei s-a adoptat 
varianta 1.11

1.12 15 35 32,3 603
1.13 20 40 35,2 487
1.14 25 45 38,5 401
1.15 30 50 41,2 334

3.000

2.11 10 25 23,5 -

Variantă de reper: 2.11
2.12 15 30 26,8 -
2.13 20 35 29,9 -
2.14 25 40 32,9 -
2.15 30 45 35,7 -

1.000

3.11 10 10 17,2 -

Variantă de reper: 3.11
3.12 15 15 20,3 -
3.13 20 20 23,4 -
3.14 25 25 26,3 -
3.15 30 30 29,0 -

Fig. 6. Variaţia modulului de deformaţie echivalent (x) 
în raport cu modulul de deformaţie al stratului rutier 

portant (y)

Fig. 7. Variaţia deformaţiei specifice verticale de 
compresiune (x) cu modulul de deformaţie al stratului 

rutier portant (y)
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unul din elementele principale care influenţează 
capacitatea portantă a drumului forestier. 

Capacitatea portantă a părţii carosabile a dru-
mului creşte sau scade, după cum calitatea pă-
mântului de fundare a structurii rutiere este mai 
bună sau mai slabă.

Pentru majorări substanţiale ale calităţii mate-
rialului pietros, se obţin creşteri scăzute ale ca-
pacităţii portante, ceea ce fundamentează şi sub 
raport tehnic, nu numai economic, extinderea 
materialelor pietroase locale în construcţia supra-
structurii drumurilor forestiere.

Sporirea grosimii stratului rutier portant la 
proiectarea unei structuri rutiere, ca şi adăugarea 
de noi straturi rutiere la reabilitarea drumurilor 
forestiere, reprezintă calea obişnuită de îmbună-
tăţire a portanţei părţii carosabile.

Variantele propuse pentru majorarea portanţei 
drumurilor forestiere secundare corespund atât 
din vedere teoretic, cât şi practic, şi prezintă ur-
mătoarele avantaje: 

• previn degradarea brutală a suprastructurii 
drumurilor forestiere noi, de tip secundar, 
care urmează a fi utilizate în continuare 
pentru dezvoltarea reţelelor de transport 
existente; 

• folosesc materiale locale şi presupun o 
tehnologie de execuţie corespunzătoa-
re nivelului actual de dotare al unităţilor 
specializate;

• înregistrează o creştere a portanţei iniţiale 
prin circulaţia autovehiculelor şi prin 
lucrări de întreţinere - reparare; 

• admit noi creşteri ale solicitărilor provo-
cate de trafic, ce se vor produce, în viitor, 
în urma perfecţionării autovehiculelor de 
mare capacitate de încărcare. 

economic, extinderea materialelor pietroase loca-
le în construcţia suprastructurii drumurilor fores-
tiere. Creşterea medie a modulului de deformaţie 
echivalent, în raport cu modulul de deformaţie al 
stratului portant, este cuprinsă între 0,08 şi 0,15 
MPa/MPa, în funcţie de ipoteza de trafic şi de al-
cătuirea structurii rutiere, iar deformaţia specifi-
că verticală se reduce pe măsură ce modulul de 
deformaţie al stratului portant sporeşte, scăderea 
medie fiind de 2,25 microdeformaţii/MPa.

În tabelul 6, respectiv în figurile 8 şi 9 sunt pre-
zentate datele necesare pentru a evalua influen-
ţa creşterii grosimii straturilor rutiere, precum şi 
efectul acestei creşteri asupra modulului de de-
formaţie echivalent şi asupra deformaţiei speci-
fice verticale.

Din analiza figurilor redate anterior se poate 
constata că majorarea grosimii stratului portant 
executat din materialele pietroase, ca şi adăuga-
rea de noi straturi rutiere din aceleaşi materia-
le, conduc la sporirea modulului de deformaţie 
echivalent al complexului rutier şi la reducerea 
corespunzătoare a deformaţiei specifice verticale 
de la nivelul patului căii. Se precizează, de ase-
menea, că sporirea grosimii stratului portant cu 
5 cm conduce la o creştere a modulului de defor-
maţie echivalent cu circa 3 MPa, creşterea medie 
fiind de circa 0,60 MPa/cm, iar reducerea medie a 
deformaţiei specifice verticale, ca urmare a spo-
ririi grosimii stratului portant, este de circa 21 
microdeformaţii/cm.

4. Concluzii

Terenul de fundare al structurii rutiere, expri-
mat calitativ prin modulul de deformaţie al pă-
mântului de la nivelul patului căii, reprezintă 
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Fig. 8. Variaţia modulului de deformaţie echivalent (x) 
cu grosimea stratului rutier portant (y), pe ipoteze de 

trafic

Fig. 9. Variaţia deformaţiei specifice verticale de 
compresiune (x) cu grosimea stratului rutier portant 

(y) - ipoteza de trafic de 5000 t/an
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Analysing the Road Systems in the Context of Bearing Capacity Increment on Forest Roads
Abstract

Maintaining the forest roads network in an operational state represents an essential condition of sustainable 
management in forestry. The aim of this paper was to analyse some road systems and to evaluate the influence of 
the constructive elements (factors) on the bearing capacity of low-traffic forest roads. Following the carried-out re-
search it was found that one way to increase the bearing capacity of roadway consisted of adding supplementary 
road layers whereas by adding a new road layer, the equivalent deformation modulus showed constant increments 
irrespectively of soil’s quality in the subsequent embankment. The maintenance of forest roads represents an es-
sential condition for the sustainable management of forests. In this respect, this sudy aimed also to analyse, from a 
theoretical point of view, various technical solutions for road consolidation and to evaluate their influence on the 
bearing capacity of low-traffic forest roads. As a result of this study, it was found that an increment of the number 
of forest road layers led to improvements in terms of bearing capacity, while for a single additional road layer and 
regardless of the soil quality, constant increments of the equivalent modulus of deformation were shown.

Keywords: forests roads, analyse of road systems, road consolidation




