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1. INTRODUCERE 
 

Lucrarea evidenţiază cerinţele de performanta 

ale staţiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice în 

vederea realizării nivelului de calitate a mixturii 

asfaltice procesate. De asemenea sunt analizate 

toate cerinţele parametrice în vederea atestării 

tehnice. 
 

 

2. CERINTELE DE CALITATE 

NECESARE REALIZĂRII NIVELULUI 

DE PERFORMANTA IMPUS 

STAŢIILOR PENTRU PREPARAREA 

MIXTURILOR ASFALTICE 
 

Schema principială de alcătuire si funcţionare 

a unei instalaţii pentru producerea mixturilor 

asfaltice la cald în conformitate cu EN 536:1999, 

este prezentata în fig. 1. Astfel, se disting 

următoarele tipuri constructive: 

 Staţii pentru producerea discontinua a 

mixturilor asfaltice; 

 Staţii pentru producerea continua a mixturilor 

asfaltice. 

 

2.1. Capabilitate şi precizie pentru componentele 

staţiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice 
 

 echipamentul de sortare 

 dimensiunile ochiurilor trebuie să fie la 

valorile corespunzătoare obţinerii 

sorturilor exprimate prin clasele 

granulometrice ale compoziţiei reţetei de 

material; 

 gradul de uzură al sitelor sa fie sub limita 

admisă pentru a nu permite trecerea 

fracţiunilor mai mari decât prescrierile 

impuse de reţeta din caietul de sarcini; 

 nivelul de vibraţii exprimat prin perechea 

de valori amplitudine-frecvenţă, trebuie să 

asigure un coeficient de aruncare a 

granulei cu valoarea Г = 3,3     (Г = a/g în 

care "a" este acceleraţia maximă a 

vibraţiei iar g - 9,81 m/s
2
); 

 mişcarea vibratorie a sitelor trebuie să fie 
caracterizată numai de deplasări rectilinii 
sau circulare într-un singur plan fără 

Figura 1. a. Instalaţie pentru producerea discontinua a mixturilor asfaltice la cald:  

1.dozator, 2. transportor, 3.uscator, 4. desprăfuitor, 5. container vertical, 6. elevator cu cupe, 7. ciur 

separator, 8. dozator de agregate, 9. dozator de bitum, 10. dozator de filer, 11.malaxor discontinuu, 12. 

schip, 13. siloz pentru stocarea mixturii 
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mişcări de balans în raport cu axele 
longitudinală şi transversală (ruliu, 
tangaj). 

 dozatoarele 

 precizia de dozare masică trebuie să fie 
asigurată după cum urmează: 

- pentru agregate naturale de 3%; 
- pentru filer de 5%; 
- pentru liant de 2% cu ± 0.4% 

abatere faţă de reţetă (± 0.2% la 
betoanele asfaltice cu agregat 
mărunt şi rugos); 

 curgerea materialului să fie continuă şi 
uniformă fără aport de masă la sfârşit de 
cursă; 

  aderenţa materialelor pe organul de lucru 
să nu depăşească 1% din masa de material 
vehiculat într-un interval de 24 ore. 

 injectoarele 

 arderea să fie uniformă prin asigurarea 
unor puncte izoterme în interiorul 
uscătorului; 

 temperaturile maxime dezvoltate în 
uscător trebuie să fie 190°C pentru 
agregate şi 170 °C pentru liant. 

 uscătoarele 

 turaţia de lucru trebuie să fie 
corespunzătoare celei din documentaţia 

tehnică; 

 deplasarea materialului să se realizeze în 
mod corespunzător cu ajutorul sistemului 
de dirijare şi condiţionare higrotermică; 

 valoarea temperaturilor agregatelor la 
ieşirea din  uscător trebuie să  fie cuprinsă 
în intervalul 165-190° C; 

 conţinutul de apă al agregatelor din 
uscător trebuie să fie sub 0,5%. 

 desprăfuitoarele 

 desprăfuirea agregatelor să se realizeze în 
proporţie de 90%; 

 să se recupereze şi să se refolosească 
parţial particulele fine rezultate în   
procesul de desprăfuire; 

 să nu producă poluarea mediului ambiant 
în conformitate cu normele specifice de 
mediu. 

 malaxorul 

 dispozitivele de securitate şi alarmă să 
funcţioneze corespunzător; 

 viteza unghiulară şi periferică, unghiul de 
înclinare şi raza de dispunere a paletelor 
trebuie să fie conform documentaţiei 
tehnice; 

 grad mic de uzură al paletelor; 

 sincronizarea arborilor malaxorului; 

 starea cuvei malaxorului să fie 

Figura 1. b. Instalaţie pentru producerea continua a mixturilor asfaltice la cald. 

1. dozator continuu de agregate reci, 2. dozator de materiale reciclate, 3. transportor, 4. tambur de anrobare 

cu arzător, 5. desprăfuitor, 6. transportor, 7. siloz de mixtura, 8. buncăr, 9. dozator de filer, 10. siloz de filer, 

11. dozator de bitum 
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corespunzătoare; 

 durata de malaxare să fie cea impusă în 
caietul de sarcini; 

 temperatura mixturii asfaltice la ieşirea 
din malaxor să fie în conformitate cu 
datele din tab. 1. 

 

3. NECONFORMITĂŢI POSIBILE 
 

În timpul procesului  tehnologic  de 
preparare a mixturilor  asfaltice pot  apărea  o  serie  
de neconformităţi a căror cauză probabilă este 
specificată în tabelul 2 

 

Tabelul 1 

Tipul liantului 
 

Agregate naturale 
 

Bitum 
 

Mixtura asfaltică la 
ieşirea din malaxor 

 

Temperatura, în °C 

D 60/80
1 

 
170.. .190 

 
165. ..175 

 
160.. .180 

 

D 80/1 00 
 

165. ..180 
 

160.. .170 
 

155. ..170 
 

D 1OO/120 
 

160. ..170 
 

150. ..160 
 

150. ..160 
 

1 
liant pentru drumuri cu penetraţia cuprinsă între 60 şi 80 zecimi de milimetru. 

 

Tabelul 2 

Denumirea procedeului 
 

Denumirea 
 

Cauza 
 

Predozare agregate 
 

• Dozare necoresp. 
 

•   Reglaj dozatoare  
•   Defect dozatoare  
•   Transportor cu bandă necoresp/defect 

Uscare agregate 
 

• Temperatura finală scăzută  
• Ardere necoresp.  
• Compoziţie şi debit necoresp. 
 

•   Instalaţie ardere defectă  
•   Combustibil necoresp.  
•   Funcţionare incorectă a instalaţiei de 
desprăfuire  
•   Construcţie/exploatare necoresp. a 
uscătorului 

Sortare fmală agregate 
 

• Granulometrie/sorturi necoresp. 
 

•   Funcţionare necoresp. echipament sortare  
•  Alegere necoresp. echipament sortare 

Dozare finală agregate, 
dozare bitum şi filer 

• Dozare neconformă cu reţeta 
 

•   Reglaj necoresp. dozatoare  
•   Defecţiune la dozatoare 

Malaxare compoziţie 
mixtură 

• Omogenitate necoresp. • 
Temperatură scăzută 

•   Funcţionare necoresp. malaxor  
•   Izolare necoresp. malaxor 

 
 

4. CONCLUZII 
 

Performanţele staţiilor de mixturi asfaltice 
sunt determinate în mod esenţial de calitatea şi 
precizia dozării componentelor, cât şi de calitatea şi 
durata malaxării. 

De asemenea, temperatura materialului în 
diversele faze de procesare are un rol determinant 
asupra calităţii mixturii. 
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