CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE LA PRODUCEREA,
TRANSPORTUL ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A MIXTURILOR ASFALTICE
ÎN PERIOADA CU TEMPERATURI SCĂZUTE
În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea
pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84
(BC 6/1985), producătorii de mixturi asfaltice şi executanţii au obligaţia de a lua măsuri
privitoare la realizarea lucrărilor de construcţii în perioada cu temperaturi scăzute,
considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie.
Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată
„perioadă convenţională de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să
depăşească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura
aerului exterior este inferioară valorii de 5 oC şi nu există tendinţă de urcare.
Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp
friguros, menţionate în Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de
construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84, sunt:
a) lucrări de pământ, b) fundaţii şi construcţii sub nivelul terenului, c) lucrări de beton, d)
montarea prefabricatelor, e) lucrări de zidărie, f) învelitori şi tinichigerie, g) construcţii
metalice, h) lucrări de finisaj, i) montare geamuri, j) izolaţii, k) protecţia anticorozivă în
construcţii, l) lucrări de zidărie refractară, m) instalaţii interioare.
În vederea asigurării calităţii aşternerii mixturilor asfaltice pe timp friguros, se
impune respectarea următoarelor obligaţii în procesul tehnologic:
Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează, în perioada martie–octombrie, la
temperaturi atmosferice de peste 10oC, în condiţiile unui timp uscat (atunci când nu cad
precipitaţii).
În mod excepţional, în situaţii bine justificate, se pot realiza lucrări şi în luna
noiembrie, cu respectarea următoarelor condiţii: temperatura aerului şi a stratului-suport
trebuie să fie de minimum 10oC, iar stratul-suport trebuie să fie uscat. Punerea în operă
va fi stabilită de către proiectant, la propunerea constructorului, cu acordul scris al
beneficiarului şi cu respectarea condiţiilor sus-menţionate.
Condiţiile în care se vor efectua intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţile
bituminoase pe timp friguros:
a) cu mixturi asfaltice la cald:
Acest tip de lucrări au caracter de excepţie şi se efectuează pentru remedierea
degradărilor pe suprafeţe de maximum 8 mp, în scopul prevenirii extinderii degradării şi
a asigurării siguranţei circulaţiei.
Trebuie respectate următoarele condiţii obligatorii: temperatura suportului să fie de
peste 5oC; temperatura exterioară trebuie să depăşească 5o C pe toată perioada de
fabricaţie, aşternere şi compactare; se vor utiliza mijloace de transport speciale (bene
cu pereţi dubli, etanşi şi prelate speciale de acoperire), astfel încât pierderile de
temperatură a mixturii să fie de max. 5oC; distanţa maximă între staţia de fabricaţie şi
locul de transport va fi de 5 km; se va asigura un grad de compactare de minimum 96%.
Lucrările nu se pot executa pe timp de ploaie sau ceaţă.
b) cu mixturi asfaltice stocabile:

Aşternerea mixturii stocabile se face la o temperatură a suportului mai mare de -50C,
manual sau mecanizat, într-unul sau mai multe straturi. Calitatea materialelor şi a
fabricaţiei mixturilor asfaltice va respecta standardele de produs aferente.
Având în vedere prevederile art. 11, alin. 6, art. 13, alin. 4 şi art. 14, alin. 2 din
Regulamentul UE nr. 305/2011, cu modificările ulterioare, în calitate de producător,
aveţi obligaţia de a însoţi livrările din această perioadă de instrucţiunile
corespunzătoare.
În cazul în care temperaturile scăzute nu asigură condiţii de lucru, veţi avea în
vedere măsura de oprire a activităţii staţiei, conform reglementărilor în vigoare.
Vă atragem atenţia că nerespectarea cerinţelor de calitate impuse de
reglementările legale şi tehnice în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează
contravenţional cu amendă de la 770 lei la 4.650 lei, precum și măsuri complementare
de intrare în legalitate, conform prevederilor art. 33, alineatul III, litera „b” al Legii
10/1995 privind calitatea în construcţii.

