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RAPORT DE CERCETARE 

 

 Încercări de laborator în vederea determinării performanţei produsului 

 “membrana bituminoasă ARMEX DURAGRID GEO – T”  în lucrări de drumuri  

 

1) Cadrul cercetării 

 

Urmare a Contractului de Cercetare Nr. 141 / 06.06.2008, încheiat între S.C. ARCON S.R.L.              

Sf. Gheorghe în calitate de beneficiar şi LABORATORUL DE DRUMURI din U.T.C.B. în calitate de 

prestator, s-au făcut primele cercetări pentru identificarea performanţelor produsului “membrana 

bituminoasă ARMEX DURAGRID GEO – T”  la armarea straturilor asfaltice şi la întârzierea propagării 

fisurilor. 

Conform specificaţiilor tehnice ale produsului, aceasta este o membrană composită multistrat, 

alcatuită dintr-o armatură dublă impregnată cu două straturi individuale diferite de bitum aditivat cu 

polimeri APP/SBS şi aditivi de aderenţă, compactate între un voal de ţesătură de polipropilenă ca strat de 

protecţie superior şi un film siliconat la partea inferioară ce se desprinde înainte de punerea în operă. 

 Caracteristica de hidroizolare a diafragmei composite derivă din însăşi compoziţia sa, iar 

caracteristica de ranforsare, armare şi întârziere a propagării fisurilor derivă din utilizarea unei armături 

speciale. 

În vederea stabilirii performanţelor produsului pozat în stratul asfaltic, s-a utilizat procedura de 

încercare în laborator cu ajutorul FISUROMETRULUI TERMOSTATAT. Acest echipament se află în 

acest moment în faza de model experimental în cadrul unui program CEEX în desfăşurare la 

LABORATORUL DE DRUMURI din UTCB. Întrucât metoda de încercare nu este standardizată în 

prezent, cercetările prezintă rezultate de performanţă cu rol calitativ, rezultate prin studiu comportamental 

pe epruvete simple şi epruvete armate cu membrana  ARMEX DURAGRID GEO – T.  

Urmează ca după faza de omologare a echipamentului FISUROMETRUL TERMOSTATAT şi de 

normare tehnică a procedurii de încercare să fie posibilă şi etapa de certificare de calitate recunoscută de 

reglementarea tehnică în vigoare. 

Stabilirea performanţelor membranei  ARMEX DURAGRID GEO- T  s-a făcut pentru două funcţii: 
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A) FUNCŢIA  DE  ARMARE  ASFALT 

B) FUNCŢIA  DE  ANTIFISURA 

În această etapă, stabilirea calităţilor membranei utilizată în straturi asfaltice pentru drumuri, 

presupune urmatoarele faze de lucru: 

- Pregătirea epruvetelor pentru încercarea de laborator; 

- Încercarea pe FISUROMETRUL TERMOSTATAT (model experimental); 

- Interpretarea rezultatelor obţinute. 

 

2) Pregătirea epruvetelor pentru încercarea de laborator 

Pentru a stabili performanţa membranei ARMEX DURAGRID GEO–T ca material de ARMARE la 

straturi rutiere asfaltice, în condiţii identice de confecţionare a epruvetelor simple şi armate cu membrana 

ARMEX, acestea se execută concomitent pe echipamentul “COMPACTOR PLĂCI ÎN LABORATOR”. 

Acest lucru presupune că se va compacta o placa de asfalt cu dimensiunea de 400 x 300 mm, pe care pe 

o lăţime de 150mm s-a pozat membrana ARMEX DURAGRID GEO – T, iar cealaltă jumătate de 150mm 

lăţime a fost lăsată fără acest  element de armare. Ulterior, placa monolit s-a tăiat la limita de separaţie 

aflată la cei 150mm, iar cele două epruvete rezultate s-au pus în aceiaşi cameră de termostare pentru a fi 

încercate în aceleaşi condiţii de temperatură. 

În cazul pregătirii epruvetelor pentru funcţia de ANTIFISURĂ s-au încercat mai multe variante de 

aplicare a stratului asfaltic pe beton fisurat prin intermediul membranei ARMEX DURAGRID GEO –T, 

astfel: 

 Proba 8:  Pe o epruvetă fisurată din beton de ciment, s-a aşezat membrana iar deasupra s-a 

aşezat o epruvetă asfaltică confecţionată pe compactor. Structura compozită rezultată a fost pastrată în 

etuvă la temperatura de 105ºC timp de 5 ore, fiind presată prin lestare cu greutăţi la suprafaţa asfaltului. 

 Proba 10:  Structura compozita armata cu membrana ARMEX DURAGRID GEO–T a fost 

realizată astfel: 

- Pe o tavă cu nisip s-a încins o epruvetă fisurata din beton de ciment pe care a fost aplicată 

membrana ARMEX. În momentul în care, odată cu creşterea temperaturii la 160 ºC, s-a observat 

apariţia bitumului lichid din membrana ARMEX, s-a pozat şi epruveta asfaltică, care a fost presată 

pe suprafaţa membranei “încălzite”. 
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Pentru a apropia modul de confecţionare a structurii compozite cât mai mult de modalitatea de 

realizare în teren, s-a trecut la etapa de simulare pe compactorul de plăci în laborator. Modul de lucru a 

fost următorul: 

 - s-a utilizat tiparul cu înalţimea de 10cm, cu suprafaţa de confecţionare epruvete de 300 x 300 mm; 

- pe un pat superficial de nisip (h=5mm) s-au aşezat două epruvete fisurate din beton de ciment. 

Pe suprafaţa unei epruvete s-a pozat o fâşie de membrană ARMEX cu dimensiunea de 150 x 300mm 

iar pe ce-a de a doua epruvetă s-a aşternut o amorsă dublă de bitum lichid. 

Pe suportul astfel format s-a aşternut un strat asfaltic de 3cm cu suprafaţa tiparului de 300 x 300mm. 

 - După răcire (a doua zi) s-a tăiat placa asfaltică pe rostul format între cele două plăci din beton 

de ciment care se găseau la baza structurii compozite, rezultând două probe confecţionate în aceleaşi 

condiţii, astfel: 

Proba 12:   structura compozită cu membrana antifisură  ARMEX DURAGRID GEO – T. 

Proba 13:   structura compozită fără membrană.   

A1)    Încercarea epruvetelor pe FISUROMETRUL TERMOSTATAT pentru funcţia de  

        ARMARE  a stratului asfaltic  

S-au confecţionat 3 plăci compactate, din care au rezultat 6 epruvete folosite pentru studiul 

comparativ de comportare la fisurare, după cum urmează: 

-  SOLUŢIA  (A) -   Asfalt reciclat armat cu ARMEX DURAGRID GEO–T;     

-  SOLUŢIA  (B) -   Asfalt  BA16 armat cu ARMEX DURAGRID GEO–T,  la Tº = 25ºC; 

-  SOLUŢIA  (C) -   Asfalt  BAD25 armat cu ARMEX DURAGRID GEO–T,  la Tº = 10ºC. 

Rezultatele încercărilor şi prezentarea în imagini FOTO ale etapelor de testare se prezintă astfel: 

- SOLUŢIA  A  –  asfalt reciclat armat cu ARMEX DURAGRID GEO – T 

                           Temperatura nominală de testare  Tº = 25ºC 

•  Diagrama 1 - centralizatoare; 

•  Diagrama 2  - Placa asfalt martor; 

•  FOTO 1  –  etape ale încercării de la iniţierea fisurii la ruperea epruvetei – Placa   martor; 

•  Diagrama 3  - Placa 2 -  asfalt reciclat; 

•  FOTO 2  –  etape ale încercării de la iniţierea fisurii  - Placa 2;  

•  Diagrama 4 – Placa 1 -  asfalt reciclat armat cu ARMEX DURAGRID    GEO - T; 

•  FOTO 3 – etape ale încercării de la iniţierea fisurii (fără rupere) – Placa 1; 
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Placa 1   Asfalt reciclat armat    
               cu membrana ARMEX  

Placa 2   Asfalt reciclat 
 

Placa martor    Asfalt 
  

 Nr. cicluri Def. verticală  Nr. cicluri Def. verticală  Nr. cicluri Def. verticală   
 0 0.00  0 0.00  0 0.00   
 503 6.35  503 5.56  503 3.64   
 1007 9.60  1007 8.91  1007 4.44   
 1511 13.58  1511 13.36  1511 5.63   
 2015 17.29  2015 19.88  2015 6.92   
 2498 21.41  2162 24.02  2582 8.55   
 3002 25.45  2582 25.14  2834 10.74   
 3296 26.04     2876 19.18   
 3611 26.30         
 3821 26.45         

                                                               ASFALT  RECICLAT                        Temperatura nominală de testare  Tº = 25ºC 

 

DIAGRAMA 1 



Contract nr. 141/06.06.2008 – ”Incercari de laborator in vederea determinarii performantei  

produsului Armex Duragrid Geo-T in lucrari de drumuri” 
6 

 

                                                                                                                                               Temperatura nominală de testare  Tº = 25ºC 

 

                                                                                                          DIAGRAMA 2 
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Placa Martor 
 

 

FOTO 1 
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                                                                                                                 Asfalt reciclat                                              Temperatura nominală de testare  Tº = 25ºC 

 

                                                                                          DIAGRAMA 3 
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Placa 2   Asfalt reciclat 
 

 

FOTO 2 
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                                                                                    Asfalt reciclat armat cu membrană ARMEX                       Temperatura nominală de testare  Tº = 25ºC                         

 

                                                                                                           DIAGRAMA 4    
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Placa 1 

Asfalt reciclat armat cu 

membrana ARMEX 

 

Placa 1 

Asfalt reciclat armat cu 

membrana ARMEX 

 

FOTO 3 
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     -    SOLUŢIA B – strat de uzură BA16 armat cu membrană ARMEX DURAGRID GEO-T  

                                  Temperatura nominală de testare  Tº = 25ºC 

•  Diagrama 5  - centralizator; 

•  Diagrama 6  - Placa asfalt BA16 nearmat; 

•  FOTO 4 – etape de la iniţierea fisurii şi până la ruperea epruvetei; 

•  Diagrama 7 - Placa asfalt BA16 armat cu membrana ARMEX DURAGRID GEO-T ; 

•  FOTO 5 – etape de la iniţierea fisurii (fără rupere); 

 

 

       -    SOLUŢIA C  – Strat de legătură BAD25  armat cu membrană ARMEX DURAGRID GEO-T  

                                     Temperatura nominală de testare  Tº = 10ºC 

•  Diagrama 8  - centalizator; 

•  Diagrama 9  -Placa asfalt BAD 25 nearmat; 

•  FOTO  6 – etape de la iniţierea fisurii şi până la ruperea epruvetei; 

•  Diagrama 10  - Placa asfalt BAD25 armat cu membrana ARMEX  DURAGRID GEO-T ; 

•  FOTO 7, 8 – etape de la iniţierea fisurii (fără rupere); 
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Asfalt  BA16  
Număr de 
cicluri 

Deformaţia 
verticală 

0 0 
398 2.18 
797 3.60 

1196 5.01 

1595 9.76 

1616 11.01 

1637 13.04 

1910 14.04 

2162 14.39 

  
Asfalt  BA16  armat cu  
Armex Duragrid Geo-T 

Număr de 
cicluri 

Deformaţia 
verticală 

0 0 

503 4.15 

1007 5.37 

1490 6.79 

1994 8.15 

2498 9.24 

3002 10.65 

3506 11.77 

4010 13.48 

4493 14.75 

4997 16.55 

6005 21.95 

6509 24.87 

6782 25.30  

                                                                                                         DIAGRAMA 5 
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DIAGRAMA 6 
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FOTO 4  -  Asfalt BA16  
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                                                               ASFALT  BA16  armat cu membrană ARMEX                    

                                                                                                                                                                                            Temperatura nominală de testare Tº = 25ºC 

 

DIAGRAMA 7 
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FOTO 5 -  Asfalt BA16 armat cu membrană ARMEX  
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ASFALT   BAD 25         

Asfalt BAD25  Asfalt BAD25 armat cu 
Armex Duragrid Geo-T 

Număr 
de cicluri 

Deformaţia 
verticală 

Număr 
de cicluri 

Deformaţia 
verticală 

0 0 0 0.00 
608 1.28 608 0.52 

1217 1.74 1217 1.12 
1805 2.23 1805 1.52 
2414 2.63 2414 1.97 
3002 3.15 3002 2.38 
3611 3.64 3611 2.74 
4199 4.24 4199 3.24 
4808 4.86 4808 3.74 
5396 5.60 5396 4.32 
6005 6.33 6005 4.98 
6614 7.34 6614 5.89 
7202 8.43 7202 6.89 
7811 10.45 7811 8.28 

8399 9.87 

9008 12.88 

9617 18.82 

10205 23.55 

10814 24.68 

 

11402 25.30 

12200 25.72 

 

 12893 26.10 

 
                                                                                         Temperatura nominală de testare Tº = 10ºC 

 
 

 

DIAGRAMA 8 

 



Contract nr. 141/06.06.2008 – ”Incercari de laborator in vederea determinarii performantei  

produsului Armex Duragrid Geo-T in lucrari de drumuri” 
19 

 

                                                                                                                ASFALT   BAD 25                                

                                                                                                                                                                                            Temperatura nominală de testare Tº = 10ºC 

 

DIAGRAMA 9 
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                                                                                  FOTO 6   –  Asfalt  BAD25 
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                                                                  ASFALT   BAD 25   armat cu membrană ARMEX                      

                                                                                                                                                                                       Temperatura nominală de testare Tº = 10ºC 

 

DIAGRAMA 10 
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                                                           FOTO 7 – Asfalt  BAD25 armat cu Armex Duragrid Geo-T                 pag. 1 
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                                                          FOTO 8  -  Asfalt  BAD25 armat cu Armex Duragrid Geo-T    pag. 2 
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A2)   Interpretarea rezultatelor obţinute pentru funcţia de ARMARE a straturilor asfaltice 

Cazul  A  -  “asfalt reciclat”  -  temperatura nominală de testare  Tº = 25ºC. 

În urma testelor s-a putut observa capacitatea stratului de asfalt de a prelua deformaţii mari fără 

ca fisura să se propage pe întreaga grosime. Se pare că această comportare a fost dată de bitumul 

modificat utilizat la reţeta asfaltului reciclat. Totuşi, la această soluţie se poate observa performanţa 

stratului armat cu membrana ARMEX în raport cu numărul de cicluri la care s-a obţinut deformaţia 

maximă (25 mm), faţă de stratul nearmat. În ambele cazuri testele s-au oprit în momentul în care s-a 

obţinut o deformaţie de 25mm, aceasta fiind valoarea maximă de înregistrare cu FISUROMETRUL 

TERMOSTATAT şi considerându-se că întru-n caz real, pe teren, o asemenea deformaţie reprezintă 

deja compromiterea structurii rutiere, astfel: 

 Asfalt reciclat simplu:                   Nc1 = 2600   

 Asfalt reciclat armat cu ARMEX:  Nc2 = 3800  3800  - 

 Temperatura incercarii:                  T = 25ºC 

Coeficientul de performanţă se poate determina în acest caz cu umătoarea relaţie: 

 % 46100
2600

2600  3800
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1
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−
=⋅

−
=

c

ccA

p
N

NN
C  

Performanţa de creştere a duratei de serviciu cu 46%, ca imagine a numărului de cicluri suportat, 

rezultă din proprietatea membranei ARMEX DURAGRID GEO – T de a realiza o conlucrare  perfectă 

la interfaţa cu asfaltul, obţinând practic o capacitate de preluare integrală a tensiunilor din zonă, care 

susţineau deschiderea şi propagarea fisurii. Astfel, rezistenţa la întindere a membranei ARMEX 

coroborată cu buna capacitate de “lipire” la temperaturi ridicate la interfaţa cu asfaltul, reprezintă buna 

comportare la preluarea fenomenului de fisurare din stratul asfaltic. 

Cazul B  - “strat de uzură BA16 armat cu membrana ARMEX”  

                   Temperatura nominală de testare  Tº = 25ºC. 

Din diagrama 5 centralizatoare se poate constata performanţa la deformaţia la rupere la proba 

simpla, faţă de cea armată cu membrana ARMEX unde practic fisura nu se propagă. 
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- deformaţie  verticală  maximă de 25mm; 

- fisura nu se propagă prin placa armata cu membrana ARMEX având o rezervă la rupere faţă 

de cea nearmată de 76%; 
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- Dacă se ia în consideraţie şi durata de serviciu ca imagine a numărului de cicluri suportat se 

pot extrage urmatoarele date: 

- 
2

1

6782)16(

2162)16(

cc

cc

NARMEXBAN
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==+

==

 

- La Tº=25ºC performanţa la exploatare se apreciază astfel: 
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- Acest rezultat poate fi influenţat în principal de temperatura de încercare la fisurare a 

epruvetelor (25ºC). Se ştie că la temperaturi ridicate rigiditatea mixturii asfaltice scade, deci şi 

capacitatea stratului de a prelua solicitari ciclice. Interesant este că prin prezenţa membranei 

ARMEX comportarea la fisurare este de o performanţă remarcabilă, complexul asfalt - 

membrană fiind practic susţinut din punct de vedere al reducerii fisurării asfaltului de prezenţa 

membranei ARMEX. 

        Cazul C  - “ Strat de legatură BAD25 armat cu membrana ARMEX”  

                            Temperatura nominală de testare  Tº = 10ºC. 

-  În acest caz s-a redus temperatura de încercare pentru a micşora posibilitatea deformării din 

greutate proprie. În această situaţie a crescut intervalul de testare, iar fisurile apărute au fost 

evident departajate de prezenţa membranei  ARMEX DURAGRID GEO-T. 

- Coeficientul de performanţă la deformaţii la momentul ruperii epruvetei conf.  Diagram. 8, este: 

- 
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- Imaginea duratei de exploatare redată de coeficientul de performanţă rezultat din raportarea 

comportamentală la cicluri de solicitare au condus la urmatoarele observaţii: 

- 
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La această încercare s-a pus în evidenţă încă o data influenţa temperaturii asupra comportării 

asfaltului la fisurare în prezenţa membranei ARMEX. Aşa cum este de aşteptat faţă de cazul B, 

coeficienţii de performanţă la deformaţii şi la număr de cicluri suportat se inversează ca ponderi, 
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respectiv asistăm la o creştere a performanţei la deformaţii verticale datorită creşterii rigidităţii 

asfaltului şi o scădere a performanţei la număr de cicluri datorită pierderii caracteristicilor de 

elasticitate ale acestuia. 

B1)    Încercarea epruvetelor pe FISUROMETRUL TERMOSTATAT pentru funcţia de      

          ANTIFISURĂ 

Rezultatele obţinute în urma testării probelor P8 şi P10, încercate în aceleaşi condiţii de 

 Forţă şi Amplitudine 

 

Funcţia de antifisură s-a testat pe epruvete compozite alcătuite din strat asfaltic pe strat din beton 

de ciment fisurat, la interfaţa cărora s-a analizat soluţia cu şi fără membrană. 

Într-o primă etapă de studiu, s-a încercat performanţa de antifisură a membranei ARMEX 

DURAGRID GEO–T prin proprietatea ei de conlucrare la interfaţa asfalt – beton de ciment fisurat.  

Făcând o comparaţie între performanţa antifisură la probele 8 şi 10 s-a putut constata influenţa 

temperaturii de “lipire” a  membranei de suportul de beton fisurat şi de faţa inferioară a stratului 

asfaltic de protecţie. La cele două probe au fost diferenţiate temperaturile de lipire, respectiv 105ºC la 

proba 8 si 160ºC la proba 10. În ceea ce priveşte numărul de cicluri la care s-a realizat deformaţia 

maximă verticală de 14(15)mm, evaluată prin coeficientul de performanţă CpNC a realizat: 
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DIAGRAMA 11 
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        Rezultatele obţinute în urma testării probelor P12 şi P13 

        Temperatura mixturii asfaltice în timpul executării probelor:  T =  min. 130
 
ºC 

        Temperatura de păstrare şi încercare a probelor:  T = 5
 
ºC 

 

                                               

             

 Proba 12     Proba 13     

 
Asfalt + membrană + beton     Asfalt + beton     

 
Nr. cicluri Def. vert. - mm  Forţa Amplitudinea  Nr. cicluri Def. vert. - mm  Forţa Amplitudinea 

 

 0 0,00   0 0,00  50  

 500 6,82  
50 

 1.200 0,33  100  

 1.200 8,30  100  2.400 0,42  150  

 2.400 10,10  150  3.600 1,00  200  

 3.600 11,03  200  4.800 1,31  250  

 4.800 13,08  250  6.000 2,23  300  

 6.000 13,63  300  7.200 3,48   

 7.200 14,09  350 

40 

 7.496 3,93   

 8.400 14,37  400  7.916 4,85   

 9.600 14,54  450  8.105 6,87   

 10.800 14,86   8.210 22,49  

350 

40 

 

 11.779 15,13  
500 

80 
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DIAGRAMA 12 



Contract nr. 141/06.06.2008 – ”Incercari de laborator in vederea determinarii performantei  

produsului Armex Duragrid Geo-T in lucrari de drumuri” 
30 

 

 

   

   

                                                
                                              Proba 12:  Asfalt cu Armex Duragrid Geo-T şi beton – temperatura de testare T = 5ºC 
 

 



Contract nr. 141/06.06.2008 – ”Incercari de laborator in vederea determinarii performantei  

produsului Armex Duragrid Geo-T in lucrari de drumuri” 
31 

 

   

   

 

Proba 13:  Asfalt cu beton  – temperatura de testare T = 5ºC 
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Astfel, se poate spune că avem un spor de 20% la durata de exploatare la probele la care s-a realizat 

o bună „lipire” a membranei ARMEX de suportul din beton de ciment fisurat şi de placa de asfalt, faţă 

de cele la care s-a realizat o lipire la o temperatură redusă(105ºC). 

 Pentru a simula o situaţie cât mai aproape de cea reală, pentru execuţia următorului set de 

epruvete, compactarea mixturii calde pe compactorul de plăci în laborator s-a făcut la cel puţin 130ºC, 

temperatura normală de compactare pe teren, iar încercările s-au realizat la temperaturi scăzute(5ºC).   

 S-au obţinut următoarele rezultate: 

Proba 12  -  ASFALT + MEMBRANA  ARMEX DURAGRID – GEO T + BETON  

                  -  Temperatura nominală de testare  Tº =  5ºC. 

 Deformaţia verticală :                                                         Dv(12) = 15,13mm 

 Număr de cicluri la rupere din întindere din încovoiere:    Nc(12) = 11.779 

 

Proba 13   -   ASFALT +  BETON  

                   -   Temperatura nominală de testare  Tº =  5ºC. 

 Deformaţia verticală :                                                          Dv(13) =22,49(6,87)mm 

 Număr de cicluri la rupere din întindere din încovoiere:     Nc(13) = 8.210 

 

 Se poate calcula performanţa ca strat antifisură la temperaturi scăzute (5ºC) a membranei: 

      - la deformaţii:              %120100
87.6

87.613.15
=⋅

−
=pDvC    

      - la cicluri de fisurare:  %43100
210.8

210.8779.11
=⋅

−
=pNcC    

 

 Observaţii privind calitatea de strat antifisură a membranei ARMEX DURAGRID – GEO T: 

1. Epruveta din structura compozită fără membrană ARMEX s-a rupt casant, 

la temperatura de 5ºC, când se ştie că rigiditatea stratului asfaltic creşte. 

2. Epruveta din structura compozită cu membrană ARMEX  la interfaţa asfalt 

beton fisurat, prezintă iniţial deformaţii mai mari (fără să fisureze), după 

care deformaţia s-a stabilizat. Epruveta nu s-a rupt, respectiv membrana 

nu a cedat, iar fisura nu a devenit aparentă la suprafaţa asfaltului ceeace 

prezintă interes în continuarea cercetării în vederea identificării condiţiilor 

de reproductivitate a fenomenului constatat. 
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Din analiza coeficienţilor de performanţă s-a putut identifica rolul benefic al 

prezenţei membranei ARMEX DURAGRID GEO-T ca strat antifisură, în 

sensul că imaginea duratei de exploatare exprimată prin numărul de cicluri 

până la ruperea epruvetei a crescut foarte mult. 

         

          Aceste concluzii privind comportarea favorabilă a mixturilor asfaltice armate în strat cu 

membrana ARMEX DURAGRID GEO-T sau a mixturilor de protecţie a straturilor rutiere fisurate în 

exploatare prin interpunerea aceleiaşi membrane, conduc la necesitatea continuării studiului în 

vederea stabilirii condiţiilor de reproductibilitate a performanţelor soluţiilor prezentate, pentru diverse 

variante de structuri rutiere şi diverse variante de reţetă a mixturii asfaltice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


