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1. INTRODUCERE 

 
Pentru stabilirea unei reţete de beton/mixtură 
asfaltică trebuie să se ţină cont de mai mulţi factori: 

‐ caracteristicile şi rezistenţele agregatelor 
utilizate; 

‐ rezistenţele mecanice ale betonului/mixturii 
asfaltice; 

‐ conţinutului de parte fină din beton/mixtură 
asfaltică, ciment, nisip, bitum şi adaosuri 
dacă este cazul; 

‐ tipul de aditiv utilizat. 
Un beton/mixtură asfaltică trebuie să 

îndeplinească simultan trei categorii de exigenţe: 
‐ lucrabilitatea, pentru a putea fi pus în operă; 
‐ rezistenţele mecanice, pentru a rezista 

solicitărilor mecanice; 
‐ durabilitatea, pentru a rezista acţiunilor 

fizico-chimice de mediu. 
 
Elaborarea unei reţete de beton/mixtură asfaltică, este 
o problemă complexă, pentru că trebuie luate în 
consideraţie toate cunoştinţele referitoare la 
proprietăţile materialelor şi betonului/mixturii 
asfaltice, în legătură cu comportarea construcţiilor 
din beton sau a drumurilor din mixtură asfaltică. 

 

2. METODE DE ÎNCERCARE PENTRU 
VERIFICAREA CALITĂŢII BETONULUI 

După fiecare şarjă de beton realizat s-au facut 
următoarele determinări atât pe beton proaspăt cât şi 
pe beton întărit. 

Beton proaspăt: 
- determinarea densităţii; 
- determinarea tasării. 
Beton întărit: 
- determinarea densităţii betonului întărit; 
- determinarea rezistenţei la 

compresiune; 
- determinarea rezistenţei la întindere 

prin despicare; 
- determinarea adâncimii de pătrundere a 

apei sub presiune; 
- determinarea pierderii de rezistenţă 

după ciclurile de îngheţ-dezgheţ. 
 
2.1. Lucrabilitatea – metoda tasării 

 
Betonul proaspăt este compactat într-un trunchi de 
con. Atunci când conul este ridicat vertical, tasarea 
betonului permite măsurarea consistenţei lui. 
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Efectuarea încercării implică parcurgerea 
următoarelor etape: 
- Se umezeşte interiorul trunchiului de con şi se 
aşează pe o suprafaţă plană, rigidă, umezită şi 
neabsorbantă. 
- Se umple trunchiul de con, cu beton, în trei straturi, 
fiecare strat corespunzând aproximativ unei treimi 
din înălţime. 
- În fiecare strat se dau câte 25 împunsături (respectiv 
45 pentru conul cu înălţimea de 45 cm), cu ajutorul 
vergelei, uniform în masa betonului. 
- Pentru umplerea şi îndesarea stratului superior, se 
montează gulerul şi se introduce beton în exces. 
- După ce betonul a fost îndesat, se înlătură gulerul şi 
se nivelează suprafaţa betonului cu ajutorul riglei 
metalice. 
- Se curăţă betonul căzut în jur. 
- Se ridică trunchiul de con vertical, fără răsurciri, 
fără deplasări laterale, în timp de 5…10 sec. 
- Intervalul de la începutul umplerii până la ridicarea 
completă nu trebuie să fie mai mare de 150 sec. 
- Imediat după ridicarea trunchiului de con se 
măsoară diferenţa (ht) dintre înălţimea acestuia şi 
punctul cel mai ridicat al betonului tasat. Dacă se 
produce o prăbuşire parţială sau o rupere a betonului 
nu se ia în considerare încercarea şi se repetă. Dacă 
după două încercări consecutive se produce o 
prăbuşire sau o rupere parţială a betonului sau tasarea 
este mai mică de 1 cm, consistenţa se determină cu o 
altă metodă. Determinările se efectuează la un 
interval de max. 10 min 

 
2.2. Densitatea betonului proaspăt  

 
Betonul proaspăt este compactat într-un vas rigid şi 
etanş, de volum şi masă cunoscute şi apoi este cântărit.  
 

Masa vasului  
Se cântăreşte vasul pentru a-i determina masa (m1) şi 
se înregistrează valoarea indicata.  
Umplerea vasului şi compactarea betonului  
Dacă se utilizează o rama de umplere, cantitatea de 
beton utilizata pentru umplerea vasului trebuie sa fie 
suficienta, astfel ca stratul de beton rămas in rama de 
umplere după compactare, sa aibă o grosime de 10 % 
pana la 20 % din înălţimea vasului.  
Se compactează betonul in minimum doua straturi.  

 
Compactarea betonului  

Se compactează betonul imediat după ce a fost pus in 
vas, astfel încât sa se producă compactarea completa 
a betonului, fără tendinţe excesiva de agregare 

 
Vibrare mecanica  
Compactarea cu masa vibratoare  
Se aplica vibrarea pe durata maxima necesara pentru 
a atinge compactarea completa a betonului. Vasul 
trebuie sa fie atât la sau fixat pe masa vibratoare. Se 
evita vibrarea excesiva, care poate provoca pierderea 
aerului oclus.  

Compactarea manuala, cu tija de compactare sau 
bara  
Se distribuie bătăile tijei decompactare, sau ale barei, 
intr-un mod uniform peste secţiunea transversala a 
tiparului. Se asigura ca tija de compactare sau bara, 
nu loveşte puternic partea inferioara a vasului atunci 
când se compactează primul strat, nici nu pătrunde 
semnificativ orice strat anterior. Se supune betonul la 
cel puţin 25 bătăi pe strat. Pentru a îndepărta pungile 
de aer captate dar nu şi aerul oclus, după compactarea 
fiecărui strat, se lovesc repede pereţii vasului cu 
ciocanul de lemn până când nu mai apar bule mari de 
aer la suprafaţa şi adânciturile rămase după ce este 
scoasă tija sau bara de compactare.  
 
Nivelarea suprafeţei  
Dacă se utilizează o rama de umplere, aceasta se 
îndepărtează imediat după compactare.  
După ce s-a compactat stratul superior, acesta se 
netezeşte până la nivelul superior al vasului, utilizând 
o drişcă de oţel. Se netezeşte suprafaţa şi marginea cu 
un echer şi se curata exteriorul vasului.  
 
Cântărire   
Se cântăreşte vasul cu conţinutul sau pentru a determina 
masa (m2) şi se înregistrează valoarea indicata. 
 
Prelucrarea rezultatelor  
Calculul densitatii pentru beton proaspăt se face cu 
formula:  

V

mm
D 12   

Unde: D-densitatea betonului proaspăt 
            m1-masa vasului, în kg 
            m2-masa vasului plus masa betonului 
din vas, în kg 
            V-volumul vasului, în m3 

Rezultatul incercarii trebuie sa fie multiplu de 10 kg/m3. 
 
2.3. Densitatea betonului întărit  

 
Cubul de betonul întărit este cîntărit şi măsurat 
determinîndu-se volumul şi masa.  
 
Efectuarea incercarii implica parcurgerea 
urmatoarelor etape: 

- Se cantaresc probele (m).  
- Se determina volumul aparent al epruvetelor, 
prin masurare cu şublerul cu precizia de 0,01 
mm, astfel:  
- pentru epruvetele cubice şi prismatice din 
beton se masoara toate muchiile, pentru fiecare 
muchie inaltimea se stabileşte ca medie a 
masurarii efectuate la distanta de 10 mm de 
muchia respectiva (Vap);  
- pentru epruvetele cilindrice din beton (carote) 
se masoara inaltimea şi diametrul probelor 
(Vap); 

 
Prelucrarea rezultatelor  
Calculul densitatii aparente pentru beton intarit in 
stare de- umiditate natural a se face cu formula:  
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m
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Se prevede efectuarea incercarii pentru cate trei 
epruvete din fiecare serie. Rezultatul incercarii 
trebuie sa fie multiplu de 10 kg/m2. 

 
2.4. Rezistenţa la compresiune 

 
Epruvetele sunt încercate până la cedare la 
compresiune la maşina de încercare, se înregistrează 
sarcina maximă la care a rezistat epruveta şi se 
calculează rezistenţa la compresiune a betonului.  
 
Epruvetele cubice se poziţionează astfel încât sarcina 
să se aplice perpendicular pe direcţia de turnare. 
 
Se alege o viteză constantă de încărcare în domeniul 
0,2MPa/s (N/mm2*s) până la 1,0 MPa/s (N/mm2*s). 
Se aplică sarcina pe epruvetă fără şoc şi se creşte 
continuu la viteza constantă aleasă +10%, până când 
epruveta nu mai poate suporta o sarcină mai mare. 

 
Prelucrarea rezultatelor  
Rezistenţa la compresiune este dată  de ecuaţia: 

  fc=
cA

F
 unde, 

fc- rezistenţa la compresiune (MPa) 
F- sarcina maximă la cedare(N) 
Ac- secţiunea transversală a epruvetei pe care acţionează 
forţa de compresiune, calculată din mărimea desemnată 
a epruvetei sau de la măsurările epruvetei. 

 
2.5. Rezistenţa la întindere prin despicare 

 
O epruvetă cilindrică este supusă unei forţe de 
compresiune aplicate unei zone înguste de-a lungul 
lungimii sale. Rezultanta forţelor de întindere 
ortogonale cauzează cedarea la întindere a epruvetei. 
 
Se aşează epruveta de încercat central pe maşina de 
încercare, utilizând opţional un dispozitiv de fixare şi 
dacă se cere, piesele de încărcare, de-a lungul părţii 
superioare şi inferioare ale planului de încărcare a 
epruvetei. 
 
Se asigură ca epruveta să rămână centrată, atunci 
când este aplicată prima dată încărcarea, fie prin 
intermediul unui dispozitiv de fixare, fie prin 
suporturi temporare. 
Se alege o viteză constantă de aplicare a efortului în 
domeniul 0,04MPa/s (N/mm2/s) până la 0,06 MPa/s 
(N/mm2/s). Se aplică încărcarea fără şoc şi se creşte 
continuu, la viteză constantă aleasă +1%, până cand 
nu se poate susţine o încărcare mai mare. 
Prelucrarea rezultatelor  
 
Rezistenţa la întindere prin despicare este dată de 
formula: 

  fct=
dL

F





2   unde, 

fct- rezistenţa la întindere prin despicare (MPa) 

F- încărcarea maximă (N) 
L- lungimea epruvetei (mm) 
d- dimensiunea desemnată a epruvetei (mm) 

 
2.6. Rezistenţa la întindere prin încovoiere 

 
Epruvetele prismatice sunt supuse unui moment de 
încovoiere prin aplicarea unei sarcini prin rolele 
superioare şi inferioare. Se înregistrează încărcarea 
maximă susţinută şi se calculează rezistenţa întindere 
prin încovoiere.  
 
Se aşează epruveta de încercat pe maşină, se 
centrează corect şi cu axa longitudinală a epruvetei la 
unghi drept faţă de axa longitudinală a rolelor 
superioare şi inferioare. 
 Se asigură că direcţia de referinţa a 
încercării este perpendiculară pe direcţia de turnare a 
epruvetei. 
 Nu se aplică încărcarea până când toate 
rolele de încărcare şi cele de reazem nu sunt aşezate 
pe epruvetă. 
 Se alege o viteză constantă de aplicare a 
efortului în domeniul 0,04MPa/s (N/mm2*s) până la 
0,06 MPa/s (N/mm2*s). Se aplică încărcarea fără şoc 
şi se creşte continuu, la viteză constantă aleasă +1%, 
până cand nu se poate susţine o încărcare mai mare. 
 
Prelucrarea rezultatelor  
Rezistenţa la întindere prin încovoiere este dată de 
ecuaţia: 

  fcf=
2

21 dd

lF


  unde, 

fcf- rezistenţa la întindere prin încovoiere (MPa) 
F- încărcarea maximă (N) 
l- distanţa dintre rolele reazem (mm) 
d1 şi d2- dimensiunile laterale ale epuvetei (mm) 
 
Rezistenţa la încovoiere se exprimă prin rotunjire la 
cel mai apropiat 0,1MPa. 
 

 
2.7. Pierderea de rezistenţă după ciclurile 

de îngheţ-dezgheţ 
 
Se stabileşte scăderea rezistenţei la compresiune a 
epruvetelor încercate la îngheţ-dezgheţ faţă de 
epruvetele martor (confecţionate în acelaşi timp, din 
acelaşi beton şi conservate până în momentul 
încercării în aceleaşi condiţii cu epruvetele care se 
supun încercării). 
 
Efectuarea încercării de îngheţ-dezgheţ pentru 
betoane implică, parcurgerea următoarelor etape: 

∑ Epruvetele cu vârsta de min. 28 zile se introduc 
în baia cu apă pentru saturare cu 4 zile înainte de 
începerea încercării. 

∑ Apa în baie se toarnă la ¼ din înălţimea 
epruvetelor, după 24 ore se adaugă până la ½ din 
înălţimea epruvetelor, după alte 24 ore la ¾ din 
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înălţime, iar după 3 zile de la introducerea în baie, 
apa trebuie să ajungă la un nivel de min. 20 mm peste 
înălţimea epruvetelor, menţinându-se astfel timp de 
24 ore, după care epruvetele se consideră saturate. 

∑ Epruvetele destinate încercării se introduc în 
camera frigorifică, iar epruvetele martor se păstrează 
în continuare în apă, sau la umiditate ridicată. 

∑ Epruvetele saturate se introduc în camera frigorifică 
la temperatura de minimum -17oC, timp de 4 ore; 

∑ Epruvetele se scot din camera frigorifică şi se 
introduc imediat în baia cu apă, la temperatură de 
(20�5) oC timp de 4 ore; 

∑ Epruvetelor supuse ciclurilor de îngheţ-dezgheţ 
stabilite, li se determină pierderea de rezistenţă la 
compresiune supunând la încercare şi cele trei 
epruvete martor. 

∑ Determinarea reducerii rezistenţei la compresiune 
se execută după fiecare serie de 25 cicluri pentru 
betoane cu grad de gelivitate G50 şi după fiecare 
serie de 50 cicluri pentru betoane cu gradele de 
gelivitate G100 şi G150. 
 
Se consideră încercarea finalizată după atingerea 
numărului de cicluri prescris sau dacă pierderea de 
rezistenţă la compresiune este > 50%, faţă de 
epruvetele martor de aceeaşi vârstă. 
 
Prelucrarea rezultatelor  
Pierderea de rezistenţă la compresiune a probelor de 
beton se determină cu formula: 

100η 



m

im

R

RR   (%) 

 
2.8. Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune 
 
Apa se aplică sub presiune pe suprafaţa betonului 
întărit. Epruveta este apoi despicată şi se măsoară 
adâncimea frontului de apă pătrunsă. 

Încercarea trebuie să fie pornită când epruveta are o 
vechime de cel puţin 28 zile. Nu se aplică apa sub 
presiune pe o suprafaţă a epruvetei dată cu mistria. 
Epruveta se aşează în aparat şi se aplică apa cu o 
presiune de (500±50)kPa timp de (72±2)h. în timpul 
încercării, se observă periodic aspectul suprafeţei 
epruvetei de încercat neexpuse la presiunea apei 
pentru a nota prezenţa apei. Dacă se observă scurgeri, 
atunci se ţine seama de valabilitatea rezultatului şi se 
înregistrează acest fapt. 
 
După ce s-a aplicat presiune pentru timpul specificat, 
se îndepărtează epruveta din aparat.  Se şterge faţa pe 
care s-a aplicat apa sub presiune pentru a îndepărta 
excesul de apă.  
 
Se despică epruveta pe jumătate, perpendicular pe 
faţa pe care s-a aplicat presiunea. Atunci când se 
despică epruveta, şi în timpul examinării, se aşează 
faţa expusă presiunii apei, în jos. Imediat după 
uscarea suprafeţei despicate, astfel încât să se vadă 
clar extinderea frontului de pătrundere a apei, se 
marchează frontul apei pe epruvetă. Se măsoară 
adâncimea de pătrundere sub zona de încercare şi se 
înregistrează rotunjit la milimetru. 

 

2.9. Determinarea duratei optime de 
vibrare de compactare dinamică 

 
Determinarea duratei optime de vibrare s-a realizat 
prin încercări succesive, şi anume, aceeaşi clasă de 
beton realizată în aceleaşi condiţii s-a vibrat la timpi 
diferiţi. După realizarea maturităţii betonului s-au 
încercat probele prelevate la diferiţi timpi de vibrare 
şi s-a determinat rezistenţele mecanice ale betonului. 
În figura 1 se pot observa punctele de minim şi de 
maxim ale curbei, implicit se observă durata optimă 
de vibrare pentru fiecare clasă în parte. 

 
 

Fig. 1. Reprezentarea grafică a rezistenţelor la compresiune la 28 zile pe cuburile de beton  
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3.CARACTERIZAREA MIXTURILOR 
ASFALTICE PRIN INCERCARI DINAMICE 

DE LABORATOR 
 

3.1. Echipament ornieraj 
 
Echipamentul de ornieraj prezentat  este un 
echipament mic de tip B, care poate fi programat 
pentru efectuarea incercarilor in conformitate cu SR 
EN 12697-22 : 2003 + A1 : 2007(E). Echipamentul 
este format dintr-o incinta termostatata in care se afla 
o masa mobila cu miscare rectilinie ce sustine 
epruveta pe care ruleaza o roata cu bandaj de cauciuc, 
un senzor de temperatura introdus in epruveta si 
traductorul de deplasare pentru numararea ciclurilor. 
Roata are un diametru de 200 mm, cu o latime a 
bandajului de 50 mm. 
 Parametrii incercarii: 
 - sarcina aplicata este de 700 N; 
 - frecventa 26.5 cicluri/minut; 
 - directia de aplicare a sarcinii vertical in 
axul rotii. 
 
 Conditii de incercare 
 - camera termostatata, precizie ± 1ºC; 
 - temperatura de 60°. 

 

Tabel 1 – Determinări de ornieraj 
Denumire 
incercare 

ORNIERAJ 

Tip mixtura BA 8 BA 16  MASF 16 
Parametru 
determinat 

Adâncime fagas [mm]/% 

Client 1 4.1 / 9.1 3.8 / 8.4 3.6 / 8.2  
Client 2 6.4 / 15.2 6.1 / 14.7 5.7 / 13.2 

Client 3 
Def  > 10 

mm 
Def  > 10 

mm 
Def  > 10 

mm 

Client 4 
Def  > 10 

mm 
Def  > 10 

mm 
Def  > 10 

mm 
Client 5 3.17 / 7.2 3.51 / 8.1 3.8 / 8.1 
Client 6 5.7 / 13.9 5.2 / 11.5 6.7 / 15.2 
Client 7 5.0 / 11.4 6.1 / 14.1 6.5 / 15.1 
Client 8 3.9 / 8.7 3.8 / 8.5 3.0 / 6.9  
Client 9 6.0 / 13.3 5.7 / 12.3 6.5 / 14.4 

Client 10 1.87 / 4.06 2.01 / 4.46 1.48 / 3.14 
  
Evaluarea rezultatelor 
 
La incercarea de ornieraj in urma compararii 
rezultatelor cu valorile de referinta din SR 174-1 / 
2002 s-au obtinut urmatoarele: 
 - 40 % din numarul clientilor au obtinut 
rezultate in conformitate cu standardul de referinta. 
 

3.2. Echipament pentru incercari dinamice pe 
mixturi asfaltice cooper 

 
Echipamentul este alcatuit dintr-o incinta etansa 
termoizolanta si termostatata. In interiorul incintei se 
monteaza suportul probei in functie de incercarea 
dorita (modul de rigiditate, oboseala, compresiune 

ciclica triaxiala). Traductorul de forta este montat 
intre pistonul actuatorului pneumatic si proba. 
Actuatorul este actionat pneumatic cu aerul dintr-un 
cilindru sub presiune care este alimentat de un 
compresor. Unitatea de automatizare controleaza 
actuatorul pneumatic, preia semnalele traductorilor 
de forta, presiune, temperatura si deplasare si le 
transmite unitatii PC. Prin intermediul softurilor 
aferente fiecarei incercari se stabileste programul de 
incercare in unitatea de automatizare.La incercarea de 
compresiune ciclica triaxiala se foloseste o pompa de 
vid atasata echipamentului. 
 

3.3. Încercarea la compresiune ciclica triaxiala 
(fluaj dinamic) 

 
Metoda de incercare consta in determinarea 
rezistentei la deformatie permanenta a unei epruvete 
cilindrice de mixtura asfaltica conform SR EN 
12697-25:2005.  

Parametrii incercarii: 
 - sarcina aplicata este de 250 kPa; 
 - frecventa de incercare este de 2 Hz; 
 - directia de aplicare vertical in axul 
epruvetei. 
 Conditii de incercare 
 - camera termostatata precizia ±1°; 
 - temeratura de 50°C±1°. 

 
Tabel 2 – Determinări de fluaj dinamic 

Denumire 
incercare 

FLUAJ DINAMIC 

Tip mixtura BA 8 BA 16  MASF 16 
Parametru 
determinat 

Viteza de deformare [μ/m/ciclu] 

Client 1 2.68 2.87 2.15 
Client 2 3.15 3.45 2.94 
Client 3 5.24 6.48 3.47 
Client 4 3.00 2.87 2.54 
Client 5 1.98 2.14 1.86 
Client 6 3.25 3.78 4.12 
Client 7 4.12 4.54 3.49 
Client 8 2.18 2.47 2.04 
Client 9 4.58 5.02 3.98 

Client 10 1.11 1.44 1.74 
 
Evaluarea rezultatelor 

 

La incercarea de fluaj dinamic in urma compararii 
rezultatelor cu valorile de referinta din SR 174-1 / 
2002 s-au obtinut urmatoarele: 
 - 50 % din numarul clientilor au obtinut 
rezultate in conformitate cu standardul de referinta. 
 

3.4. Determinarea modulului de rigiditate 
 
Testul modul de rigiditale la intindere indirecta este o 
metoda nedistructiva de masurare a modulului de 
elasticitate la o deformare orizontala selectata. 
Incercarea este prezentata in standardul SR EN 
12697-26:2004. 
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Parametrii incercarii: 
 - valoarea sarcinii aplicate este determinata 
astfel incat deformarea pe directie   
             orizontala a epruvetei sa fie de 0.005 % din 
diametru; 
 - frecventa de incercare este de 1 puls la 3 
secunde (0.33 Hz); 
 - directia de aplicare a fortei este verticala. 
 Conditii de incercare 
 - camera termostatata precizia ±1°; 
 - temeratura de 20°C. 

 
Tabel 3 – Determinări de modul de rigiditate 

Denumire 
incercare 

MODUL DE RIGIDITATE 

Tip mixtura BA 8 BA 16  MASF 16 
Parametru 
determinat 

Modul de rigiditate [Mpa] 

Client 1 5640 4954 5852 
Client 2 4780 4524 5120 
Client 3 3500 3017 4112 
Client 4 3950 3587 3245 
Client 5 6720 6500 6214 
Client 6 4800 4524 5127 
Client 7 4100 3785 4114 
Client 8 5742 5214 5878 
Client 9 4215 4517 3987 

Client 10 7544 6800 6254 
 
Evaluarea rezultatelor 
 
La incercarea de rigiditate in urma compararii 
rezultatelor cu valorile de referinta din SR 174-1 / 
2002 s-au obtinut urmatoarele: 
 - 60 % din numarul clientilor au obtinut 
rezultate in conformitate cu standardul de referinta. 
 

3.5. Determinarea rezistentei la oboseala 
 
Aceasta metoda caracterizeaza comportarea la 
oboseala a mixturilor asfaltice sub sarcini repetate cu 
un mod de incarcare constant utilizind incercarea la 
intindere indirecta conform SR EN 12697-
24 :2008.Dupa testul de rigiditatea epruvetele sunt 
supuse la oboseala. 

 
Tabel 4 – Determinări de oboseală 

Denumire 
incercare 

OBOSEALA 

Tip mixtura BAD 25 AB 2 BADPC 
Parametru 
determinat 

Numar de cicluri pina la fisurare 

Client 1 > 400000 > 400000 > 400000 
Client 2 356245 374152 302548 
Client 3 89521 102458 158745 
Client 4 287852 257895 302548 
Client 5 > 400000 > 400000 > 400000 
Client 6 > 400000 > 400000 > 400000 
Client 7 89785 84578 69875 
Client 8 298985 257895 214796 
Client 9 > 400000 > 400000 > 400000 

Client 10 > 400000 > 400000 > 400000 

Parametrii incercarii: 
 - valoarea sarcinii aplicate este de 250 kPa; 
 - frecventa de incercare este de 1 Hz; 
 Conditii de incercare 
 - camera termostatata precizia ±1°; 
 - temeratura de 20°C±1°. 
 

Evaluarea rezultatelor 
 
La incercarea de oboseala in urma compararii 
rezultatelor cu valorile de referinta din SR 174-1 / 
2002 s-au obtinut urmatoarele: 
 - 50 % din numarul clientilor au obtinut 
rezultate in conformitate cu standardul de referinta. 

 
4. CONCLUZII 

 
Stabilirea metodelor şi procedurilor experimentale 
pentru verificarea caracteristicilor optime de vibrare, 
de expunere la regimul de vibraţii cât şi a duratei de 
malaxare a betonului proaspăt/mixturi asfaltice: 
- legea de variaţie a energiei disipate în regim 
staţionar de vibraţii pentru procesul de compactare; 
- valoarea maximă a energiei disipate prin corelaţia 
pulsaţiei de excitaţie cu masa de beton/mixtură 
asfaltică şi constanta vâscoasă de disipare a energiei; 
- stabilirea duratei optime de malaxare pentru un 
amestec de beton/mixtură asfaltică care va fi vibrat la 
durata optimă de vibrare. 
 

REFERINŢE 
 
SR EN 12697-25:2006 - Mixturi asfaltice. Metode de 

încercare pentru mixturi asfaltice preparate la 
cald. Partea 25: Încercare la compresiune ciclică 

SR EN 12697-24:2012 - Mixturi asfaltice. Metode de 
încercare pentru mixturi asfaltice preparate la 
cald. Partea 24: Rezistenţă la oboseală 

SR EN 12697-22+A1:2007 - Mixturi asfaltice. 
Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 22: Încercare de 
ornieraj 

SR EN 13108-1:2006/C91:2014 - Mixturi asfaltice. 
Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane 
asfaltice 

SR EN 12350-1:2009 - Încercare pe beton proaspăt. 
Partea 1: Eşantionare 

SR EN 12350-2:2009 - Încercare pe beton proaspăt. 
Partea 2: Încercarea de tasare 

SR EN 12350-6:2009 - Încercare pe beton proaspăt. 
Partea 6: Densitate 

SR EN 12390-1:2013 - Încercare pe beton întărit. 
Partea 1: Formă, dimensiuni şi alte condiţii 
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SR EN 12390-3:2009 - Încercare pe beton întărit. 
Partea 3: Rezistenţa la compresiune a epruvetelor 

SR EN 12390-4:2002 - Încercare pe beton întărit. 
Partea 4: Rezistenţa la compresiune. 
Caracteristicile maşinilor de încercare 

SR EN 12390-5:2009 - Încercare pe beton întărit. 
Partea 5: Rezistenţa la încovoiere a 
epruvetelor 

SR EN 12390-6:2010 - Încercare pe beton întărit. 
Partea 6: Rezistenţa la întindere prin despicare 
a epruvetelor 

SR EN 12390-7:2009 - Încercare pe beton întărit. 
Partea 7: Densitatea betonului întărit 

SR EN 12390-8:2009 - Încercare pe beton întărit. 
Partea 8: Adâncimea de pătrundere a apei sub 
presiune 

SR 3518:2009 - Încercări pe betoane. Determinarea 
rezistenţei la îngheţ-dezgheţ prin măsurarea 
variaţiei rezistenţei la compresiune şi/sau 
modulului de elasticitate dinamic relativ 

CP 012-1:2007 – Cod de practică pentru producerea 
betonului 

NE 012-2:2012 – Normativ pentru producerea 
betonului şi executarea lucrărilor din beton, 
beton armat şi beton precomprimat. Partea 2 : 
executarea lucrărilor din beton 

 
  
 


