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Noul reprezentant al calităţii
CASAGRANDE în România
Firmă nou înfiinţată în 2008, sub
conducerea domnului Sorin Cartas,
S.C.ROMDRIL S.R.L. reprezintă
CASAGRANDE în România.
Numele CASAGRANDE este cunoscut
în lumea întreagă pentru utilajele sale
specializate în execuţia fundaţiilor
şi a echipamentelor geotehnice. Firma produce: macarale hidraulice pe
şenile, utilaje pentru piloţi şi micropiloţi,
echipamente pentru pereţi diafragmă,
utilaje de prelucrat noroiuri bentoni
tice, foreze (CFA), utilaje pentru forat
tuneluri.
Utilajele sunt foarte versatile, cu modu
le diferite, cu echipări suplimentare
obţinându-se configuraţii total diferite
faţă de utilizarea iniţială. Motoarele utilizate sunt Deutz, Cummings şi Volvo
iar hidraulica poartă mărcile celor mai
cunoscute firme din lume.
Gama de macarale este formată din
patru modele: C 200 – 24 tone la o
săgeată de 3 m, C 400 - 40 tone, C
600 – 67 tone şi C 800 – 82 tone.
Macaralele au şenilele extensibile
hidraulic pentru obţinerea unei presiuni mai mici asupra terenului pe
care se deplasează. Macaralele au de
asemenea conexiuni hidraulice pentru
acţionarea suplimentară a oscilatoarelor hidraulice pentru rotirea şi înfigerea
protecţiilor de ţeava în pământ.
Echipamentele hidraulice pentru
piloţi sunt reprezentate de modelele B
105NG (fig 2), B 125, B 135, B 170,
B 180, B250, B 300, C 600 şi C 800
NG. Diametrele de foraj sunt între 400
mm şi 2700 mm şi adâncimea maximă
de 98 de metri. Pe aceeaşi structură
pe şenile modelele mai mari de B
125 pot fi utilate cu echipamente pentru pereţi diafragmă sau cu foreze cu
elice continuă (CFA). Modelul B105
NG este uşor transportabil, prin pliere
putând fi încărcat pe un trailer obişnuit
greutatea maximă nedepăşind 27 tone.
Toate modelele se pot instala rapid la
punctul de lucru prin simpla ridicare.

Fig 2. Utilaj B105 NG + Piloţi foraţi

Fig 5. Utilaj de forat micropiloţi C6

Cabina operatorului este izolată împotriva prafului şi a zgomotului, cu
aer condiţionat, calculator de bord
şi cameră de luat vederi pentru
înfăşurarea cablului pe troliu şi spatele
maşinii.
Utilajul de forat piloţi B250 (fig 3)
poate fora până la o adâncime de 68 m
adâncime cu un diametru maxim de

Fig 1. Utilaj CFA425
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Fig 3. Utilaj de forat piloţi B250

Fig 4. Utilaj pentru pereţi diafragmă
B180HD-KRC2

2.500 mm. Motorul este de tip Deutz
BF6M 1015 C, 408 CP. Capul hidraulic
este de 217 KNm.
Utilaj pentru pereţi diafragmă B180HD
– KRC2 (fig 4) cu mast autoridicător,
indicat pentru operaţia de forare a
piloţilor. B180HD poate fi echipat cu
bare telescopice Kelly pentru un dia
metru maxim al găurii de 2.200 mm
sau cu kit de şnec continuu (opţional)
cu un diametru maxim de 1.000 mm.
Modelele pentru micropiloţi (diametre
până în 600 mm) sunt M3 E/D, C6,
C8, M6, M9, C14. Aceste maşini se
remarcă prin versatilitate, unghi de lucru şi uşurinţa cu care pot fi transportate, greutatea proprie pornind de la 5
tone. Ele pot accesa spaţii cu înălţime
mică putând fi astfel folosite şi pentru întărirea fundaţiilor clădirilor vechi.
Maşinile sunt foarte indicate pentru
ancoraje în unghi, comenzile deosebit
de simple şi intuitive.
Utilajul pentru forat micropiloţi pe şenile
C6 (fig 5) poate fi utilizat pentru: fora
rea piloţilor, ancoraje, jet grouting (la
cerere), forare cu CFA. Are un motor
Deutz de 129 CP iar greutatea totală
este de 12,7 tone. Capul hidraulic este
de 13,55 KNm iar înălţimea mastului este de 6 m. Vinciul are o forţă de
20 KN şi viteza maximă de rotaţie a
capului rotativ este de 530 rotaţii pe
minut.

CASAGRANDE produce de asemenea o gamă largă de accesorii cum
ar fi: freze hidraulice, graifere pentru
pereţi diafragmă, oscilatoare pentru
ţevi (luvoaieze), echipamente pentru
producerea şi reciclarea noroaielor
bentonitice şi echipamente pentru JET
GROUTING. Oricât de dure ar fi con
diţiile de sol, frezele hidraulice produse
de Casagrande pot realiza orice dimensiune de pereţi diafragmă, lanţurile
de tăiere putând produce o îmbinare
perfectă şi etanşã a pereţilor. Greife
rele sunt hidraulice sau mecanice cu o
productivitate deosebită şi o fiabilitate
remarcabilă. Montajul este rapid, fără
nevoia de a utiliza o macara auxiliară.
Cererea de a excava eficient în soluri
tari şi medii a dus la dezvoltarea
modelului Kelly KRC2 HD combinată
cu un greifer de tip K. Pentru a elimi
na tendinţa de deviaţie a săpăturii şi
pentru a executa colţurile perimetrului,
graiferul se poate roti până la 180°.
JET GROUTING este o metodă nouă
de îmbunătăţire a portanţei solului şi
impermeabilizare. Metoda distruge în
totalitate structura solului prin ameste
cul particulelor cu un lapte de ciment
introdus sub presiune care duce în
scurt timp la solidificarea omogenă.
Este astfel posibilă tratarea celor mai
multe soluri, de la argile moi şi nisipuri
până la soluri de pietriş.
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PTC - ciocane şi lănci vibratoare

În România, datorită creşterii
preţurilor, locurile cu terenuri slabe
pentru construcţii devin din ce în
ce mai atractive pentru dezvoltatori,
din acest motiv vibrocompactarea
sau execuţia piloţilor de balastru
reprezintă o soluţie foarte bună pentru îmbunătăţirea acestora.
Pentru a veni în ajutorul firmelor de
construcţii, firma Romdril furnizează
mai multe soluţii întărire a solurilor
slabe cum ar fi:
Piloţi sau micropiloţi foraţi
l Jet grouting (injecţie la adâncime
de până la 40 m de ciment sub
presiune de 500 – 600 bari).
l Grouting
(injecţie la adâncime
de până la 20 m de ciment sub
presiune de până la 100 bari)
l Soil mixing (amestecarea solului cu
ciment sub presiune cu ajutorul unor
maşini de forat)
l Piloţi de balastru (vibropresarea
de balastru sau pietre în jurul unei
coloane vibrante susţinute de o
macara)
Ca reprezentant în România al firmei
PTC, S.C. ROMDRIL S.R.L. prezintă
utilajele de vibroîmpingere pentru
execuţia piloţilor de balastru (ciocane
vibratoare şi vibrolance), o soluţie
modernă şi des întâlnită chiar şi în
România pentru întărirea solurilor moi
(nisip, mlaştini, argilă slabă etc.)
Ciocanele vibratoare produc vibraţii
pe direcţie verticală şi sunt utilizate
la înfigerea sau extragerea de diferite
profile cum ar fi: palplanşe, grinzi H şi
L, tubulaturi şi ţevi, piloni de ciment,
piloni de lemn.
Pentru prinderea elementelor care
se vibrează, ciocanele vibratoare
marca PTC sunt dotate cu o gamă
largă de menghine pentru adaptarea la diferitele dimensiuni şi diametre ale profilelor. Vibratoarele se pot
monta pe excavatoare sau macarale.
4

Tipuri de vibratoare:
l cu frecvenţă standard, ce au momentul excentric cuprins între
15 - 261 kg/m şi amplitudinea maximă
între 20,9 – 31,3 mm;
l cu frecvenţă înaltă şi moment variabil (ideale pentru lucrul în centrul
oraşului datorită controlului strict al
vibraţiilor), ce au momentul excentric
cuprins între 0–8 kg/m şi 0–48 kg/m
şi amplitudinea maximă cuprinsă
între 11, 8 – 16,8 mm;
l cu frecvenţă înaltă (37 – 38 Hz),
ce au momentul excentric cuprins
între 6,5 – 27 kg/m şi amplitudinea
maximă între 19,4 – 22,5 mm;
l cu frecvenţă standard şi amplitudine
variabilă, cu momentul excentric
cuprins între 0 – 23,5 şi 0 – 130
kg/m şi amplitudinea maximă între
16,5 – 26,8 mm.
Vibrolance este un sistem hidraulic
vibrant care este compus din:
l o sondă vibratoare cilindrică cu aripi
demontabile
l o unitate hidraulică special proiectată
cu motor Diesel de 138 KW sau
242 KW
l una sau mai multe ţevi de extensie
l un set de furtunuri hidraulice de 30
sau 45 de metri
l un separator de vibraţie care stopează
trecerea vibraţiilor în braţul macaralei
l ca opţiune un sistem de alimentare
cu balastru la baza lăncii vibratoare
l instrumentaţie de calcul a vibraţiilor şi
a materialului compresat

Avantajele sistemului constau în: elimi
narea totală a vibraţiilor transmise în
cârligul de susţinere, utilizarea extensiilor de 5 metri asigură ajungerea la
adâncimea dorită, fiabilitate ridicată,
frecvenţa de vibraţie variabilă asigură
adaptarea la diferite tipuri de soluri
(pentru nisip frecvenţa înaltă şi amplitudine mică iar pentru argilă frecvenţa
joasă şi amplitudine mare), mentenanţa
simplă şi redusă datorită modului de
proiectare.
Vibrolance poate fi atârnată liber de
o macara sau ghidată pe un mast şi
este vibrată în pământ prin propria
greutate sau ajutată prin injecţia de aer
sau apă.
Modul de lucru este următorul: se
vibrează cilindrul eventual cu injecţie de
apă până la adâncimea dorită şi la ridicare se adaugă material cu compactări
progresive până la suprafaţă. De la
diametrul de 350-400 mm se ajunge
la piloţi de 600-800 de mm prin împingerea în adâncime şi laterală iar
caroiajul piloţilor se determină de
proiectant între 1-1,5 metri distanţă
unul de altul. Datorită faptului că lancea este închisă jos se realizeazã
şi compactarea laterală a terenului
(displacement). Materialul introdus
este bine compactat şi metoda este
mai ieftină decât cea a piloţilor de beton foraţi sau prefabricaţi.
PTC furnizează de asemenea pompele
de apă necesare (150 mc/h la 15-30
bari) antrenate de un motor Diesel
www.romdril.ro

separat sau de unitatea de putere
hidraulică.
PTC pune la dispoziţie şi un sistem de
măsurare şi monitorizare numit Vibrolance Vibcorder pentru controlul ratei
de compactare sau a adâncimii de lucru. Avantajele utilizării acestuia sunt:
permite controlul parametrilor în timpul
vibrării de către operator, fiind instalat
pe macara; operatorul poate vedea
când s-a ajuns la adâncimea dorită
şi poate porni compactarea; datorită
memoriei sistemului toate operaţiile
pot fi înregistrate şi un raport tipărit
poate da o dovadă a bunei execuţii;
ca o opţiune poate fi măsurată şi înclinarea x, y a cilindrului.
Momentul excentric al PTC Vibrolance
poate atinge 11,2 m/kg, frecvenţa de
vibrare este între 1.680 rpm şi 3.000
rpm, iar forţa centrifugală între 116 Kn
şi 354 Kn.
De asemenea, RomDrill poate livra
unităţi de putere hidraulice comandate
de un sistem controlat de microprocesor şi radiocomandate, cu motoare
Diesel cu puteri maxime de 892 CP.
Aceste unităţi hidraulice care în esenţă
reprezintă un motor diesel, pompe
hidraulice şi rezervoare de ulei pot
alimenta şi orice alt tip de consumatori hidraulici cum ar fi: pompe, cilindri,
ciocane vibratoare, picoane, luvoaiez,
demolatoare etc.

S.C. ROMDRIL S.R.L. furnizează toate
tipurile de palplanşe laminate sau
ambutisate şi toate combinaţiile de
pereţi (ţeavă – palplanşă, profil H cu
profil Z).
5
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S.C. RomDril S.R.L. & Tescar Italia

Stenuick

TESCAR este o companie italiană
ce are ca reprezentant autorizat în
România firma S.C. ROMDRIL S.R.L.
Firma produce maşini pentru micropiloţi,
piloţi şi pereţi diafragmă cu ajutorul
bentonitei.
Seria de micropiloţi, cunoscută sub
numele de “TES series”, include:
TES 20D pentru forat găuri de drenaj,
micropiloţi si ancorări, TES 20B ataşabil
la excavator, TES 40 compact (Fig 1)

Compania franceză Stenuick reprezintă
un punct de reper pe piaţa utilajelor de
forat, fiind cunoscută prin inventarea
ciocanului de fund în 1952 şi ca pre
cursor al forajului rotativ simultan cu
ţeavă şi prajină – sistemul denumit
Saturn.

ducând în fabricaţie o nouă serie pentru
piloţi foraţi, cu un success remarcabil
pe piaţa romanească şi anume “CF
series”. Modelele din seria CF (CF 2,5,
CF 2.5A – cu stabilizator dublu, CF 2.5
Compact – cu comandă la distanţă,
CF 3 (Fig 2), CF 3P – cu mast tele
scopic, CF 3S, CF 3SC – cu stabilizator
dublu, CF 4, CF 6, CF 8, CF 10 (Fig
3) şi CF 12), sunt proiectate pentru a
putea fi transportate cu uşurinţă la locul
lucrării, pot interveni în arii de lucru cu
acces dificil şi spaţiu limitat şi prezintă
performanţe tehnice deosebite în raport
cu dimensiunile lor reduse. Practic se
pot folosi toate sistemele de foraj existente: cu cap rotativ, cu CFA (cu şnec
continuu), pentru pereţi diafragmă etc.
Fig 4. Utilaj CF3 CFA

la dispoziţie utilajul TES 40/1000 (Fig
5), ce are un cuplu de 4.000 daNm şi o
greutate de 5.900 kg. Cu acest utilaj se
poate ajunge la o lungime maximă de
foraj de 60 m cu un diametru al sculei
de forat de maxim 1.000 mm.
În calitate de reprezentant autorizat,
S.C.ROMDRIL S.R.L. asigură cu personal tehnic specializat, instruit la firma
producătoare, punerea în funcţiune

Fig 1. Utilaj TES 40 Compact

sau cu unitate de putere separată şi
TES 100 foreze hidraulice. Această
serie de utilaje s-a impus în scurt timp
atât pe piaţa italiană cât şi pe pieţele
externe şi a reprezentat pentru TesCar
un important pas înainte şi experienţa
acumulată în domeniul forajelor.
Urmându-şi drumul firesc, compania
TesCar a continuat cercetarea, dezvoltarea şi proiectarea utilajelor intro-

Fig 3. Utilaj CF 10

Fig 2. Utilaj CF3
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Cuplul dezvoltat acoperă domeniul de
la 2.500 kgm (CF 2.5) până la 12.000
kgm (CF 12) cu diametre ale găurilor
forate de la 350 mm până la 1.300 mm
şi adâncimi de foraj de la 15 m până la
40 m folosind sistemul cu bare Kelly.
Noul model CF 3 CFA (Fig 4) dezvoltă
un cuplu de 3.200 kgm şi poate atinge
o adâncime de 10 m la un diametru
maxim al găurii forate de 500 mm, cu
sistem de forare cu CFA. Ultimul model
CF 8 CF, este de asemenea dedicat
sistemului de foraj cu CFA.
Pentru forari orizontale, Tescar vă pune

Fig 5. Utilaj TES 40/1000

a utilajelor, service în perioada de
garanţie (12 luni) şi în postgaranţie,
consultanţă tehnică şi îşi propune o
atitudine orientată către client prin stabilirea unor relaţii de colaborare bazate
pe implicarea cu seriozitate în identificarea nevoilor clienţilor şi stabilirea
soluţiilor tehnice optime.

Ciocanul de fund este alcătuit
dintr-o ţeavă cilindrică în interiorul
căreia culisează un piston care are
ataşat la capătul inferior un bit. La
capătul superior, ţeava este prevazută
cu un adaptor prin intermediul căruia
ciocanul de fund poate fi conectat la
coloana de foraj. Pistonul este acţionat
cu aer comprimat printr-o supapă cu
revenire cu arc şi imprimă bit-ului o
mişcare de percutie. Milşcarea de
percuţie combinată cu mişlcarea de
rotaţie determină sfărâmarea terenului
foarte dur, evacuarea particulelor rezultate fiind posibilă datorită presiunii
aerului comprimat. Această tehnologie a avut un impact deosebit asupra
productivităţii forajelor în terenuri
dure.

pentru forajul în soluri slabe (nisip, pietriş,
argile moi, aluviuni, etc.), coloana
de ţevi având rolul de consolidare a
puţului forat. Ulterior, sistemul a fost
modernizat astfel încât astăzi există
două tipuri: cu coloană de foraj şi
ciocan de fund cu bit asimetric (sistemul
ODEX) si cu coloana de foraj şi ciocan
de fund cu bit simetric (sistemul STEX).
În cazul în care trebuie traversat
un strat de sol dur, se montează în
capătul coloanei de foraj un ciocan
de fund cu bit simetric sau asimetric.
În timpul forajului, bit-ul se deschide
la un diametru superior diametrului
ţevii. Coloana de ţevi poate fi astfel
coborâtă pe măsura ce se străpunge
stratul dur. După străpungere, aplicând
rotaţie inversă coloanei de prăjini,
bit-ul asimetric se închide (bit-ul
simetric se închide automat). Coloana
poate fi extrasă şi scula de foraj poate
fi înlocuită cu alta potrivită pentru
stratul urmator. Astfel sistemul Saturn
poate fi folosit la forajul în orice tip
de sol, având aplicaţii multiple (puţuri
de apă, construcţii civile, investigaţii
miniere, etc).
Compania Stenuick produce o gamă
completă de utilaje, echipamente şi
accesorii pentru forat, structurate pe
două categorii: cu acţionare pneumatică

şi cu acţionare hidraulică. Domeniile în
care pot fi folosite aceste utilaje sunt:
foraje puţuri de apă, micropiloţi pentru
fundaţii şi consolidări de teren, cariere
şi mine, investigaţii geotehnice, foraj
seismic, cercetare minieră, lucrări
acrobatice şi altele.
Utilaje pneumatice
Utilajele de forat pneumatice, produse
de Stenuick, sunt foarte versatile şi
fiabile prin construcţia lor simplă şi
robustă şi pot fi folosite pentru lucrări de
foraje de puţuri de apă de mică adâncime, în cariere de piatră, micropiloţi,
ancorări, lucrări acrobatice şi întărire

Sistemul Saturn – sistemul de foraj
rotativ simultan cu ţeava şi prăjina
– a fost posibil prin montarea unui al
doilea cap rotativ pe utilajul de forat.
Astfel, cele două coloane de foraj (ţevi
şi prăjini) pot fi acţionate independent. Iniţial, sistemul a fost conceput
www.romdril.ro
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de terenuri. Forajele pot atinge adân
cimi şi diametre maxime de 60 m res
pectiv 203 mm. Pentru deplasarea în
şantier, utilajele sunt prevăzute în general cu roţi sau şenile (modelele BBAS
micropiloţi şi Stentrack).
Modelul BBAS LC50 poate fi montat
pe un mast.
O caracteristică foarte importantă a
acestor utilaje este că pot funcţiona şi
sub apă.
Utilaje hidraulice
Utilajele hidraulice Stenuick sunt destinate în principal forajelor de puţuri
de apă, geotermale şi pentru fundaţii.
Sunt utilaje autopropulsate pe şenile,

Sip&T Italia

sau pot fi montate pe camion.
Unul din utilajele de mare succes pe
piaţă este Stenuick S1100. Destinat
forajelor de puţuri de apă şi geotermale,
poate fora până la 400 m adâncime,
diametrul maxim al forajului putând
fi 444 mm. Maşina este echipată cu
un motor Caterpillar de 129 CP care
acţionează o serie de pompe hidraulice
cu debit fix şi variabil, care la randul lor
acţionează echipamentele de foraj şi
auxiliare. Se deplasează pe şenile,
fixarea pe poziţia de lucru făcându-se
cu ajutorul a 4 stabilizatoare acţionate
hidraulic. Forţele de tracţiune şi împingere maxime sunt de 12 t, respectiv
6,2 t la o viteză de deplasare a lanţului
de 40 cm/s. Cuplul de rotaţie este de

Sip&T spa înfiinţată în anul 1996
este o firmă specializată în echipamente de construcţii şi scule pentru
foraj. Produsele Sip&T pot fi utilizate pentru următoarele: drumuri şi
poduri, baraje, tuneluri etc.

Gama de carotiere include şi carotierele centrifugale create pentru
foraje cu diametre mici in straturi de
rocă sfărâmată.
Tubulatura creată de SIP&T include
îmbinările tubulaturii şi ţevi pentru
evitarea prăbuşirii pereţilor piloţilor în
operaţiile de foraj.
Îmbinările tubulaturii sunt compuse din
conexiuni mamă – tată aplicate la fiecare ţeavă a tubulaturii, pentru a uşura
operaţiunea de conectare.
Îmbinările includ 2 sisteme principale
de cuplaj:

S.C. ROMDRIL S.R.L. vă furnizează
de la Sip&T următoarele produse: bare
Kelly, borsape, şnecuri, şnecuri CFA,
carotiere, tubulatură, pâlnii de betonare.

1.136m/kg la 60 rpm, înjumătăţinduse la 120 rpm. Capul rotativ poate
fi deplasat lateral cu ajutorul unui
piston hidraulic în vederea montării/
demontării prăjinilor de foraj. Echipa
rea standard include un ghidaj pentru
ciocanul de fund cu diametrul trecerii
de 350 mm sau 450 mm şi un sistem
de ungere pentru ciocan cu rezervor
de ulei cu capacitatea de 30 l.
Opţional, utilajul poate fi dotat cu:
menghină hidraulică simplă sau dublă,
vinci auxiliar de 1t sau 3t, pompă
de noroi, pompă de spumă, braţ de
încărcare a prajinilor, generator de
sudură şi compresor de aer. Stenuick
S1100 este disponibil şi în alte două
variante: cu pompă de noroi, sau
cu două capete rotative , în această
ultimă variantă fiind posibil forajul cu
sistemele ODEX şi STEX.
Pe lângă utilajele prezentate, com
pania
Stenuick
produce
toate
echipamentele şi accesoriile de foraj
necesare: ţevi, prăjini, ciocane de
fund, biţi, pompe, compresoare, etc.,
furnizând astfel soluţii complete şi
suport tehnic imediat pentru orice tip
de lucrare în domeniile specificate.
În funcţie de cerinţele specifice
lucrărilor şi opţiunile clienţilor, utilajele
şi echipamentele pot fi reconfigurate
astfel încât să se adapteze perfect
condiţiilor impuse, rezultatul fiind reflectat ulterior în calitatea lucrpării şi
parametrii economici ai acesteia (durata de execuţie, costuri de execuţie,
costuri de întreţinere a utilajului, etc.)
8
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 uplaj cu înşurubare tip conic pentru
C
tubulaturile cu pereţi simpli şi dubli
(pentru stâlpii cu diametrul exterior
de la 600 mm – 2.500 mm)
l Cuplaj tip labirint pentru tubulaturile cu pereţi dubli şi simpli
(pentru stâlpii cu diametrul exterior
de la 600 mm – 3.000 mm)
Pâlniile de betonare sunt utilizate
pentru introducerea cimentului într-un
l

Scopul barelor Kelly este de a transporta către scula de foraj cuplul şi
presiunea produse de utilajul de foraj.
Acestea pot fi cu interblocare sau cu
fricţiune.
Borsapele cu diametre nominale de
la 400 – 2.000 mm pot fi de 3 tipuri:
cu fund dublu, centrifugal e şi cu fund
plat.

Sip&T realizează 3 tipuri de şnecuri:
l Standard S ce se folosesc la foraje
cu un cuplu de până la 150 kN
l Heavy Duty HD ce se folosesc la foraje cu un cuplu de până la 240 kN
l Super Heavy Duty SHD ce se
utilizează la foraje cu un cuplu de
peste 240 kN
www.romdril.ro

Şnecurile CFA cu diametre nominale
încadrate în intervalul 400 – 1.200 mm
diferă în funcţie de metodele de foraj,
de cuplu dar cele mai multe în functie
de ataşamentele hexagonale.
Carotierele sunt destinate forajului în
sol compact dur cu formatiuni de rocă.
Sunt disponibile în 3 variante:
l Standard S indicate pentru cupluri
limitate
l Heavy Duty HD indicate pentru cupluri medii
l Super Heavy Duty SHD indicate
pentru utilaje de foraj prevăzute
cu un moment de rotaţie de peste
20t/m, precum şi pentru piloţi cu
diametre mari.

pilon forat. Acestea se introduc în carcasele de oţel şi conduc cimentul prin
ele, făcând posibilă betonarea de jos
în sus.
9
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Noul reprezentant Maitek în România
Compania MAITEK SRL a luat naştere
în anul 1999, cu scopul de a dezvolta
noi tehnologii în domeniul carierelor.
Acest lucru a fost posibil datorită unui
grup de specialişti, având în spate un
know-how formidabil şi o experienţă
de peste 30 de ani în sectorul minier
pentru agregate şi instalaţii ecologice.
Produsele Maitek au fost apreciate
peste tot în Europa, dar şi în Orientul
Mijlociu.
Datorită restricţiilor apărute peste tot
în lume, Maitek şi-a propus să vină în
sprijinul oamenilor şi să rezolve şi problemele ce ţin de mediu, cum ar fi cele
legate de apă sau praful din atmosferă.
Astfel, Maitek propune o gamă variată
de produse şi soluţii inovatoare.
Produsele Maitek sunt: instalaţii complete şi/sau utilaje separate pentru
concasarea şi sortarea agregatelor,
instalaţii pentru tratarea noroiului,
decantoare centrifugale, prese filtru,
prepararea floculanţilor (polielectroliţi),
tancuri de noroi (slam), instalaţii
pentru curăţarea apei şi sisteme pentru îndepărtarea prafului şi reprezintă
echilibrul perfect între calitate şi preţ.
Firmele din România pot opta atât pentru instalaţii complete cât şi pentru părţi
separate.
Alimentatoarele Maitek
Alimentatoarele puse la dispoziţie de
Maitek pot fi de mai multe tipuri: cu
căruţ, cu bandă, cu discuri şi Grizzly,
cu vibraţii normale sau controlate. Capacitatea diferă foarte mult, acest lucru
făcând munca mai uşoară.

Tocătoare cu tijă (Rod mill)
Tocătoarele cu tijă Maitek sunt folosite
pentru “a corecta” produsul obţinut
de la concasoare.Sunt folosite deci
în ultima etapă a spargerii. Avantajul acestora îl reprezintă faptul că pot
trata orice material, indiferent de duritate, iar costurile sunt mici. Dimensiunile produsului final diferă în funcţie de
viteză. Tocătoarele cu tijă Maitek pot
fi cu descărcare centrală sau laterală
şi diferă destul de mult în ceea ce
priveşte cantitatea şi procesul.

S.C. MOVIS COMPS S.R.L.
Tel./Fax: 0239.619.171; 0239.611.343
Mobil: 0723.54.98.99

Instalaţii pentru tratamentul
noroiului
Instalaţiile pentru curăţarea noroiului au scopul de a reduce procentul
umidităţii de la aproximativ 70% la
aproximativ 35%.

excelente chiar în condiţii extreme.
De-a lungul timpului chiar şi cei mai
exigenţi clienţi s-au declarat mulţumiţi
de calităţile intalaţiilor Maitek.
Sunt concepute cu sisteme ce conţin
containere interioare de mari dimensiuni şi asigură un rezultat optim.

Presă filtru cu lame
Presa filtru cu lame Maitek a fost
gândită pentru sectorul minier sau
industrial. Aceasta funcţionează pe
baza unui cilindru hidraulic, iar în jurul lamelor se formează mici zone
unde se colectează noroiul. Acesta
este ţinut sub presiune, iar apa este
împinsă printr-un material textil. Apa
separată este trimisă într-un tanc
colector.

Instalatii Maitek pentru spălarea
agregatelor
Instalaţiile Maitek pentru spălarea
agregatelor pot fi cu lame sau cu
tambur orizontal.Sunt perfecte pentru
spălarea materialului dur sau foarte
murdar.
Benzi transportoare
Puterea benzilor transportoare de
înaltă calitate Maitek diferă în funcţie
de lungime şi lăţime.

Sisteme de recuperare a nisipului
Sistemele de recuperare a nisipului au
fost concepute pentru a recupera nisipul care nu necesită spălare. Aceste
sisteme pot fi folosite şi pentru a rezolva problemele de spălare în ceea
ce priveşte apa pierdută. Sistemul cuprinde un tanc de decantare cu şnec
pentru a transfera materialul depozitat
către cupe.
Instalaţii Maitek pentru sortare
Instalaţiile Maitek pentru sortare pot
fi cu vibrare şi mişcare liberă sau
controlată sau orizontale. Sunt concepute pentru a asigura performanţe

Instalaţie Maitek pentru curăţarea
apei
Această instalaţie are rolul de a recupera apa murdară ce rezultă din
spălarea agregatelor, pentru a o refolosi. Principiul funcţionării instalaţiei
este bazat pe curăţarea apei prin sedimentare într-un tanc. Procesul este
rapid, datorită unor floculanţi din lichid,
care asigură separarea apei de noroi
în 70 de minute.

diferite etape. Principiul este cel tot
cel al curaţării rapide prin injectarea
de floculanţi. Apa murdară este trimisă
în partea centrală a decantorului, se
ridică la suprafaţa tancului, se curăţă
şi apoi se duce într-un canal colector
situat de jur împrejurul tancului.

Decantori statici Maitek.
Decantorii statici pot curăţa suspensiile solide din apa ce rezultă din

Instalaţie pentru obţinerea
nisipului uscat
Această instalaţie are rolul de a
primi amestecul de nisip şi apă şi a
returna nisip uscat. Apa murdară este
colectată într-un tanc şi trimisă cu o
pompă într-un ciclon unde nisipul este
separat de apă datorită forţei cen-

trifugale şi a fricţiunii produse de contactul cu suprafaţa interioară. Nisipul
este trimis în altă parte pentru uscare.
Apa iese din ciclon, gata pentru a fi
reciclată.
Sistem de eliminare a prafului prin
pulverizarea cu spumă
Aceasta este o instalaţie inovatoare,
folosită în numeroase cariere şi lucrări
de ciment şi are multiple avantaje faţă
de sistemele anterioare: funcţionează
mult mai bine, deci calitatea este
superioară, costuri reduse de instalare,
costuri avantajoase pe timp lung, extrem de uşor de folosit. Poate fi folosită
prin extragerea nisipului sau curgerea
apei la locul respectiv, astfel nisipul
lăsându-se la pământ. Aditivii cu spumă
au origini vegetale, sunt biodegradabili
şi pot fi folosiţi fără a încălca vreo normă
în vigoare. Echipamentul oferit este rezultatul multor ani de cercetare, calitatea produsului final fiind superioară,
iar costurile reduse.

Concasoarele Maitek
Maitek oferă concasoare cu fălci,
de impact (cu ax vertical, reversibile
sau Grizzly) sau conice (echipament
mecanic sau hidraulic). Alegerea diferă
în funcţie de tipul pietrei, iar puterea
şi viteza concasorului pot varia foarte
mult, astfel că firmelor din România le
va fi foarte uşor să aleagă exact produsul de care au nevoie.
10

Instalaţie de preparare a
polielectroliţilor
Această instalaţie are scopul de a prepara şi doza floculantul pentru a putea
fi folosit în procesul curăţării sau al
tratării noroiului. Sistemul este format
din două tancuri ce funcţionează alternant: în timp ce prepararea are loc
într-un tanc, în celalalt floculantul este

deja extras. Soluţia este preparată prin
depunerea polielectrolitei pudră în apa
din tanc.După 60 de minute de amestec, o soluţie este obţinută, având o
concentaţie între 0,5 şi 2 la mie.

www.romdril.ro
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STA –
“Soluzioni Tecnologiche Avanzate”
STA – Italia oferă soluţii avansate
pentru tehnologiile de îmbunătăţire a
solurilor prin gama largă de pompe de
injecţie şi malaxoare pe care o produce.
Aceste echipamente îşi găsesc aplicaţii
în lucrările de grouting, jet-grouting,
injecţie chimică şi vibroflotaţie. Abor
darea unor astfel de lucrări presupune
folosirea unui lanţ de echipamente
format din: mixer-agitator (malaxor)
- în care se prepară amestecul de
injectat (în general o suspensie de
ciment-bentonită, dar şi alte amestecuri), pompă de injecţie(care livrează
amestecul la presiunile necesare) şi
echipamentul de injecţie (care diferă
de la caz la caz).În cazul lucrărilor de
anvergură sunt necesare silozuri şi
bazine de stocare a materialelor.
1. Sisteme de injecţie
Sunt alcătuite din centrala hidraulică
acţionată de un motor electric şi pompa de injecţie. STA produce mai multe
tipuri de astfel de echipamente cu
diferite presiuni şi debite.
SERIA M4 – modelele T3, T6 şi T12
se caracterizează prin două cicluri
de funcţionare: ciclu de presiune
joasă(presiuni de la 25 bar la 45 bar şi
debite de până la 120 litri/min) şi ciclu
de presiune înaltă (presiuni de la 45 bar

la 90 bar şi debite de până la 60 litri/
min). Centrala hidraulică este acţionată
de un motor electric cu puterea
maximă de 7,5 kW. Modelul T10 este
echipat cu o pompă hidraulică cu debit
variabil cu piston cu dublu efect.
Centrala hidraulică poate fi acţionată de

Modelul STA5M3 are o capacitate orară
de mixare de 5 mc şi poate fi produs în
variante cu motor pneumatic sau diesel. STA10M3 este o unitate combinată
turbomixer-agitator-pompă de injecţie.
Capacitatea de mixare este de 10 mc/
oră, iar presiunea şi debitul sunt de 100
bar, respectiv 230 litri/min. Pentru capacitate de mixare de 20 mc, modelul
STA20M3 satisface toate cerinţele prin

www.romdril.ro

BSP International Foundations
BSP International Foundations –
Anglia este unul dintre primii produ
cători de ciocane hidraulice şi
echipamente de compactare. Răspun
zând provocărilor tehnologice, BSP,
prin programele continue de cercetare
şi dezvoltare, furnizează industriei
internaţionale de construcţii de peste
100 de ani produse de înaltă competiti
vitate, fiind unul dintre leaderii în
domeniu.

echipare şi performanţe: turbomixer
de 1.200 litri şi agitator de 2.400 litri
acţionate cu motoare electrice, rezervor de apa de 1.400 litri, compressor
de 50 litri/3 kW şi pompă de apă la 500
litri/min şi 1,8 bar.
Echipamentele STA pot fi dotate cu o
serie de automatizări foarte importante:

1. Seria SL
Seria SL este proiectată pentru a introduce în sol palplanşe şi piloţi uşori
(1.500 – 2.500 kg) din beton, oţel sau
lemn . Dezvoltă o energie de impact de
20 – 30 kNm cu o frecvenţă maximă a
baterii de 84 bpm.

3. Seria CG
Seria CG este proiectată pentru a introduce în sol ţevi din oel, profile “H”
sau piloţi ranforsaţi prefabricaţi din
beton (12.000 – 20.000 kg). Dezvoltă

2. Sisteme mixer-agitator
Sunt alcătuite din mixer(rezervor
de preparare a amestecului) şi
agitator(rezervor de pregătire a ames
tecului pentru pompare). Ambele sunt
acţionate de motoare electrice.

BSP propune o metodă de compactare
a solului denumită RIC (Rapid Impact
Compaction), pe scurt “Compactare
Rapidă”, care în combinaţie cu compactarea dinamică duce la creşterea
portantei solului. Unităţile de compactare rapidă sunt concepute astfel încât
pot fi ataşate pe braţul unui excavator şi acţionate de un circuit hidraulic
energii de impact de 176 – 294 kNm
cu o frecvenţă maximă a bateriei de
36 bpm.
4. Seria CGL
Seria CGL este proiectată pentru a
introduce în sol profile de dimensiuni
mari (diametre de 2.000 mm sau chiar
mai mari) putând dezvolta energii
maxime de impact de 520 kNm cu o
frecvenţă a baterii de 32 – 75 bpm. Cio
canele hidraulice pot lucra suspendate
de o macara sau ataşate pe un stâlp de
ghidare. Pot fi acţionate de un circuit
hidraulic auxiliar al utilajului purtător
sau de la o unitate de putere hidraulică
autonomă. În funcţie de parametrii
profilului de introdus se pot regla - cu
ajutorul unei aparaturi de monitorizare
şi control specializată - cu precizie:
energia de impact, cursa şi frecvenţa
de batere, pentru o operare eficientă şi
economică.
II. Unităţi de putere hidraulice
1. Hydropack 125
P = 110/125 Kw ; Qmax = 180/215 l/
min ; Pr = 300 bar
Destinate acţionării ciocanelor hidraulice din seriile SL şi CX

dozarea şi încărcarea materialelor pentru amestec, programarea duratelor
de mixare-agitare-injecţie, programarea ciclurilor şi nivelurilor de presiune,
controlul şarjelor de preparare-injecţie,
comandă de la distanţă a operaţiunilor
prin radiocomandă.
12

III. Echipamente de compactare

I. Ciocane hidraulice (sonete)

2. Seria CX
Seria CX este proiectată pentru a introduce în sol o largă varietate de profile
(4.000 – 9.000 kg).Dezvoltă energii de
impact de 51 – 106 kNm cu o frecvenţa
maximă a baterii de 46 bpm.
un motor electric de 7,5-11 kW, iar presiunea şi debitul maxim sunt: 80 Bar,
respectiv 150 litri/min.
Modelul T20 este de asemenea echipat
cu pompă cu debit variabil şi cu piston
cu dublu efect şi este destinat lucrărilor
la care sunt necesare presiuni şi debite
mari: 100 bar, respectiv 230 litri/min.

3. Hydropack 680
P = 430 Kw ; Qmax = 680 l/min ; Pr =
300 bar
Destinate acţionării ciocanelor hidraulice din seria CGL.

2. Hydropack 250
P = 261Kw ; Qmax = 450 l/min ; Pr =
300 bar
Destinate acţionării ciocanelor hidraulice din seria CG
www.romdril.ro

auxiliar al acestuia. Masa compactoare poate fi de 5, 7, 9 sau 12 tone.
Aceasta cade pe un ansamblu denumit “picior”, care stă sprijinit pe sol, cu
o frecvenţă a bătăilor de 40 – 60 bpm.
În funcţie de mărimea echipamentului
folosit, tipul solului şi conţinutul de apă
al acestuia, compactarea este efectivă
în straturile superioare, de obicei până
la adâncimi de circa 6 m. În anumite
condiţii s-au constatat îmbunătăţiri
chiar până la 10 m adâncime. Procesul
de compactare este monitorizat electronic, datele fiind înregistrate într-un
13
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hidraulic montat între corpul macaralei
şi partea de jos a stâlpului permite înclinarea faţă/spate a stâlpului pentru
situaţii în care profilele trebuie introduse în sol sub un anumit unghi.

computer. După interpretarea datelor
se poate vedea dacă există zone slabe
(ex: zone care necesită umplutură)
care trebuie compactate suplimentar
sau zone cu obstrucţii subterane (ex:
fundaţii vechi).

www.romdril.ro

Palplanşe
Folosite pentru devierea cursurilor
de apă, protecţia malurilor, diguri,
excavaţii pentru fundaţii, incinte în-

nate au avantajul că pot fi utilizate de
nenumărate ori şi în terenuri dure.

înălţimi situate între 34 – 94 mm şi o
masă pe metru liniar cuprinsă între

Palplanşele ambutisate se diferen
ţiază după modul de prindere (cu îmbinare sau fără). Acestea se pot utiliza
o singură dată, rămânând în pământ.
Cele cu îmbinare au lăţimi cuprinse
între 333 – 700 mm, grosimi între 3 - 8

9,72 – 55,53 kg.
Palplanşele din PVC reprezintă o
soluţie pentru protecţia malurilor dar şi
pentru sistemele de indiguiri şi bariere
necesare evitării infiltrării substanţelor
toxice din solurile contaminate.

mm, înălţimea variază de la 37 – 151
mm, iar masa pe metru liniar de la
10,78 – 61,9 kg.
În schimb cele fără îmbinare au

Pe lângă faptul că au volum şi greutate
reduse, acestea nu ruginesc, nu putre
zesc, nu se corodează şi nu prezintă
risc la micro-organismele din apă.

lăţimi de la 330 – 742 mm, grosimi cuprinse în acelaşi interval (3 – 8 mm),

De asemenea Romdril furnizează şi
colţurile aferente palplanşelor.

IV. Alte echipamente
Pentru aplicaţii uşoare care necesită
energii de impact de până la 650 kgm,
BSP produce ciocane pneumatice.

Acestea lucrează la o presiune de 7
bari cu un debit de aer de maxim 17
mc/min având o frecvenţa maximă a
baterii de 250 bpm.
Pentru aplicaţii care necesită ataşarea
ciocanelor pneumatice pe un stâlp de
ghidare, BSP produce astfel de stâlpi
ataşabili la braţ de macara. Aceştia au
secţiune pătrată cu latura de 610 mm
sau 835 mm, lungimi de la 15,5 m la
38 m, sunt prevăzuţi cu picior de sprijin ajustabil şi jug superior. Un piston

chise pentru execuţia pilelor de pod,
palplanşele au devenit o necesitate pe
piaţa românească în ultimul timp.

Mantovanibenne –
Spărgătoare de piloţi
Spărgătoarele de piloţi sunt echipamente care se folosesc la spargerea
capetelor piloţilor din beton armat,
cu secţiune rotundă sau pătrată. Sunt
alcătuite din elemente independente
şi interconectabile, astfel încât pot
fi adaptate la diferite diametre de
piloţi. Fiecare element este alcătuit
dintr-un cilindru hidraulic montat întrun ansamblu de interconectare cu
bolţuri. În capătul pistonului se pot fixa
dălţi de diferite lungimi. În momentul în

care pistoanele sunt acţionate, dălţile
pătrund în beton şi provoacă sparge
rea acestuia. De obicei aceste echipamente sunt ataşate unui excavator şi
sunt acţionate de un circuit hidraulic
auxiliar simplu al acestuia.

Mantovanibenne produce două ca
tegorii de astfel de echipamente:
pentru piloţi cu secţiune rotundă şi piloţi
cu secţiune pătrată. Pentru piloţii cu
secţiune rotundă există două modele:
pentru diametre de la 350 mm la 900
14

mm şi diametre de la 750 la 1.800 mm.
Pentru piloţii cu secţiune pătrată există
un singur model care poate fi adaptat
piloţilor cu latură de la 200 mm la 800
mm. Aceste spărgătoare de piloţi pot
fi ataşate la excavatoare de 10 – 35
tone (în funcţie de model), care să
poată livra presiuni de 320 – 350 bar şi
debite de 100 – 325 litri/min.
Aceste echipamente se recomandă
prin două caracteristici - productivitate
foarte bună şi eliminarea posibilităţii
fisurării longitudinale a pilotului.

Pentru a veni în ajutorul constructorilor, S.C. ROMDRIL S.R.L. furnizează
palplanşe laminate şi ambutisate,
precum şi colţurile necesare acestora.

Palplanşele pot fi achiziţionate cu
lungimi între 6 – 24 m, depinzând de
cerinţele clienţilor.
Tipurile de palplanşe laminate diferă
în funcţie de lăţime (400 – 600 mm),
înălţime (145 – 210 mm), grosime
(9,7 – 16,5 mm), masa pe metru liniar
(46,3 – 94,8 kg). Palplanşele lamiwww.romdril.ro
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