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ANEXA 4
TEHNOLOGIE PENTRU REMEDIEREA
ŞI RECICLAREA ÎMRĂCĂMINŢILOR
ASFALTICE UTILIZÂND

INDICATIV
AND 547/2013

SURSE DE CĂLDURĂ ÎN INFRAROŞU

CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI
Secţiunea 1
Obiect [i domeniu de utilizare
Art.1 - Prezenta anexă se aplică la întreţinerea drumurilor cu
îmbrăcăminţi rutiere moderne, prin remedierea [i reciclarea îmbrăcămin]ilor asfaltice utilizând surse de căldură în infraro[u (tehnologia IR).
Art.2 - Tehnologia de încălzire cu raze infraro[ii este o metodă
care permite:
- repararea îmbrăcăminţii asfaltice în orice sezon, inclusiv pe
timp friguros;
- reciclarea la cald „in situ” a îmbrăcămin]ilor asfaltice bituminoase.
Elaborat de:

Aprobat de:

INCERTRANS S.A.

C.N.A.D.N.R.

CALORSET S.R.L.

cu Decizia nr. 1271/08.12.2014
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Art.3 - Prezenta anexă conţine următoarele:
- tipurile de defecţiuni ce apar la îmbrăcăminţile rutiere, care
pot fi remediate utilizând surse de căldură în infraro[u;
- cauzele care pot provoca defecţiunile de mai sus;
- procesul tehnologic de remediere a defecţiunilor.
Art.4 - Semnalizarea rutieră a punctelor de lucru la lucrările de
între]inere [i reparare din zona drumurilor, precum [i asigurarea circula]iei pe timpul execu]iei lucrărilor se vor efectua conform legislaţiei
specifice în vigoare.
Art.5 – Prezenta anexă se adresează tuturor factorilor implicaţi
în procesul investiţional: investitori, proprietari şi administratori de drumuri, producători de materiale pentru construcţii, proiectanţi, executanţi de lucrări, specialişti cu activitate în domeniul construcţiilor atestaţi/autorizaţi în condiţiile legii, organisme de verificare/control, etc.

Secţiunea 2
Prevederi generale
Art.6 - Defecţiunile îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase la care
se poate utiliza tehnologia IR sunt prezentate în tabelul 1, grupate în
funcţie de locul de apariţie.
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Tabelul 1 Sinteza defecţiunilor

Art.7 - Defecţiunile îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase se datorează în general următoarelor grupe de cauze:
- exploatare în condiţii de intens şi greu;
- capacitate portantă a complexelor rutiere necorespunzătoare;
- calitate necorespunzătoare a materialelor utilizate pentru construcţie;
- execuţie de lucrări în condiţii de calitate îndoielnică;
- condiţii de exploatare agresivă, neluate în calcul la proiectare;
- lipsă de întreţinere adecvată condiţiilor climaterice, de trafic şi
duratei de exploatare.
Art.8 - Tehnologia IR se aplică, după caz, în funcţie de suprafeţele afectate şi în funcţie de cauzele apariţiei defecţiunii.
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Secţiunea 3
Defini]ii [i terminologie
Art.9 – Terminologia utilizată în prezenta anexă este cea din
standardul SR 4032-1.
Tehnologia de remediere a defec]iunilor la îmbrăcămin]ile rutiere bituminoase [i reciclarea „in situ” la cald a asfaltului prin utilizarea
surselor de încălzire cu raze infraro[ii are la bază combinarea, după
caz, a următoarelor opera]ii:
- Pregătire suprafa]ă: Cură]area suprafe]ei prin măturare,
periere [i eliberare de bulgări de pământ, pietre etc., după caz, eliminarea apei [i uscarea prealabilă cu ajutorul panoului radiant, marcarea
cu cretă a zonei care urmează a se remedia.
- Termoprofilare: Încălzirea îmbrăcămin]ii bituminoase în mod
controlat (fără degradare termică) până la o temperatură de 160180ºC, în profunzime 6-8 cm până ce materialul devine prelucrabil [i
lipsit de umiditate, precum [i refacerea profilului acesteia prin scarificare, completare, după caz, cu material de adaos, nivelare [i recompactare.
- Fuziune: Încălzirea marginii stratului vechi de îmbrăcăminte
asfaltică, scarificare, după caz, [i întrepătrunderea acestuia cu stratul
nou prin compactare sau încălzirea unei zone cu rost, fisură etc., scarificare şi realizarea întrepătrunderii prin compactare.
- Termoregenerare: Regenerarea „in situ” la cald a mixturii
asfaltice din zona defecţiunii prin adăugare de agent de reîntinerire [i
omogenizare cu mixtura asfaltică scarificată.
- Reîntinerire mixtură asfaltică: Îmbunătă]irea caracteristicilor bitumului degradat prin îmbătrânire.
- Brichetare/Mărunţire: Opera]ie de turnare a mixturii
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asfaltice în forme sau de mărun]ire a acesteia la dimensiuni de max.
4 cm.
- Corectare: Reciclare la cald „in situ” a mixturii asfaltice decopertate din zona cu defecţiuni prin adaos de agregate naturale, aditiv,
bitum [i/sau agent de întinerire în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare privind reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase.
- Reîncălzire mixtur` asfaltic` stocabil`: Încălzirea în reciclatorul mobil a mixturii asfaltice stocabile la rece în vederea punerii în
operă la cald ca material de adaos.

Secţiunea 4
Documente de referin]ă
Art.10 – Documentele de referinţă utilizate sunt următoarele:
- Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE
- SR EN 746-2:2010 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la sistemele de
manipulare şi de ardere a combustibililor.
- SR 4032-1:2001 Lucrări de drumuri. Terminologie.
- Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase, indicativ NE-026:2004.
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CAPITOLUL II
PREVEDERI GENERALE DE EXECU}IE
Secţiunea 1
Utilaje, unelte, aparate de măsură [i control
Art.11 - Echipamentele şi uneltele utilizate în tehnologia IR
sunt următoarele:
- *Panou radiant utilizat pentru încălzire controlată a îmbrăcămin]ilor asfaltice cu defecţiuni;
- *Termocontainer utilizat pentru transport material de adaos
cu posibilitate de men]inere a temperaturii mixturii asfaltice calde;
- *Reciclator mobil de tip container cu producţie discontinu`, cu
tambur cu producţie discontinu`, sau cu tambur cu producţie continuă,
utilizat pentru corectare mixturi asfaltice sau pentru preîncălzire material de adaos depozitabil;
*Notă: Se pot utiliza, după caz, următoarele utilaje compacte:
- Utilaj compact dotat cu panou radiant şi cu termocontainer pentru
transport material de adaos;
- Utilaj compact dotat cu panou radiant şi cu reciclator pentru corectare
mixturi asfaltice sau pentru preîncălzire material de adaos depozitabil.

- Cilindru sau placă vibrocompactoare;
- Pompă pentru pulverizare agent de întinerire;
- Roabă;
- Unelte de mână ( mături, perii, greble, lope]i);
- Stingător de incendiu;
- Pirometru laser.
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Art.12 - Utilajele pot fi montate pe şasiul unui autocamion sau
al unui trailer sau pot fi transportabile, cu posibilitate de descărcare şi
încărcare rapidă.
*Notă: Utilajele trebuie să respecte cerin]ele de performanţă din SR EN 746-2
[i din Directiva nr. 2006/42/CE.

Art.13 - Cerin]e pentru panoul radiant:
- Arzătoarele din dotare trebuie să fie cu preamestec şi cu combustie de suprafa]ă pentru a se evita contactul flăcării cu îmbrăcămintea asfaltică, rezistente la şocuri mecanice, umiditate, depuneri de
material rezultat din încălzirea mixturii asfaltice;
- Automatizarea arzătoarelor trebuie să permită func]ionarea
sigură (aprindere electronică sau piezoelectrică [i supravegherea flăcării cu senzor de ionizare sau termocuplu) [i controlată (risc de degradare termică a mixturii asfaltice scăzut - reglaj intensitate de radia]ie
prin setare putere arzător [i limitare temperatură de încălzire a mixturii
asfaltice prin termostatare);
- Posibilitate de reglaj pe înăl]ime;
- Limitare temperatură a suprafeţelor cu care personalul muncitor poate intra în contact;
- Mobilitate pentru pozi]ionare deasupra zonei cu defecţiune;
- Posibilitate de limitare a zonei încălzite în func]ie de suprafa]a
defecţiunii;
- Eficien]a energetică crescută prin recuperarea căldurii gazelor
de ardere.
Art.14 - Cerin]e pentru termocontainer:
- Capacitatea termocontainerului trebuie să asigure depozitarea
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unei cantită]i de mixtură asfaltică necesară pentru cel pu]in 8 ore de
lucru;
- Automatizarea arzătoarelor trebuie să permită func]ionarea
sigură (aprindere electronică sau piezoelectrică [i supravegherea flăcării cu senzor de ionizare sau termocuplu) [i controlată (risc de degradare termică a mixturii asfaltice scăzut - distribu]ie cât mai uniformă a
încălzirii pe suprafa]a termocontainerului [i limitare temperatură de
încălzire a mixturii asfaltice prin termostatare);
- Limitare temperatură a suprafe]elor cu care personalul muncitor poate intra în contact.
Art.15 - Cerin]e pentru reciclator:
- Productivitatea reciclatorului trebuie să asigure în timp util
cantitatea necesară de material de adaos în func]ie de suprafa]a panoului radiant;
- Automatizarea arzătoarelor trebuie să permită func]ionarea
sigură (aprindere electronică sau piezoelectrică [i supravegherea flăcării cu senzor de ionizare sau termocuplu) [i controlată (risc de degradare termică a mixturii asfaltice scăzut - distribu]ie cât mai uniformă a
încălzirii pe suprafa]a reciclatorului [i limitare temperatură de încălzire
a mixturii asfaltice prin termostatare);
- Posibilitate de malaxare (manuală sau mecanizată) a mixturii
asfaltice.
Art.16 - Alegerea utilajelor se va face ţinând cont de următoarele considerente:
1. Suprafaţa panoului radiant se alege funcţie de anvergura defecţiunii şi de productivitatea cerută. În cazul în care porţiunea de drum
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cu defecţiuni are o suprafaţă mai mare decât cea a panoului radiant,
tehnologia permite executarea încălzirii în etape pentru remedierea defecţiunii dar, astfel, productivitatea este mai scăzută iar planeitatea este
dificil de realizat. De preferinţă se va adopta cuplarea a mai multor panouri radiante atât pentru încălzirea unor suprafeţe mai mari, cât şi pentru realizarea unei încălziri rapide din mers, cum ar fi situaţia impusă de
fisuri longitudinale sau făgaşe cu lungimi mari. Se va evita utilizarea
panourilor mari pentru suprafeţe cu defecţiuni mici, deoarece în acest
caz eficienţa energetică este scăzută iar încălzirea inutilă impune şi activităţi de scarificare şi regenerare inutile.
2. Forma panoului radiant se alege funcţie de tipul defecţiunii,
astfel:
- pentru peladă, gropi, faianţări, fisuri şi crăpături multiple, tasări, se va utiliza un panou radiant cu un raport lungime/lăţime mic;
- pentru văluriri şi refulări, praguri sau dâmburi, rupturi de margine, făgaşe, se va utiliza un panou radiant cu raport lungime/lăţime
mediu;
- pentru fisuri longitudinale sau transversale se va utiliza un panou radiant cu raport lungim/lăţime mare.
3. Volumul termocontainerului se alege funcţie de cantităţile de
lucrări programate.
4. Productivitatea reciclatorului trebuie corelată cu productivitatea panoului radiant. Astfel, se va corecta sau preîncălzi materialul de
adaos strict atât cât este necesar pentru suprafaţa defecţiunii care este
încălzită în acelaşi timp de panoul radiant.
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Secţiunea 2
Materiale
Art.17 – Materiale care pot fi utilizate pentru remedierea defecţiunilor cu tehnologia IR sunt următoarele:
1. Mixturi asfaltice livrate la cald din sta]ii de asfalt transportate
în termocontainer cu posibilitate de men]inere a temperaturii:
- mixturi asfaltice pentru stratul de uzură;
- asfalt turnat.
2. Mixturi asfaltice depozitabile transportate, de preferin]ă în
saci [i reîncălzite până la 160-180°C în reciclator înainte de punere în
operă ca material de adaos:
- mixturi asfaltice proaspete brichetate/mărunţite;
- mixturi asfaltice ob]inute după frezare corectate, după caz, cu
agregat [i regenerate cu agent de întinerire de tip ră[ină (fără necesitate de adaos de bitum). Aceste mixturi se vor realiza pe bază de analize de laborator, în conformitate cu normativul NE 026

privind

reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase, cu eliberarea
unui certificat de calitate şi conformitate.
Notă: Materialele de adaos se vor alege în urma unui studiu tehnico-economic
efectuat în func]ie de gradul de degradare şi în func]ie de sezon.

3. Agent de reîntinerire:
- aditivi, sub formă de emulsii sau ră[ini, ce au în compozi]ie maltene [i asfaltene, care îmbunătă]esc caracteristicile bitumului oxidat sau
îmbătrânit. Emulsiile se pulverizează pe materialul scarificat iar ră[inile
se adaugă în reciclator peste mixtura asfaltică decopertată sau în mixtura asfaltică depozitabilă.
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Secţiunea 3
Proces tehnologic, prezentarea defecţiunilor
şi modul de remediere cu tehnologia IR
1. Proces tehnologic
Art.18 – Procesul tehnologic pentru remedierea defecţiunilor
îmbrăcăminţilor rutiere utilizând tehnologia IR se desfăşoară, astfel:
Pasul 1. Pregătire
- se îndepărtează cu lopata toate resturile de materiale (pământ, pietre, bucă]i de asfalt, etc.) [i se
cură]ă cu mătura praful [i resturile de material
mărunt;
- după caz, se usucă zona cu panoul radiant [i se
repetă opera]iile de cură]are;
- se marchează zona cu defecţiune cu cretă într-un
dreptunghi paralel cu axul drumului ]inând cont de
o distan]ă minimă de 10 cm de la marcaj până la
zona cu defecţiune.
Pasul 2. Încălzire
- se pozi]ionează panoul radiant până acoperă
zona de încălzit marcată cu respectarea paralelismului între marginile panoului radiant [i laturile
dreptunghiului marcat;
- se setează panoul radiant la temperatura de
160°C, la intensitatea de radia]ie [i înăl]imea potrivită în func]ie de temperatura exterioară, gradul de îmbătrânire al bitumului [i de agregatul din
îmbrăcămintea asfaltică;
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- se porne[te panoul radiant, respectiv se pornesc
arzătoarele corespunzător cu zona care urmează
să fie acoperită;
- la atingerea temperaturii de 100°C se reduce intensitatea de radia]ie [i se men]ine până la atingerea temperaturii de 160°C;
- după atingerea temperaturii de 160°C se retrage
par]ial panoul radiant de pe zona încălzită [i se verifică cu pirometrul laser dacă temperatura la suprafa]ă este de 160°C [i cu o cazma se verifică gradul de înmuiere în adâncime. Dacă mai este nevoie,
se repozi]ionează panoul radiant [i se continuă încălzirea, cât este necesar;
- se mută panoul radiant pe zona ce urmează a se
încălzi [i se reiau opera]iile de încălzire.
Pasul 3. Scarificare
- conturul marcat se taie spre interior cu cazmaua,
la o adâncime de 2-4 cm;
- zona interioară se raclează cu cazmaua [i se
sfărâmă;
- se mărun]e[te mixtura [i se scarifică cu grebla
uniform pe toată suprafa]a;
- se îndepărtează bulgării, pietrele sau bucă]ile de
asfalt nemărunţite.
Pasul 4. Reîntinerire
- agentul de întinerire (sub formă de emulsie) este
pregătit în conformitate cu specificaţiile producătorului;
- agentul se pulverizează cu pompa, uniform pe
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întreaga suprafa]ă scarificată, în cantitatea specificată de producător;
- se continuă scarificarea pentru omogenizare.
Pasul 5. Adăugare de material
- se adaugă mixtura proaspătă caldă sau mixtura
depozitabilă reîncălzită în reciclator, se nivelează,
se conturează după marcaj materialul [i se ]ine
cont de nivelul de compensare pentru compactare;
- se acordă atenţie ca stratul de uzură de la suprafaţă să conţină agregat mărunt şi, dacă se amestecă cu agregatul de dimensiune mai mare din
straturile inferioare, acesta se elimină cu grebla.
Pasul 6. Compactare
- se verifică temperatura mixturii, iar dacă aceasta
este mai mică de 110°C se reîncălze[te suprafa]a
cu panoul radiant;
- se compactează cu vibrocompactorul începând
cu conturul, în a[a fel încât linia de contur să fie pe
mijlocul plăcii sau a cilindrului vibrocompactor;
- după caz, pentru umplerea porilor se poate realiza şi un tratament de suprafaţă.
Nota 1: În cazul în care degradarea se întinde pe o suprafa]ă mare, se
prelevează probe de material, care se analizează într-un laborator de specialitate (autorizat/acreditat). După identificarea compozi]iei mixturii asfaltice se
determină cantităţile necesare de agent de întinerire şi, după caz, cantităţile de
materiale necesare pentru corectare (agregate naturale, aditiv, bitum, etc.).
Pentru suprafeţe mici şi medii se recomandă, pe cât posibil, utilizarea, ca material de adaos, a aceluia[i tip de mixtură asfaltică ca cel din care a fost realizată îmbrăcămintea bituminoasă.
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Nota 2: În conformitate cu datele din tabelul 2, în funcţie de cauzele
defecţiunii şi de suprafaţa acesteia, după încălzire se va opta între următoarele
variante:
a. Atunci când se impune completarea cu agregat şi/sau cu bitum se
va decoperta la cald mixtura asfaltică, se va realiza operaţia de corectare în reciclatorul mobil în conformitate cu reţeta prevăzută, în conformitate cu NE 026
şi se va utiliza materialul reciclat în amestec cu materialul de adaos necesar,
în continuare, pentru remedierea defecţiunii. Înainte de punerea în operă a
acestuia, după caz, se va reîncălzi zona scarificată pentru o mai bună fuziune
şi compactare;
b. Atunci când corectarea nu este posibilă, se va decoperta la cald mixtura asfaltică şi se va utiliza exclusiv material de adaos;
c. Atunci când este suficientă reîntinerirea bitumului din mixtura existentă se va trece doar la scarificare şi reîntinerire cu completare, după caz, de
material de adaos.
Nota 3: Atunci când se impun remedieri de structură, după realizarea
acestora conform prevederilor AND 547, se poate utiliza tehnologia IR pentru
fuziunea straturilor vechi de mixtură asfaltică cu straturile noi de material de
adaos.
Nota 4: Opţional, după realizarea remedierii, se poate aplica un tratament bituminos de suprafaţă.

2. Prezentarea defec]iunilor care se pot remedia
cu tehnologia IR, cauze şi metode de remediere
Art.19 – Prin proiect se va preciza care dintre metodele de
remediere recomandate este aplicabilă funcţie de tipul defecţiunii, cauzele apariţiei acesteia şi mărimea suprafeţei afectate. Pentru aplicarea
tehnologiei IR, se va respecta succesiunea de operaţii astfel cum este
prezentată în tabelul 2.
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Metode recomandate de remediere a defecţiunilor:
1. Peladă

2. Văluriri [i refulări
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3. Suprafa]ă încre]ită

4. Praguri (dâmburi)
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5. Rupturi de margine
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6. Fisuri [i crăpături transversale
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7. Fisuri [i crăpături longitudinale

BULETIN TEHNIC RUTIER
Anul XI, nr. 4 / 2014

81

8. Fisuri [i crăpături multiple pe direc]ii diferite

9. Fisuri [i crăpături unidirec]ionale multiple

82

BULETIN TEHNIC RUTIER
Anul XI, nr. 4 / 2014

10. Faian]ări
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11. Făga[e longitudinale
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12. Gropi

13. Tasări locale

Art.20 – Operaţiile care trebuie efectuate pentru utilizarea
tehnologiei IR la remedierea îmbrăcăminţilor rutiere în funcţie de tipul
defecţiunii (degradării) sunt prezentate în tabelul 2.
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Tabelul 2. Sinteza tehnologiei IR

86

BULETIN TEHNIC RUTIER
Anul XI, nr. 4 / 2014

Legendă:
Metoda care impune decopertare la cald, aplicare de
mixtură asfaltică şi corectare în reciclator înainte de punere în operă
sau utilizare, exclusiv a materialului de adaos.
(x) Operaţie care se realizează în următoarele condiţii:
- în cazul în care se doreşte utilizarea de material proaspăt după
decopertare, nu se impune corectarea materialului ridicat;
- în cazul în care materialul de adaos este proaspăt şi menţinut
la cald în termocontainer, nu se reîncălzeşte materialul de adaos ca în
cazul mixturii asfaltice transportabile;
- pentru fisuri, faianţări etc., nu este întotdeauna nevoie de material de adaos.

CAPITOLUL III
CONTROLUL CALITĂ}II LUCRĂRILOR
Secţiunea 1
Controlul calită]ii materialelor
Art.21 - Respectarea condi]iilor tehnice de calitate se verifică
prin controlul calită]ii materialelor utilizate şi controlul realizării lucrărilor la care utilizează tehnologia IR.
Art.22 - Rezultatele determinărilor efectuate pentru controlul
materialelor [i al executării lucrărilor vor fi înscrise în registrul de laborator.
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Art.23 - Materialele utilizate la executarea lucrărilor trebuie să
îndeplinească performanţele prevăzute în specificaţiile tehnice de produs, în conformitate cu legislaţia privind punerea pe piaţă a produselor
pentru construcţii, în vigoare.
Art.24 - Verificarea [i încercarea materialelor necesare repara]iilor se realizează de către un laborator de specialitate autorizat/acreditat şi în conformitate prevederile standardelor de produs/metodă de
încercare specifice.
Secţiunea 2
Controlul procesului tehnologic
Art.25 - Controlul procesului tehnologic de execu]ie a repara]iei
constă în:
- pregătirea zonei cu defecţiuni;
- verificarea temperaturii şi uniformităţii acesteia în zona încălzită;
- verificarea adâncimii de scarificare;
- verificarea temperaturii mixturii asfaltice de adaos;
- verificarea temperaturii înainte de începerea compactării;
- verificarea tehnologiei de compactare (număr de treceri);
- verificarea temperaturii la finalizarea compactării.

CAPITOLUL IV
RECEP}IA LUCRĂRILOR
Art.26 - Recep]ia lucrărilor (recepţia la terminarea lucrărilor/recepţia finală) se efectuează conform legislaţiei şi reglementărilor tehnice în vigoare.
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