
Numele şi prenumele verifrcatomlui atestat Nf- 315 din 05-07-2016
PARVULESCU ION Nr. 08696 (conform registruluide evidenta)
Tel. 0350809077, 0757571556
Adresa: Rm. Vâlcea, AleeaMelodiei nr, 1

Bloc P3, scara A, ap 8, jud. Vâlcea

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinţeleA4;B2; D a proiectului Remediere alunecare

teren in punctual„LaDumitrescu “sat Izvoru Recea com. Vaideeni judet Vâlcea, Faza PT+DE
1. Date de identificare '

. Proiectant: sc SABENA SRL RM, VALCEA
— Proiectant specialitate: SC PODRUMPROH-ECT SRL RM. VALCEA
- Investitori COMUNAVAIDEENIJUDETVALCEA
- Amplasament:Com. Vaideeni,judi Vâlcea
— Data prezentării proiectului la verificare: 04.07.2016

2. Caracteristicile principaleale moiectului si ale constructiei
Proiectul consta în refacerea drumului comunal pe versantul adiacentVăii Recea

- Drum comunal L = 30,00m
- Placi! din beton CZU/25 cu îmbrăcăminteasfalticăBAR 16 40111 grosime.
- Categoriade importanţă C— normală
- Clasa tehnică a drumului este V
- Drumul are parte carosabilă i = 4,50m, panta transversală este de 2,5% pentru

îmbrăcăminteaasfaltică.
— Profilul transversal este în pantă unică 2,5%, având rigole triunghiulare pe

partea stângă a drumului,pereate cu dale din beton pentru asigurarea scurgerii
apelor

- Canal casetat carosabil pentru continuitatea santului betonat si accesul la
proprietatiLZ3O,00m

3. Documenteprezentate la verificare
1. Piese scrise:

- Memoriu tehnic
- Programcontrolul calitatii
- Caiete de sarcini

II. Piese desenate
- lucadrare in zona
— Plan de situaţie i
- Prom longitudinal
- Profile transversale l+Ti1
- Profile transversaleB l+2
- Profile transversale 3+4
- Detaliu canal monolit
- ' Detaliu sectiune transversaladala beton cofraj +armare
- Detalii pbioane din bolovani de râu

4. Concluzii asupra verificării
Proiectul verificat respectă normele tehnice în vigoare şi cerintele investitomlui. Lucrările

proiectate asigură rezistenţămecanică şi stabilitate la solicitări statice şi dinamice Soluţiile adoptate
au în vedere siguranta în exploatare si nu ameninţă sănătatea oamenilorsau a mediului înconj urător,

Am predat 4 exemplare
Ing. Fanurie o
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S.C. PoDrum Proiect S.R.L. Remedierealunecare teren in punctul
„ La Dumitrescu “ sat izvoru Recea com. Vaideeni

judeţ Vâlcea

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1 Denumire obiectivde investiţii Remediere alunecare teren in punctual La Dumitrescu“
sat Izvoru Recea com. Vaideeni jud

1.2 Proiectantgeneral S.C. SABENA S.R.L.

143 Proiectant specialitate S.C. PODRUM PROlECT S.R.L.

1.4. Titular investiţie Primăria com. Vaideeni judeţ V"lc

1.5. Persoană juridică achizitoare Primăria com. Vaideeni judeţV

1.6. Sursa de finanţare: Fonduri alocate de la Bugetul d .

1.7. Amplasament Drum local com. Vaideeni jud. Vâlcea
pârâul. Recea

1.8. Studii de teren : Ridicări topografice executate de proiectant
(plan situatie se. 1:500)
Studii geotehnice: SC Befac SRL —Rm. Vâlcea

1.9. Faza de proiectare PT + DE + CS

1.10. Necesitatea si oportunitatea investitiei
Drumul comunal local, drum clasat, se desfăşoară în totalitate pe versantul ce delimitează

valea pr. Recea.
In urma precipitatiilor abundente căzute în zonă în anul 2014, s-a declanşat o alunecare de

teren pe o lungime de cca. 30m.
Ca amplasament, alunecarea a afectat malul stâng al pârâului având o înălţime de cca.

15,00m, in peretele dezvelit observând stratitîcaţia de terasa a malului, respectiv pietrişuri cu
bolovăniş si nisip prăfos în stare de îndesaremedie .

Pe versant se observă o alunecare veche stabilizata în timp şi activată momentan ca
urmare a fenomenelor meteo menţionate şi a unor scurgeri de apă pe taluz ca urmare a înclinării
părţii carosabile & drumului cu înclinaţie spre versant, spre râu precum si a apelor de pe
proprietătile adiacente. in dreptul eroziunii s—a format un con de dejecţie care contirma actiunea de
erodare a apelor venite din curtea proprietăţii menţionate .

Conform a studiului geotehnic s—au stabilit următoarele date tehnice:



S.C. PoDrum ProiectS.R.L. Remediere alunecare teren in punctul
„ La Dumitrescu " sat izvoru Recea com. Vaideeni

judeţ Vâlcea

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1 Denumire obiectiv de investiţii Remediere alunecare teren in punctual „La Dumitrescu“

sat izvoru Recea com. Vaideeni judeţ Vâ
403” ca

1.2 Proiectant general S.C. SABENA S.R.L.

1.3 Proiectant specialitate S.C. PODRUMPROIECT S.R.L.

1.4. Titular investiţie Primăria com. Vaideeni judeţ Vâlcea

1.5. Persoană juridică achizitoare Primăria com. Vaideeni judeţ Vâlcea

1.6. Sursa de nnanţare: Fonduri alocate de la Bugetul de stat si resurse proprii

1.7. Amplasament Drum local com. Vaideeni jud. Vâlcea adiacent văii

pârâul. Recea

1.8. Studii de teren : Ridicări topografice executate de proiectant
(plan situatie sc. 1:500)
Studii geotehnice: SC Befac SRL—Rm. Vâlcea

1.9. Faza de proiectare PT + DE + CS

1.10, Necesitatea si oportunitatea investiţiei
Drumul comunal local, drum clasat, se desfăşoară în totalitate pe versantul ce delimitează

valea pr. Recea.
In urma precipitatiilor abundente căzute în zonă în anul 2014, s-a declanşat o alunecare de

teren pe o lungime de cca, 30m, \"“WW? 'ént,îmhé6“area a afectat malul stâng al pârâului având “Dă??? de_gga.

&,qu in peretele dezvelit observând stratificaţiîdéterăsa'a malului, respectiv pietrişuri cu

bolovăniş si nisip prăfos în stare de îndesare medie .

Pe versant se observă o alunecare veche stabilizata în timp şi activată momentan ca

urmare a fenomenelor meteo menţionate şi a unor scurgeri de apă pe taluz ca urmare a înclinării

părţii carosabile a drumului cu înclinaţie spre versant, spre râu precum si a apelor de pe

proprietăţile adiacente. ln dreptul eroziunii s-a format un con de detecţie care confirma acţiunea de

erodare a apelor venite din curtea proprietăţii menţionate .

Conform a studiului geotehnic s-au stabilit următoarele date tehnice:



S.C. PoDrum ProiectS.R.L. Remedierealunecare teren in punctul
„ La Dumitrescu “ sat : cea com. Vaideenl

1. DATE GENERALE

n1.1 Denumire obiectiv de investiţii Remediere alunecare teren in pu Î - : mitrescu

1.2 Proiectant general S.C. SABENA S.R.L.

1.3 Proiectant specialitate S.C. PODRUM PROIECT S.R.L.

1.4. Titular investiţie Primăria com. Vaideeni judeţ Vâlcea

1,5. Persoană juridică achizitoare Primăria com. Vaideeni judeţ Vâlcea

1.6. Sursa de hnanţare: Fonduri alocate de la Bugetul de stat şi resurse proprii

1.7. Amplasament Drum local com. Vaideeni jud. Vâlcea adiacent văii
pârâul. Recea

1,8. Studii de teren : Ridicări topogratice executate de proiectant
(plan situaţie sc. 1:500)
Studii geotehnice: SC Befac SRL —Rm. Vâlcea

1.9. Faza de proiectare PT + DE + CS

1.10. Necesitatea si oportunitatea investitiei
Drumul comunal local, drum clasat, se desfăşoară in totalitate pe versantul ce delimitează

valea pr. Recea.
In urma precipitatiilor abundente căzute în zonă în perioada 2007+2008, s-a declanşat o

alunecare de teren pe o lungime de cca. 30m. “' ' " 'A
Ca amplasament, alunecarea a afectat malul stâng al pârâului având o înălţime de cca.

15,00m, in peretele dezvelit observând stratificaţia de terasa a malului, respectiv pietrişuri cu
bolovăniş si nisip prăfos în stare de îndesare medie .

Pe versant se observă o alunecare veche stabilizata în timp şi activată momentan ca
urmare a fenomenelor meteo menţionate şi a unor scurgeri de apă pe taluz ca urmare a înclinării
părţii carosabile a dmmului cu înclinaţie spre versant, spre râu precum si a apelor de pe
proprietăţile adiacente. In dreptul eroziunii s—a format un con de dejectje care contirma acţiunea de
erodare a apelor venite din curtea proprietăţii menţionate .

Conform a studiului geotehnic s-au stabilit următoarele date tehnice:



fî frontul de alunecare pe o lungime de cca. 30m a ajuns la nivelul acostamentelor drumului
i existent;
l - suprafata terenului are o alunecare spre vest cu pante variabile şi valuri de pământ;

“

- alunecarea este de suprafaţă, materialul dislocat alunecând gravitaţionalspre vale;/ — profunzimea alunecării cca. 15,00m faţă de nivelul drumului local ;

f — frontul alunecat este amorsat de nivelul apelor de infiltratii şi scurgerile de apă din
precipitatii ;

i - stratul afectat este constituit din pietrişuri de terasă cu colmatate cu nisip prăfos care
alunecă pe stratul de bază constituit din mamă cenuşie tare;

- - drumul local a fost modernizat în cursul anului 2015, documentatia de proiectare, inclusiv
sistemul rutier şi şanţurile betonate dreapta liind executate. Pe zona alunecată nu exista
şanţuri, astfel încât apele pluviale traversează partea carosabila, amplificând astfel
fenomenul de alunecare .

Accentuarea fenomenului de alunecare poate duce in_timp la reducerea părţii carosabile
existente, producând perturbatii de circulaţie şi restricţionare de gabarit auto şi viteză de circulaţie.
-» Neintervenţia în timp util pentru rezolvarea fenomenului de alunecare duce inevitabil la

întreruperea circulaţiei, fenomen ce poate crea probleme deosebite locuitorilor din zonă.
* — Problemele pot apare şi în situaţia imposibilitatii accesării zonei de vehicule de transport şi

intervenţie (salvare, pompieri, etc.).
intervenţia este necesară '

portună, eliminând deficienţele menţionate refăcând astfel
partea carosabilă la paÎaÎrîătni' „iali şi rezolvând scurgerea şi evacuarea apelor pluviale în
conditii optime legate de siguranta circulaţiei.

2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
2.1. Suprafata şi situaţia 'uridică a terenului ce urmează a fi ocupat de obiectivul de

investiţii
Terenul, în suprafaţă de aproximativ 0,50 ha, aparţine în exclusivitate domeniului public.
22. Caracteristicile geografice ale terenului de amplasament
Lucrările de consolidare se realizează în exclusivitate pe proprietatea domeniului public
Traseul şanturilor se suprapune peste traseul existent al rigolelor conturate. Stratul suport

prezintă o bună stabilitate.
— zona seismica de calcul ( după normativul P100/

Ks = 0,16, pe perioada de colt Tc = 0,75ec;

- terenul de fundare constă, din mama cenuşie
Kpa/cmZ;

, ,

- nivelul apelor freatice este variabil, în limite largi, , atea de precipitaţii.

2.3. Caracteristicile principale ale constructiilor
- Amplasament — zona adiacentă văii pr. Recea , mai stâng.
- Categoria drumului aparţinând lucrărilor— drum comunal
- Relief — terenul se află in zona platoului aparţinândmasivului muntos Munţii Căpătânli,
- Proiectul iniţial de modernizare a drumului local impune realizarea proHIului curent al

drumului cu pantă unică de 2,5 % având o parte carosabilă de 4,00m lăţime în
aliniament încadrat de două acostamente de 0,50 -1,00m lăţime Hecare.

Sistemul rutier adoptat existent este de tip ne rigid, cu îmbrăcăminte asfaltice, respectiv:



- fundaţie balast 25 cm gros.
- strat de legătură BAD 25-6cm gros.
- strat de uzură BAR 16 4cm gros,
(beton asfaltic rugos)

Colectarea şi scurgerea apelor pluviale se realizează prin intermediul declivităţilor
longitudinale şi transversale, tîind prevăzute rigole triunghiulare cu o adâncime medie de 30cm
executate din beton simplu 016/20.

- Se va executa la nivelul părţii carosabile existente o placa din beton armat, având
0,50m. grosime terminata aval spre pr. Recea cu un. rebord de asemenea armat având
0,84m. înălţime , realizat astfel încât sa nu permită scurgerea apelor pluviale către
versanti L = 30,00m .

— Se reface taluzul natural al văii , prin completarea cu pământ având înclinarea de 2:3,
- Se va executa o plantare cu puieti din arbuşti pe taluzul refăcut .

- La baza versantului pe malul pr. Recea exista 0 prof -'- ' lovani de râu realizata
de localnici, insa dezafectată. Se realizează o . ”( ' '
bolovani de râu , aşezaţi sistem piramidal astfel (1?

- Saltea din gabioane tip 5 (5,00x3,00x O,50)m. * i'

— Gabion tip 19 (5,00x2,00'x1,00)m„ \

- Gabion tip 18 (5,00x1,50x1,00)m. '
_

— Gabion tip 17(5,00x1,00x1,00)m. i
Pentru o mai buna protectie a gabioanelor acestea se vor placa cu beton 020/25 de
min . 15 cm. grosime.

- Continuarea scurgerii apelor pluviale colectate la nivelul drumului local se realizează
prin intermediul unor şanţuri triunghiulare h = 0.40m., continuitatea scurgerii apelor fiind
realizata prin executarea unui canal casetat carosabil cu gratar metalic avand h=0,35 m
L= 30,00m.

- Se va corecte partea carosabile cu BA16R dirijând apele pluviale către rigolele
amenajate.

2.4. Structura constructivă
In vederea înlăturării cauzelor ce au generat fenomenul de instabilitate în Zona drumului

local sau proiectat următoarele lucrări:

2.4.1. Lucrări asanare
CauzeE—pîincipalece râu—generat fenomenul de instabilitate sunt legate de prezenţa apelorde suprafata ce saturează straturile formate peste stratul de bază al zonei de nisip mamă cenuşietare.
Apele subterane ce se inhltrează amonte de drum (partea dreaptă), răzbat peste parteacarosabiiă existentă dezafectând taluzurile aval drumului(stângă).
Ca urmare. se Varlaam şanţuri QQÎQUŞîŞEYQLQEHE .cf-,docqmşntatieiclasotelesipantele*Mesauuîm _

' '

Apele avansate de acestea sunt colectate şi conduse spre aval prin şanţuri betonate
deschise .

2.4.2. Lucrări de consolidare
ffi…? ' »——\



Pentru susţinerea şi protejarea platformei drumului s-au proiectat lucrări de consolidare.
respectiv o placa din beton armat prevăzute cu un rebord spre valea pr. Recea Lrom= 30.00m
hev=0.50m4

Toate elementele constructive sunt date în planşeele de execuţie. Placa este executatadin beton armat C20/25.
Tronsoanele plăcii armate se vor realiza alternativ pentru evitarea amplincăni fenomenuluide alunecare.
Nu se vor realiza întreruperi de turnare
Pentru a segunsurplusdestabilitateversantultuaELaQŞSîăseVâÎIT'Pădei CU puieti desalcâm%.MM…
2,45. Lucrări gelrefacere a drumului

VMătacerea drumului se va realiza cf. documentaţiei de proiectare prin corectarea panteitransversale a drumului către şanţurile amenajate .

__.__2-,4„-4-Lyqrăriiegegplegtere şi scurgere aparentele
Lucrările mentionate, respectiv şanţurile betonate—"simt cuprinse în documentaţia deproiectare , constând prin realizarea unor rigole triunghiulare având h & 0,4Om4 si un canal casetatcarosabil prevăzut cu grătar metalic pentru a prelua apele la deversate de pe proprietăţi sidirijarea lor către rigole h = 0,35m.
Organizarea de şantier a lucrării se poate realiza prin folosirea unui teren pus la dispozitiede Primăria com. vaideeni, în centrul de greutate al lucrării.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Pe parcursul execuţiei constructorul este obligat să ia toate mă

specitice tipului de lucrări executate.
<

Constructorul va avea în vedere in principal următoarele
1.0rganizarea protecţiei muncii;
2.Sarcinile de muncă;
3.Constructii;
4Echipamente tehnice;
5.Medlul de muncă.
Fiecare unitate de construcţii are obligaţia să-şi stabilească propriile măsuri specitice de

protectia muncii, specifice fişelor tehnologice ale lucrărilor executate.
O obligatie de bază o constituie i;»T':\respectarea normelor, constructorul '

neplăcute şi nedorite. '

_ \ protectia muncii,

/ lntocmit
lng. Vîju Florin



PROGRAMULPROIECTANTULUX DE URMARIRE SI
CONTROL A EXECUTIEI

La obiectivul:
Remediere alunecare teren in punctul

„ La Dumitrescu “ sat Izvoru Recea com. Vaideeni
judeţ Vâlcea

Participă la control Documente

Nr. Faza de lucru Metoda de Căi-1323?
crt. control Investitor Proiectant Executam . .atestării

calităţii
0 1 2 3 4 5 6
1 Predare amplasament directă teren Proces verbal

da da da de predareţtra-
seu cu pnl-na—
fie

2 Verificare armaturi directă teren Proces verbal
dala betonata da da da de predare tra-

seu cu primă-
ria

3 Verificarea dimen- Proces verbal
siunilor şi a cotelor de constatare
de funciare la directă teren da da da la teren
apararile de maluri
din gabioane

4 Recepţia preliminară Proces verbal
a lucrării directa teren da da da de constatare

la teren

Notă:
Pe parcursul executiei documentaţiei se pot adăuga de către | : 'ectant, cu
acordul investitorului noi stadii şi faze de control.
Constructorul va comunica proiectantului şi benetî '

înainte de a fi în măsură să asigure efectuarea con
cuprinsă în programul de control.
Nerespectarea programului de control duce la el'
proiectantului.

' oiectant,: lnvestitor,
Primaria comunei Vaideeni

Jud. Valcea



S.C. PoDrum Proiect S.R.L Remedierealunecare teren in punctul

1. TSCO4G1

2.TSA01H1

3,TSC35832

4.TRA01A_

5.TSDOSH1

S.TSDOICI

7.TSDO4A1___

8.TSE02D1

9,TSE03CI

„ LaDumitrescu“ sa! Izvovu Recea com. Vaideeni
judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
TERASAMENTE

CONFORM TABEL TERASAMENTE
R =1268,49MC
D = 504,44MC
T = 676,18MP
P = 250,00MP

SAPATURA MECANICACU EXCAVATORPE ŞENILE DE 0,71-1,25MC ÎN TEREN
CATEGORIA A III-A,

1268,49MC 604,44 = 764,05MC
ROT. 100 MC B

sAPATURA MANUALA DE PAMANT ÎN SPATII ÎNTINSE LA DEBLEU, cu
ARUNCARE LATERALA ÎN AUTOEASCULANTA
504,44 xs = 1513,32Mc

ROT. MC. 1514
îNcARCAT PAMANTCU INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 2,6 - 3,9 MC,

TEREN CATEGORIAA II-A, INCLUSIVÎMPINGERE LA DISTANTADE 30,0 M

504,44 MC
ROT. 100 MC 5

TRANSPORT PAMANT REZULTAT DIN DEPOZIT, cu
AUTOBASCULANTA LA D=__ KM

1268,49 MC x 1,00 TIMC = 228329 T
ROT. T 2204

IMPRAŞTIEREA PAMANTULUI ÎN DEPOZIT CU BULDOZER PE TRACTOR cu
ŞENILE 00100 CP, ÎN DEPOZIT ÎN STRATURI DE 51-100CM, TEREN CAT.A III-A

504,44MC
ROT. 100 MC 5

ÎMPRAŞTIERE PAMANTcu LOPATA
1268,49MC

ROT, MC I269
COMPACTARE SUPLIMENTAACU MAIUL DE MANA PENTRU 20%DIN
CANTITATEADE RAMBLEUMATERIAL NECOEZIV
504,44 + 50% 1268,49 = “38,69 MC

ROT. MC 1139

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR PENTRU 40% DIN SUPRAFATA

250,00MP

„
ROT. 100 MP 3

FINISAREA MANUALA A TALUZELOR
676,18 MP

ROT.100 MP 7

INTOCMIT,
ING.VÎJU FLORIN
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S.C. PoDrum Proiect S.R.L Remediere alunecare teren in punctul
„ La Dumitrescu

“ sat Izvoru Recea com. Vaiueenî
judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
SUPRASTRUCTURA

CONFORM ANEXA DE CALCUL

1.DB01D1 CURATIREA MECANICAA SUPRAFETELOR ÎN VEDEREA APLICARII

IMBRACAMINTILORBITUMINOASE
30,0 x 4,50 = 135,00MP

“
ROTMP. 135

2030201 AMORSAREA STRATULUIDE BAZA ŞI A STRATULUIDE LEGATURA,cu
EMULSIE CATIONICA CU RUPERERAPIDA

135,00MP
ROT. 100 MP 2

3.TRA05A_ TRANSPORT EMULSIE CATIONICACU AUTOCISTERNA, LA D =_ KM

2 X 45,5 KG/100 MP =91,00 KG

ROT. TO. 0,10 .
A.Dzaam PREPARAREA BETONULUIASFALTIC RUGOS,BA16R EXECUTAT LA CALD, IN

INSTALATII DE TIP LPX
- PARTE CAROSABILA
5,40 x 2,37_T/Mc = 12,80T
SE ADAUGASPORUL DE 10 KG/MP
135 00 MPxo O10T/MP = 1 35T
TOTAL = 14,15T

ROT. T. 14,20
5.051701 IMBRACAMINTEDIN BETON ASFALTIC RUGOS, EXECUTAT LA CALD, cu

AŞTERNERE MECANICA
135,00 MP

_ ,
ROT. MP. 135

6.DB12A1 INCHIDEREA SUPRAFETELOR DE UZURAcu DRESSING GRAS

135,00 MP
ROT. 100 MP 2

A

7.DZ19E1 PREPARAREA DRESSINGULUI (NISIP BITUMAT) cu 4% BITUM, IN INSTALATII

LPX (NISIP 03 MM)
2,0 x 0417mm MP = 0,90 T

ROT. T 1,0

8.TRA01A_ TRANSPORT MIXTURI ASFALTICE cu AUTOBASCULANTA LA D=__ KM

» STRAT DE UZURA = 14,20 T

- DRESSING = 1 00 T

TOTAL = 15,20 T
ROT. T, 16

9,YBO1 SPOR MANOPERA 10% PENTRU LUCRUL SUB CIRCULATIE

10. YBOZ SPOR UTILAJ 10% PENTRU LUCRULSUB CIRCULATIE.

INTOOMIT,
ING.VIJU FLORINw



S.C. PoDrum ProiectS.R.L Remediere alunecare teren In punctul
„ La Dumitrescu

“ sat Izvoru Racu com. ValdeeNi
judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
AMENAJARE ZONA AVAL

001 TSAO1D1
SAPATURA MANUALA ÎN SPATII ÎNTINSE PT. REALIz. UNOR
SUPRAFETE PLANE ÎNCLINATEZONA AVAL 10 %

0,20x 0,50 X 50,00 x 20,00 = 100,00MC
ROT MC 100

002 TRBO4I32
DOUA RELEE DE LOPATAPT. AMENAJAREZONA ŞI UMPLUTURA
ÎN ZONA ALBIE, PT. FIXARE GABIOANE

2 x100,00 X1,8T/MC: 360,00T
ROT. T 360

003 Ts00101
IMPRAŞTIERE MANUALA

100,00 x1,25 = 125,00MC
ROT MC 125

005 IFII09524
PREGATIREA TERENULUI PT. IMPADURIRIcu SAPA
TEREN TARE

100000MP
ROT. HA 0,10

006 TSH1801
EXTRAGERE MANUALA A PUIETILOR DE ARBORI

250 BUC.
ROT. BUC. 250

007 TSH24C1/0125 ,PLANTARE PUIETI DE SALCAM
250 BUC.

ROT. BUC. 250
008 TSH27A1

UDAREA PUIETILOR cu FURTUNUL
250 BUG. XO,1MCIBUC = 25,0MC

R0T. MC 25
009 TRA05A

… …

TRANSPORT APA cu AUTOCISTERNA LA 0…….KM

1,0 x 250 x 0,002Mc = 0,50T
ROT. T 0,50

INTOCMIT,
ING.VÎJU FLORIN
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S.C. PoDrum ProiectS.R.L. Remedieraalunecare teren In punctul

1. TSA02G1

2. TRBO4A2

3. TRI1AA01C3

4. TRA01A

5. P002A1

6. P806A1

7. CZO108A

8. TRAOGA_
9. PDO1A1

10. CZOSOQH1

11. TRA01A_

12. IFBOQA1

13, YBO1

14. YI302

„ La Dumitrescu “ sat Izvom Recea com. VaIdeenI
judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
PLACA BETON ARMAT

SAPATURA MANUALA TURNARE PLACA
30,00 x 5,00 x 0,50 = 75,00Mc

ROT. MC 75
TRANSPORT MAT. cu LOPATA
75,00 x 1,8 T/MC = 135,00T

ROTI T 135
INCARCAT IN AUTO
135,00T

ROT. T 135
TRANSPORT MATERIAL cu AUTO LA D= ..........KM
135,00T

ROT. T 135
COFRAJE DREPTE DIN PANOURI DE PLACAJ TIP P
1„34x30,00+0,90x30,00+4x0,50x5,00+4><(0,25+0,50)x2x0,90= 78,55MP

ROT. MP 79
TURNARE BETON C20/25(CF. ANEXA)
84,45 MC

ROT MC 85
PREPARARE BETON 016/20 cu AGREGATE GRELE SORTATE cu GRANULATIE
PANA LA 31 MM PENTRU BETON ARMAT ÎN INSTALATII CENTRALIZATE
84,45 >< 1,008 = 85,12MC

ROT MC 85,20
TRANSPORT BETON LA D KM

85,12 X 2,50 T/MC = 212,80 T
ROT T 213

MONTAREARMATURIOBB?
610 = 3 X 373,90 =1121,70 KG
Z12 = 3 X 622 80 =1868 40 KG
TOTAL = 2990,10 KG

ROT KG 3000
CONFECTIONARE ARMATURI 0 10+16 (CF EXTRAS)
299010 KG

ROT KG 3000
TRANSPORT ARMATURI CU AUTO LA D KM

3000 KG
ROT T 3

STRAT DRENANT DIN NISIP 5 CM GROSIME
30,00 X 5,00 M = 150,00 MP

ROT. MP 150
SPOR MANOPERA 10% PENTRU LUCRUL SUB CIRCULATIE

SPOR UTILAJ 10% PENTRU LUCRULSUB CIRCULATIE

INTOCMIT,
1NG.VIJU F ORIN



S.C. PoDrum ProiectS.R.L. Remediere alunecare teren in punctul

1. TSAOZGI

2. DGOGAI

3. TRB04A2

4. TR|1AA01C3

5. TRA01A

6, P002A1

7. PB12A1

8. CZOIO7K1

9. TRAOGA_
10, PDOIAI

11. CZOSOZHI

12. TRA01A __

„ La Dummescu “ sat Izvoru Recea com. Valdeenî
judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
CANAL MONOLIT L= 30,00M

SAPATURA MANUALA PT. CANAL MONOLIT
0,90 X 0,80 X 30,00 =21,60MC

ROT. MC 22
SPART BETON TRAVERSARE
4,00 X 0,70 X 0,20 =0,56MC

ROT. MC 1

TRANSPORT MAT. CU LOPATA
(21,60 + 0,56) X 1,8 TIMC = 17,73T

ROT. T 18
ÎNCARCAT ÎN AUTO
17,73T

ROT. T 18
TRANSPORT MATERIAL CU AUTO LA D= .......... KM
17,73T

ROT. T 18
COFRAJE DREPTE DIN PANOURI DE PLACAJ TIP P
30,0 X 0,60 X 2 +30,0 X 2X 0,50+ 30,00X 0,60: 76,80MP

ROT. MP 77
TURNARE BETON C16/20 ÎN CANAL

30,0 X 0,20 X 0,70 + 2 X 30,0 X 0,185 X 0,40 = 8,64 MC
ROT MC 9

PREPARARE BETON CIG/20 CU AGREGATE GRELE SORTATE CU

GRANULATIE PANA LA 31 MM PENTRU BETON ARMAT ÎN

INSTALATII CENTRALIZATE
8,64 X 1,008 = 8,71 MC

ROT MCQ

TRANSPORT BETON IA D KM

0,71 x 2,50 TIMC = 21,78 T
ROT T 22

MONTAREARMATURIOB37
ZIO = 538,20 KG
912 = 616 80 KG
TOTAL : 115500 KG

ROT KG 1155
CONFECTIONARE ARMATURIQI 10+16 (CF EXTRAS)
115500 KG

ROT KG 1155

TRANSPORT ARMATURIcu AUTO LA D KM

115500KG
ROT T 1,20

13. CL25D1 (ANEXA 10.102)
PROTECTIA MUCHIILORLA CANALE CU CORNIER ŞI RAMA OTEL
L= 2 X 300= 60,00 ML

ROT. ML 60



14, CL2081 (ANEXA 10.106)

15. 6309886

16. CPZZ B1

17. TRAOIA

18. YBO1

19. |FBOQA1

MONTARE CONFECTII METALICEDIVERSE APARENTE(Q25 )

450 X 3,853KG = 1733,85KG
ROT. KG 1734

CONFECTII METALICE

173335 KG
ROT4 KG 1734

SUDAREA PE CONTUR A CONFECTIILOR METALICE

24,00M
ROTI M 24

TRANSPORT CONFECTII METALICE cu AUTO LA D = KM

1733,85KG
ROT. T 1,9

MANIPULARI MANUALE CONFECTII
173335KG

ROT. T 1,8
STRAT DRENANT DIN NISIP 5 CM GROSIME
30.0 x 0,70 M = 21,00MP

ROT. MP 21

ÎNTOCMIT,
I .VÎJ FLORIN



S.C. PoDrum Proiect S.R.L. Remedierealunecare teren in punctul
„ La Dumitrescu

“ sat Izvoru Recea com. Vaideeni
judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
ZIDURI DE GABIOANE

L=50.00m

01 IFIOSC'I/4
CONFECTBADREMETAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI
SIRMA CU OTEL DIAM.12MM AMONTE +AVAL
— GABIONTIP 19

IOBUC x 75,04KG/BUC = 750,40KG
- GABIONTIP 18

1OBUC x 61 ,BOKGIBUC = 818,00KG
- GABIONTIP 17

12BUC x 56,60KG/BUC = 566,00KG
- GABION TIP 5

1OBUC X 92 35KG/BUC = 923 50KG
TOTAL = 2857,90KG

ROT4 286000 KG
02 2000535
OTEL BETON P052 2! 12

2857,90KG.
ROT. 286000 KG

03 |F|O4A1
MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 28 MM PE CADRE METALICELA
COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GAB|OANE
AMONTE +AVAL
- GABION TIP 19

IOBUC x 34,00MP/BUC = 340,00MP
— GABION TIP 18

IOBUC x 28,00MP/BUC = 280,00MP
- GABION TIP 17

1OBUC x 22,00MP/BUC = 220,00MP
- GABION TIP 5

IOBUC X 38 00 MP/BUC = 380 00 MP
TOTALA =1220,00MP

ROT. 1220 MP
04 IFB13A1/1
UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA AMONTE+AVAL
- GABIONTIP 19

IOBUC X 10,00MC/BUC = 100,00MC
- GABION TIP 18

IOBUC X 7,50MC/BUC = 75,00MC
- GABION TIP 17

IOBUC x SMC/BUC = 50,00MC
— GABION TIP 5

1OBUC X 7 50 MC/BUC = 75 00MC
TOTAL = 300,00 MC

ROT. 300 MG

05 TRI1AA01C3
MANIPULAREBOLOVANI (INCARCATBOLOVANI IN ROABA,
COLECTARE BOLOVANI +TRANSP. LA LOCULEXEC.)



2 x 300,00X 1,6 T/MC. = 960,00 T

ROT. T 960
06 TRA01A………..
TRANSPORT BOLOVANI
300,0X 1,60T/MC. = 480,00 T

ROT. T 48007 TSC35832
INCARCAT IN AUTO

300,00MC

ROT. 100 MC 308 PC02A1
COFRAJE PT.BETON 020/25 ZIDURI SPRIJ.
DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE AMONTEéAVAL

50,00 X 6,0 =300,00MP
ROT. 300 MP.09 P806A1

TURN.BET.SIMP.C18/2245 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,
TIMPAN MANUAL AMONTE+AVAL

300,00 x 0,20 =60,00MC
ROT, 60 MG

10 CZ0108A1
PREPARARE BETON 020/25 AGREGGRELE < 7MM
CIMENT P40 PT.MONOL|TIZARI,PIESE SPECIALE, IN INST.CENTRAL
60,00 X 1,008 = 60,48 MC

ROT. 61 MC.
11 PF10A1
ROST VERTICALDE SEPAR. INTRE DOUA
ZIDARII ALATUR AMONTE+AVAL

8 X 2 X 6,0 MP = 96,00mp.
ROT. 96 MP.

12 6714902
TEU PVC PT.!MBINPRIN LIP.PN 10 DN 110 STAS 7174 A MONTE+AVAL,

8,00 BUC
ROT. 8 BUC

13 IFBDQDZ
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST
AMONTE+AVAL

50,0 x 3,0 =150,0MP
ROT. 150 MP

14 TRA02A
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR cu AUTOCAMIONULPE DIST.= KM,
2,86+1,4 = 4,26T

ROT. 4,30 TONA
15 TRA06A…….
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
cu AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. : KM
61,0 x 2,5 T/MC : 152,50T

ROT 153 TONA
INTOCMIT, '

ING VÎJU FLO N



S.C. PoDrum Pralea S.R.L Remediere alunecare teren in punctul

1. TSA02G2

2. TRBO4A2

3. DH14A1

4. TRI1AA01C3

5. TRA01A............

6. |FB09B1

7.1FA03C1

8.1FA07D1

9,CZ01—07L1

10.TRA06A_

11.6202-04D1

12.TRA01A_

132. TRA05A;

„ La Dumitrescu “ sat Izvoru Recea com. Valdomi
judeţ Vâlcea

ANTEMASURATOARE
RIGOLE PEREATE L=150,00 M

SAPATURA MANUALA PENTRU EXECUTIASANTURILOR
150,00 X 0,50 MC/ML =75,00MC

ROT. MG 75
TRANSPORT MATERIAL CU LOPATA
75,00 X 1,8 T/M= 135,00 T

ROT. T 135
CURATIRE MANUALA SANTURI EXISTENTE
150,00

ROT. M 150
INCARCAT PAMINT IN AUTO
135,00T + 150,00X 0,10 X 1,8 X 0,5 = 148,50 T

ROT. T 149
TRANSPORT PAMINTCU AUTO LA D=… .KM

148,50 T
ROT, T 149

STRAT DIN NISIP DE 5 CM GROSIME
150.00 X 2,15 MPIML= 322.50 MP

ROT. MP 323

PEREU DIN PLACI DE BETON SIMPLU C16/20, TURNAT IN CAMPURI
CONTINUI PANA LA 2 MP, CU ROSTURI DE 2,5 CM, IN GROSIME DE 10 OM

322,50 MP
ROT, MP.323

ROSTUIREA PEREULUI PE ADANCIMEDE 4 CM CU MORTAR DE CIMENT M100,.
GROSIME DAM DE 10 CM

150,00M X 2,15: 322,50M
ROTM. 323

PREPARARE BETON C16/201N INSTALATII NECENTRALIZATE
323,50X 0,10 = 32,25MC

ROT. MC. 33
TRANSPORT BETON CU AUTOAGITATORULLA D =___ KM

32,25 X 2,50 = 80,63 TO
ROT.TO 81

PREPARARE MORTAR M100 ÎN INSTALATII NECENTRALIZATE
322,50 M X 0,00063 = 0,21MC

ROT. MC. 0,30
TRANSPORT MORTARCU AUTOBASCULANTA LA D=_ KM

0,30 X 2,20 = 0,66 TO
ROT. TO 1

TRANSPORT MATERIALE LA D:; KM

................... TO
ROT,

ÎNTOCMIT,
|NG.VIJU FLORIN
\



CAIET DE SARCINI
TERASAMENTE

CUPRINS

. DOMENIU DE APLICARE

. PREVEDERI GENERALE

. CONDITII TEHNICE

, EXECUTAREA LUCRARILOR

, REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITAIHTERASAMENTELOR

A RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE A LUCRARILOR



î
1. DOMENIUDE APLICARE î

- A'?
Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasfe—r .; r cuprinzând

condiţiile tehnice comune ce trebuie îndeplinite la executarea rambleelor, debleelor,
transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarea lucrărilor de terasamente,
controlul calităţii si condiţiile de recepţie,

2. PREVEDERI GENERALE
2.1. La executarea terasanrentelor se vor respecta prevederile din standardele si

normativele in vigoare, in măsura in care completează si nu contravin prezentului
caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborarea
cu unităţi de specialitate efectuarea tuturor încercărilor si determinărilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3, Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului verificări
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini,

2.4. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si
organizatorice care să conducă la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet
de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a condiţiilorde executare
a terasamentelor, cu rezultatele obtinute in urma detenninărilor si încercărilor.

2.6. In cazul când se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini
beneficiarul va dispune oprirea executării lucrărilor si luareamasurilor care se impun.

2.7 Terenul pe care se execută terasamentele este considerat teren de fundaţie,
iar pământul sau alte roci folosite la realizarea platformei drumului sunt denumite
materiale pentru terasamente.

2.8 Terasamentele se execută pe terenuri care să le asigure portanta, să fie
durabile, stabile şi uşor de întreţinut în exploatare.

3. CONDITII TEHNICE
3.1 Forme, dimensiuni, abateri limită

3.1 ,2 Abaterile limită sunt:
- La lăţimea platformei:

:}: 0,05 in, faţă de axă;
& 0,10 m, la lăţimea întregii platforme;

- La cotele proiectului:
i 0,05 m faţă de cotele de nivel ale proiectulu . ”SR/\

3.2 Cercetarea terenului
Terenul de fundaţie şi materialele cu care se execută terasamentele se studiază

din punct de vedere geologic, geotehnic şi hidrologic, în conformitate cu STAS
1242/1, STAS 1242/2, STAS 1242/3, STAS 1242/4, STAS 1242/5, STAS 1242/6,.7,9



precum şi STAS 1709.
3.5 Studii de laborator
3.3.1 Peritni stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice ale pământurilor se

determină:
— compoziţia granulometrică, conform STAS 1913 şi coeficientul de

neuniformitate U„ conform STAS 1243, cu relaţia:
Un : doo/ le

— limitele de plasticitate conform STAS 1913/4;
- sensibilitatea la îngheţ — dezgheţ conform STAS 1709;
- unghiul taluzului natural al materialului în stare uscată şi la umiditatea în

stare naturală;
- umflare liberă conform STAS 1913/12;
— conţinutul de săruri solubile conform STAS 7107/3',
- cantitatea de materii organice conform STAS 7107/ 1;
- modulul de deformaţie lineară şi gradul de compresibilitate al terenului de

fundaţie conform STAS 8942/3 şi STAS 8942/1;
3.3.2 Stabilirea caracteristicilor de compactare se determină prin încercarea

Proctor normală în conformitate cu STAS 1913/13 şi corespund domeniului umed al
curbei Procter.

3.4 Materiale pentru terasamente
Categoriile şi tipurile de pământuri clasificate conform STAS 1243 care se

folosesc la execuţia terasamentelor suntdatein tabelele la şi lb din STAS 2914-84.
3.4.1 În cazul pământurilor a căror calitate, conform tabelului 1 (a şi b) este

mediocră, se va analiza comportarea lor la îngheţ—-dezgheţ, precum şi influenţa
conditiilor hidrologice, prevăzându-se după caznnăsurile indicatein STAS 1709.

3.42 În rambleuri nu se folosesc pământuri de consistenţă scăzută ca: mâlun
namoluri pământuri turboase cu conţinut de săruri solubilein apă mai mare de 5 %
bulgari de pământ sau pământ cu substanţe punescibile (brazde, crengi rădăcini etc)

3.43 În cazul terasamentelor111 debleu sau la nivelul terenului, alcătuite din
pământuri argiloase cu simbolul 4e, 4f şi a căror calitate conform tabelului lb din
STAS 2914-84, este rea sau foarte rea vor fi înlocuite cu pământuri corespunzătoare
sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianţi (var, cenuşă de termocentrală, etc) pe o
grosime de minimum 20 cm in cazul pământurilor rele şi de minimum 50 cm în cazul
pământurilor foarte rele (sau a celor cu densitatea în stare uscată mai mică de
1,5g/cm3). Atât înlocuirea cât şi stabilizarea lor se va face pe toată lăţimea platformei,
grosimea fiind considerată sub nivelul patului drumului.

Pentru pământurile argiloase simbolul 4d, se recomandă fie înlocuirea, fie
stabilizarea lor pe o grosime de minimum 15 cm,

3.4.4 Apa necesara compactării rambleelor nu trebuie sa fie murdara si nu
trebuie sa conţină materiale organice in suspensie.

3.4.5 Pământul vegetal pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi
însămânţate sau plantate se foloseşte pământ vegetal ales din pământurile locale cele
mai propice vegetaţiei.



3.5 Stabilitatea terasamentelor
3.5.1 Stabilitatea ter'asainentelor se asigură prin:
— gradul de compactare D;
- înclinări diferite ale taluzelor ( în funcţie de înălţimea terasamentelor, natura

materialelor utilizate);
- măsuri de asanare şi protejare conform STAS 10796/1 si STAS 10796/2,3

precum şi alte reglementări legale în vigoare; capacitatea portantă corespunzătoare şi
stabilitatea terenului de fundaţie.

3.5.2 Compactarea
Gradul de compactare D se exprimă în procente prin raportul dintre densitatea

în stare uscată a materialului din lucrare pd şi densitatea în stare uscatămaximă pd ,…
a materialului, determinată în laborator prin încercarea Proctor normală, conform
STAS 1913/13.

Gradul de compactare D, poate 5 exprimat şi prin raportul dintre greutatea
volumică în stare uscată Ya şi greutatea volumică în stare uscată maximă yd „…

Greutatea volumică se obtine cu relaţia:
„… = 9,803),1 [kN/ms]

Terasamentele din corpul drumului vor fi compactate, asigurându-li-se un grad
de compactare Proctor normal, conform tabelului 2 din STAS 2914—84.

Abaterile limită la gradul de compactare vor fi de 4% şi se acceptă în max 10%
din numărul punctelor de veritîcare.

Alegerea utilajelor de compactare, grosimea straturilor şi numărul de treceri
necesare pentru atingerea gradului de compactare arătat în tabelul 2 din STAS 2814-
84, se stabilesc pe bază de încercări, ţinând seama şi de prevederile normativelor
privind execuţia terasamentelor la căile de comunicaţie.

3.5.3 Înclinarea taluzelor
- Taluzele rambleelor aşezate pe terenuri de fundaţie cu capacitate portantă

corespunzătoare vor avea înclinarea de 111,5 până la inaltimile maxime pe verticală
date în tabelul 3 din STAS 2914-84.

- Taluzele rambleelor aşezate pe terenuri de fundaţie cu capacitate portantă
redusă vor avea înclinarea 1:1,5, până la înălţimile 11… ,pe verticală date în tabelul 4
din STAS 2914-84, funcţie de caracteristicile fizico-mecanice ala terenului de
fundaţie.

- Înclinarea taluzurilor la deblee pentru adâncimi de max 12 in sunt date în
tabelul 5 din STAS 2914-84, în funcţie de natura materialelor existente în debleu,

3.5.6. Gropi de împrumut şi depozite
In lipsa unor precizari speciale in caietul de sarcini alegerea gropilor de

imprumut sau a depozitelor este lasata la latitudinea antreprenorului, sub sub rezerva
aprobarii inspectorului de şantier (dirigintelui), ţinând seama de următoarele:

- La stabilirea gropilor de împrumut în regiuni de deal se va tine seama de
necesitatea asigurării stabilităţii versanţilor respectivi.

- La amplasarea depozitelor se va avea în vedere să nu se afecteze stabilitatea
taluzurilor drumului sau a versanţilor şi să nu se creeze posibilitatea înzăpezirii



drumului.
3.6 Sarituri şi rigole pentru scurgerea apelor
3.6.1 În toate zonele în care drumul se află în debleu sau la nivelul terenului se

vor executa şanţiui sau rigole pentru asigurarea scurgerii apelor conform STAS 2916
şi 10792/2.

3.6.2 Santurile si rigolele vor & realizate conform prevederilor proiectului,
respectandu -se sectiunea, cota fundului si distanta de la marginea amprizei.

3.6.3 Santul sau rigola trebuie sa ramana paralel cu piciorul taluzului. In nici
un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta unor obstacole
ce nu fac parte din drum . Paramentele santului sau a rigolei vor trebui sa fie plane,
iar blocurile in proeminenta sa fie taiate.

3.6.4 La sfirsitul santierului si inainte de receptia finala, santurile sau iigolele
vor fi complet degajate de bulgari si blocuri ebulate .

4. EXECUTIALUCRARILOR

4.1 Pichetajul lucrărilor
4.1. Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, antreprenorul

va materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele:
- inaltimea umpluturii sau adancimea sapatuiii in ax;
- punctele de intersectie ale taluzelor cu terenul natural (ampriza):
- inclinarea taluzelor.

4.2. Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si
repeiilor de a-i restabili sau de a-i reamplasa daca este necesar.

4.3. Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile
subterane si aeriene: electrice, de telecomunicatii sau de alta natura, aflate in ampriza
lucrarilor in vederea mutaiii sau protejarii acestora.

4.2 Lucrări pregătitoare
4.2.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele

lucrari pregatitoare in limita zonei expropriate sau dupa caz obtinute:
— defrisari
- curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni;
- decaparea si depozitarea pamantului vegetal:
- asanarea zonei drumului

4.3 Executarea rambleelor
4.3.1. Nu se executa lucrari de umpluturi pe timp de ploaie sau ninsoare.
4.3.2 Rambleele se executa din straturi elementare suprapuse pe intreaga

latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului.
4.3.3 Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante

suficient de mari pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie, aceste pante
vor fi de minimum 5%.

434 Pe coaste, când panta terenului depăşeşte 135 se vor executa trepte de
infratire cu lăţimea maximă de 1,00 m şi cu înclinarea de 2% spre vale.

4.3.5 Pe timp friguros nu se admite ca lucrările de terasamente să fie întrerupte



în faze intermediare ale procesului tehnologic si executarea terasamentelorcu pământ
îngheţat. Executarea terasamentelor pe timp friguros sub +5o C, se poate face numai
cu luarea unor măsuri speciale prevăzute în reglementările legale în vigoare.

4.3.6 Straturile de pământ coeziv îmbibate cu ape meteorice în timpul
execuţiei nu se vor acoperi cu un alt strat, fără luarea unor măsuri pentru reducerea
umidităţii şi asigurarea posibilităţii de compactare corespunzătoare.

4.3.7 Pământurile necoezive se pun în operă la partea superioară a rambleelor
şi se astern în mod obligatoriu în straturi plane pe toată lăţimera rambleului. Se va
evita formarea unor pungi de pământuri necoezive în corpul drumului, în care
s-ar putea aduna apele de infiltraţie sau meteorice.

4 ,3 .8 Compactarea rambleelor.
Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare

Proctor normal prevazut in STAS 2914-84. Lucrări de drumuri — Terasamente —

Condiţii tehnice generale de calitate.
4.4. Executarea debleelor
441 În cazul debleelor lucrările de terasamente se vor executa în primă fază

până la nivelul acostamentelor cu asigurarea evacuării apelor meteorice de pe
platforma creată.

Săpăturile pentru realizarea patului drumului, se vor executa pe tronsoane
limitate, imediat înainte de execuţia fundaţiei, luându-se măsuri pentru a se evita
acumularea apei pe suprafaţa patului.

4.4.2 Protejarea taluzurilor terasamentelor se va face în conformitate cu
prevederile STAS 2916.

4.5 Finisarea platformei
4.5.1 Stratul superior al platformei va fi ingrijit compacat, nivelat si completat,

respectand cotele din profilul in lung si proiilul transversal, declivitatile si latimea
prevazute in proiect.

4.5.2 Daca constructia sistemului rutier nu urmeaza imediat dupa terasamente ,
platforma va li nivelata transversal urmand profilul acoperis, construit din doi
versanti , plani inclinati cu 5 % spre marginea acestora. In curbe se va aplica deverul
prevazut in planuri fara sa coboare sub panta transversala de 5%.

4.5 .3 Antreprenorul va trebui in timp oportun sa solicite instructiuni
inspectorului se şantier (dirigintelui) asupra tipului de finisare adoptat. Aceste
instructiuni vor fi consemnate in caietul de dispozitii de santier.

4.6 Acoperirea cu pământ vegetal
4.6.1. Cind acoperirea trebuie sa fie aplicata pe un taluz acesta va fi in prealabil

taiat in trepte de infratire sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefebr'icate
etc. destinate a—l fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pamint vegetal.

4.6.2 Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de pietre radacini
sau iarba si umectat inainte de imprastiere.

4.6.3 Dupa imprastiere pamantui vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un
rulou usor.

4.6.4 Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este, in principiu,
suspendata pe timp de ploaie.



5. REGULI PENTRUVERIFICAREA CALITATII TERASAIVIENTELOR

5.1 Pe timpul execuţiei lucrărilor de terasamente se veriiîcă:
- trasarea axului şi amprizei drumului în conformitate cu prevederile

proiectului;
- calitatea pământurilor folosite fată de cele date in documentaţie, verificarea

se face pe bază de probe de laborator;
— grasimile straturilor asternute in rambleu faţă de cele stabilite în funcţie de

caracteristicile utilajului folosit la compactare;
— umiditatea efectivă la care se compactează pământul şi variaţia acesteia

faţă de umiditatea optimă de compactare precum şi gradul de compactare realizat şi
variaţia acestuia faţă de cel prevăzut în tabelul 2 din STAS 2914-84;

- profilul longitudinal şi transversal realizat faţă de prevederile proiectului;
5.2 Determinăn'le privind grosimea straturilor, iuniditatea şi gradul de

compactare realizat se vor face pentru fiecare strat în parte, în cel puţin trei puncte
repartizate uniform la fiecare 2000 m2 de strat.

5.3 Veriiîcarea gradului de compactare realizat se face prin extragerea de
probe din stratul compactat şi compararea densităţii în stare uscată a acestor probe cu
densitatea în stare uscată maximă stabilită prin încercarea Proctor normală, STAS
1913/13-83, De asemenea se pot folosi şi alte metode de şantier: geofizice STAS
1242/7; STAS 1242/8; STAS 1242/9 şi penetrometric STAS 1242/6.

5.3.1 Verificarea compactării patului se va face prin recoltarea de probe
dintr-un sondaj cu adâncimea de 30 cm. Distanţa dintre sondaje
nu va depăşi 250 m.

5.3.2 Verificările privind gradul de compactare realizat se vor face în
minimum trei puncte repartizate stânga, ax şi dreapta în secţiuni
diferite pentru fiecare sector de 250 m lungime de strat.

5.3.3 Verificările privind gradul de compactare realizat se vor face în
special acolo unde se văd denivelări ale straturilor,ca urmare a
trecerii autovehiculelor în timpul execuţiei.

6. RECEPTIA PE FAZEDE EXECUTIE
6.1. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale

execuţiei lucrarii:
- trasarea si sablonarea lucrarii:
- decaparea stratului vegetal:
- compactarea terenului de fundatie;
- in cazul rambleelor pentru fiecare metru din inaltimea de umplutiu'a si
realizarea umpluturii sub cota stratului de forma:
- '

::…. . aturilor la cota finala a sapaturii.
'v\.\* 1 '

1 di ziti
. “ese verbale de Lucrari ascunse se vaţpune a spo a

. fi.-?:? .-.' iilor de receptie la terminarea lucrarilor sr finala.
ocesul verbal de receptie calitativa a lucrarilor de



CAIET DE SARCINI
GABIOANE DIN BOLOVANI DE RAU



GENERALlTATI

Lucrarca se măsoară la m3 de beton ş fta-.;» e în operă. Gabioanele au
următoarele caracteristici:

— sunt structuri elastice.
- capabile să reziste în bune conditii la orice tip tip de solicitare;
- sunt structuri la care deformatia limitată nu este un defect ci un factor

functional, care confirmă conlucrarea tuturor elementelor construcţiei fără
să reducă rezistenţa acesteia;

- sunt structuri drenante
Execuţia lucrărilor de sustinere din gabioane comportă următoarele

operatiuni:
1. execuţia platformei de lucru;
2. executia săpăturii şi sprijinirea malurilor săpăturile
3. execuţia fundatiei;
4. executia elevatiei.

CAPJ. DESCRIEREAOFERATIUNILOR

Art.1. Execuţia platformei de lucru \Platforma de lucru va fi amplasată conform proiectu|\ „o?
Platforma de lucru va avea dimensiunile; din proiect —, ; ealizată din

balast sau piatră spartă.
Art.2. Execuţia săpăturii şi sprijinirea malurilor săpăturii
Sâpătura se face pe tronsoane alternanta de maxim 6 m lungime, în ordinea

stabilită prin proiect.
săparea pământului — se execută mecanizat şi manual, necesitând şi

sprijinirea malurilor pentru evitarea posibilităţilor de declanşare a unor fenomene de
instabilitate Sprijinirile pot fi din lemn sau metalice şi se execută odată cu săparea.

În pământuri cu infiltratii de apă sprijinirile se execută continuu cu dulapi
verlicali suprapuşi (al doilea rând de dulapi se suprapune peste roturile primului
rând de dulapi) sau cu palplanşe astfel încât să se formeze un perete etanş.

Art.3. Betonarea fundaţiilor
În cazul fundatiilor din beton, betonarea acestora se tame imediat după

terminarea săpăturilor, tumându-se aderent la peretii săpăturii rezultate.
Turnarea betonului de clasa prevăzută în proiect se realizează fără

întrerupere, în straturi de 20-50 cm.
Art.4. Execuţia elevatiei
Operatiunile principale pentru realizarea elevatiei din gabioane sunt:

- confectionarea coşurilor pt, gabioane:
- realizarea zidăriei de piatră din cutiile confectionate.

Confectionarea gabioanelor
Gabioanele se confecţionează din plasă de sârmă zincată 250 x 3,15 x 1000,

Z



500, 2000 — STAS 2542 corespunzător cu lăţimea gabionului de 1000, 1500, 2000
mm.

Pentru a asigura indefon'nabilitatea gabionului, el se întăreşte cu cadre din
otel beton % 12-16 mm protejate cu vopsea anticorozivă şi ancore (legături) din

sârmă zincată Z 4 mm.
Planşeele, cadrele şi gabioanele se legă între ele cu sârmă moale zincată 6

= 3,0 mm.
Umplerea gabioanelor se face cu piatră bmtă negelivă sau piatră de râu cu

dimensiunile cuprinse între 120-250 mm zidită, uscată, bine împănată,
Umplerea gabioanelor este făcută, de regulă pe loc, prin aranjarea pietrei

brute sau a bolovanilor în coşurile de sârmă care sunt dispuse alăturat şi legate
unele de altele cu sân'nă.

Când gabioanele sunt confecţionate în afara amplasamentului lor definitiv,
antreprenorul trebuie, înainte de începerea execuţiei lucrărilor, să spună aprobării
reprezentantului beneficiarului mijloacele de încărcare transport, de ridicare şi

aşezare pe amplasament a gabioanelor.
Art. 5. Realizarea zidăriei de piatră în cutiile confecţionate
La aranjarea pietrei în gabioane, se va căuta în măsura posibilităţii, ca

paramemtul să fie realizat cu piatră cu dimensiunile mai mari.

CAP.". MATERIALE UTILIZATE

Art. 6. Apa — trebuie să îndeplinească condiţiile din STAS 790 dacă nu
provine din reţeaua publică.

Art. 7. Cimentul —— Pentru prepararea betoanelor se va utiliza cimentul dat
prin reţetă la betonul specificat în proiectul de executie.

Art. 8. Agregatele — La prepararea betoanelor monolite se va utiliza balast,
nisip, pietriş, care trebuie să corespundă calitativ prevederilor STAS 1667, STAS
4606, SR 662.

Art. 9. Betoane
Betonul simplu — Calitatea betoanelor utilizate se va stabili de proiectant în

funcţie de condiţiile de lucru şi de sarcinile la care este supus.
Compoziţia betonului se stabileşte pe bază de încercări preliminare,

folosindu—se materiale aprovizionate.
La stabilirea retetei se va tine seama de capacitatea şi tipul betonierei, de

umiditatea agregatelor, iar pe timp friguros se va tine seama de temperatura
materialelor componente şi a betonului.

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face în
greutate .

Folosirea plastifianţilor, antrenatorilor de aer, etc. se admite numai cu
aprobarea beneficiarului.

Umiditatea agregatelor se verifică zilnic, precum şi după fiecare schimbare
5



de stare atmosferică.
În timpul turnării trebuie asigurat ca betonul să umple complet formele în care

este turnat, pătrunzând în toate colturile şi nelăsând locuri goale.
Betonul adus în vederea turnării nu trebuie să aibă agregatele segregate. În

perioada dintre preparare şi turnare se interzice adăugarea de apă în beton.
Art. 10. Coşuri pentru gabioane

- Coşurile pentru gabioane se confecţionează din plasă de sârmă
zincată Z 50x3,15x1000, 1500, 2000- STAS 2543 corespunzător cu
lăţimea gabionului 1000, 1500, 2000 mm;

- Cadrele care asigură nedeformabilitatea coşurilor sunt confecţionate din
otel beton Q 12—16 mm protejate cu vopsea anticorozivă şi ancore
(legături din sârmăzincată& 4 mm;

— Plasele, cadrele şi gabioanele se leagă între ele cu sârmă moale
zzincată 13 3,00 mm (an 3,0 STAS 889)

Art. 11. Piatră
La execuţia zidăriei se va folosi piatra provenită din roci cu structura

omogenă, compactă. Nu se admite folosirea pietrei din roci argiloase sau
mămoase. Pentru execuţia zidăriilor uscate se va folosi numai piatra de carieră. Se
recomandă ca piatra să fie extrasă înaintea iernii care precede punerea ei în lucru.

Forma pietrei brute este neregulată, apropiată de cea paralelipipedică.
Condiţiile de calitate pe care trebuie să le satisfacă piatra sunt un'nătoarele:

piatra trebuie să fie dură, având marca minimum 100, negelivă, prezentând muchii
vii la cioplire şi dând un sunet clar la lovire cu ciocanul; nu se admit crăpături, zone
alterate, strivite sau cuiburi de materii minerale care se degradează uşor.

Rezistenţa pietrei la gelivitate se determină cf. STAS 1667.
Art. 12. Zidărie uscată din piatră brută
Zidăria uscată se executămanual. Se recomandă piatra brută mare.
La executarea zidărei uscate pietrele se aşează pe lat, în rânduri cât mai

orizontale, astfel ca să reazeme intre ele o suprafaţă cât mai mare, iar volumul
golurilor să fie cât mai mic.

Pietrele se împănează între ele cu pietre mai mici de formă corespunzătoare
care se introduc în goluri.

Aşezarea pietrelor se face astfel ca să fie asigurată trasarea rosturilor
verticale pe minimum 10 cm.

Pietrele care se întrebuinţează la executarea unui strat trebuie să fie cît mai
uniforme ca rezistenţă şi densitate.

O atenţie deosebită se va acorda aşezării pietrelor la parament, prin
alertarea pietrelor cu coada scurtă cu cele cu coada lungă.

Pentru feţele exterioare se folosesc pietre mai mari.



CAP.!ll. VERIFICAREA CALITATI!

Art. 13. Platforma de lucru
Se verifică:
— respectarea elementelor geometrice în plan şi profil transversal;
- realizarea platformei cu materiale corespunzătoare (prevăzute în proiect);
- semnalizarea punctului de lucru;
Art. 14. săparea şi sprijinirea malurilor săpăturii
Se verifică în raport cu prevederile proiectului:
- pozitia in plan.
— diniensiunile fundaţiilor.
— măsurile de protectia muncii, de siguranta circulaţiei;
- verificarea sprijinirilor cf. prevederilor din fişele tehnologice;
— concordanta intre situaţia reală pe teren şi datele tehnice prevăzute în

proiect
Art. 14. săparea şi sprijinirea malurilor săpăturii
Se verifică în raport cu prevederile proiectului:
— poziţia în plan;
— dimensiunile fundaţiilor;
- măsurile de protectia muncii, de siguranţă a circulatiei;
- verificarea sprijinirilor cf. prevederilor din tişele tehnologice;
— concordanta între situaţia reală pe teren şi datele tehnice prevăzute în

proiect.
Art. 15. Betonarea fundaţiei
Se fac verificări atât la betonul proaspăt cât şi la cel întărit:

realizarea vibrarii betonului;
temperatura betonului prospăt care la punerea în operă trebuie să fie
mai mare de 5°C;
calitatea belonului proaspăt- prin recoltări de probe;
lucrabiliiatea betonului;
la statia de betoane se ia câte o probă pe schimb şi tip de beton;
calitatea betonului pus în lucrare sc va aprecia ţinând cont de
concluziile analizei efectuate asupra rezultatelor încercirări, probelor de
verincare a clasei şi a interpretărilor rezultatelor încercărilor
nedistructive sau carote;
se va urmări şi durata maximă de transport a betonului funcţie de
temperetura şi calitatea cimentului.

Art. 16. Realizarea elevaţiei
Se verifică:
— Se vor verifica coşurile din plasă, ca dimensiune, confecţionarea şi

5



aşezarea pe radierul de beton şi montarea în elevaţie, în conformitate cu
prevederile proiectului de execuţie.

- Pentru asigurarea calităţii şi funcţionalităţii lucrărilor de sprijinire cu
gabioane, pe tot parcursul execuţiei se vor verifica dimensiunile în plan şi secţiune,
calitateamaterialelor puse în operă

Toate aceste verificări se fac conform lndicativ NE 012, aprobat de MLPAT
cu ordinul nr. 59/N din 24 august 1999 şi în conformitate cu Legea nr 10/95 şi în
baza unui "Program pentru controlul calităţii lucrărilor' de comun acord între
proiectant, beneficiar, constructor. La toate aceste verificări se încheie: proces
verbal de lucrări ascunse, proces verbal de recepţie calitativă sau proces verbal.
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Prezentul caiet de sarcini se refera
trebuie sa tie indeplinite la pregatirea si
PREVEDERI GENERALE

tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentulrri caiet
de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale autorizate sau prin
colaborare cu alte laboratoare autorizate, efectuarea tuturor incercarilor si
determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3, Antreprenorul este obligat sa tina evidenta la zi a probelor si incercarilor
acestor probe cerute prin prezentul caiet de sarcini cu prescriptii tehnice generale, si
prin proiectul tehnic şi detaliile de executie.

2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea inspectorului de şantier
(dirigintelui), verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini si
ale proiectului.
2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se
irnptm.

CAPITOLUL II
TIPURI PRINCIPALE DE LUCRARI DE COLECTARE SI EVACUARE
A APELOR PLUVIALE PRECUM SI MATERIALELE UTILIZATE

Lucrarile de consolidare si de colectare si evacuare a apelor constau din:
— santuri de beton monolit si rigole monolite;
- podete tubulare, inclusiv amenajările amonte şi aval ale acestora;

1. Sarituri si rigole
Santurile şi rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului,

respectîndu—se secţiunea, cota fundului şi distanţa de la marginea amprizei.
Santrrl sau rigola trebuie să rămînă constant paralele cu piciorul taluzului . In

nici un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism să fie întrerupt. Paramentele şanţului
sau ale rigolei vor trebui să fie plane iar blocurile în proeminentă să fie tăiate.

La sfîrşitul şantierului şi înainte de recepţia rînală şanţurile sau rigolele vor fi
complet degajate de bulgări şi blocuri ebulate.

2, Podete tubulare
Podetele sunt lucrari de evacuare a apelor pluviale din zona drumurilor. Ele

sunt prevazute la capete cu camere de captare si cu zone de debusare. Podetele sunt
alcatuite din:

- tuburi prefabricate cu diametrul de 1,0011},
— beton monolit in radier, carnetele de captare si debusari, precum si in timpane;



CAPITOLUL III.
NATURA SI CALITATEAMATERIALELOR

FOLOSITE
1. CIMENTURI
1.1 La prepararea betoanelor utilizate ia lucrarile de colectare şi evacuare a

apelor pluviale care, conform precizarilor STAS 2916-87, srurt in contact permanent
sau periodic cu apa, se va utiliza unul din urmatoarele tipmi de ciment care trebuie sa
corespunda conditiilor tehnice de calitate, conform prevederilor standardelor
respective precum si a normativului NE 012—99.

a. Ciment
— fara adaosuri: I- conform STAS 388—95, Ciment Portland
— :} adaosuri: Il/A-S; conform STAS 1500/96

1.2. Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hartie, insotit de un
certificat de calitate sau declaraţie de conformitate,

1.3. Cind cimentul expediat de furnizor este preluat de o baza de aprovizionare,
aceasta este obligata ca la livrarea catre utilizator sa elibereze un certificat de calitate
in care se va mentiona:

- tipul de ciment si fabrica producatoare
- data sosirii in depozit
— numarul certiiîcatului de calitate eliberat de producator
— numarul avizului de utilizare dat de laborator

Daca antreprenorul propune utilizarea a mai mult de un singur tip de ciment
este necesar a obtine aprobarea beneficiarului in acest scop. In acest caz, tîecare tip
de ciment va fi utilizat pe portiuni distincte ale lucrarii indicate si aprobate de catre
diriginte.

1.4. Conditiile tehnice de receptie, livrare si control a cimenturilor trebuie sa
corespunda prevederilor standardelor si a normativelor speciiîce (STAS 388—95,
STAS 1500-96 si NE 012-011),

1.5. In timpul transportului de la fabrica la statia de betoane (sau depozit
intermediar) a manipularii si depozitarii, cimentul va fi ferit de umezeala si de
impurifrcari cu corpuri straine (pamant, carbune, substante organice, var hidratat,
cenusa de termocentrala, etc.).

1.6. Depozitarea se va face in celule tip siloz corespunzatoare din punct de
vedere al protectiei impotriva conditiilor meteorologice.

Fiecare transport de ciment va fi depozitat separat pentru a asigura
recunoasterea si controlul acestuia,

1.7. Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 60 de zile de la data
expedierii de catre producator pentru cimenturi cu adaosuri si respectiv 30 de zile in
cazul cimentm'ilor fara adaosuri.

Cimentul ramas in depozit timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat
dupa ver—ir carea starii de conservare si a rezistentelor mecanice.

Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise
marcii respective, vor fi declasate si utilizate munai corespunzator noii marci.

Cimentul care se considera ca s-a alterat se va evacua, fiind interzis a fi utilizat



la prepararea betoanelor.
1.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii cimentului astfel:
- intr—un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica

furnizoare;
- intr—un registru (registrul pentru ciment) rezultatele detenninariîor efectuare in

laborator.
2. AGREGATE

2.1, Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza lumatoarele sorturi de
agregate \ ,

a. Provenite din sfaramarea naturala a rocilor:
— nisip natural 0-7 mm
- pietris 7—71 mm
- piatra mare 71-125 mm
- balast pentru betoane 0-31; 0-71; 0-40 sau 0—63 mm

b. Provenite din sfararnarea artificiala a rocilor:
- nisip de concasare 0- 7 mm
- piatra sparta 7- 71 mm
- piatra sparta mare 71-125 mm

2.2. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa
sau inghet

„

: ',Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci
feldspatice sau sistoase

2,3. Agregatele trebuie sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare
asupra liantului utilizat la prepararea betoanelor si mortarelor.

2,4. Granulozitatea agregatelor trebuie sa fie continua
_

2.5. Agregatele nu trebuie sa contina impuritati (resturi animale sau vegetale,
pacura, uleiuri, particule de argila, sulfati, sulfuri, carbune — 0,5 %, mica — l %, parti
levigabile).

2.6. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura
omogenitatea si constanta calitatii acestor materiale. Aprovizionarea agregatelor la
statia de betoane se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea
sunt corespunzatoare

2.7. La statia de betoane agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate,
separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare
sau amestecare cu alte sorturi.

2.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:
— intr-un dosar vor ii cuprinse toate ceitiiîcatele de calitate de la
furnizor;
— intr—un registru (registrul pentru incercari agregate) rezultatele
determinarilor efectuate in laborator.

2.9. Metodele de verificare si incercare se fac conform STAS 4606-80.

3. APA
3.1, Apa utilizata la prepararea betoanelor trebuie sa indeplineasca conditiile



tehnice mentionate in STAS 790—234, Nu se admite utilizarea apelor minerale
3.2. Verificarea calitatii apei se face la inceperea lucrarilor si se repeta ori de

cate ori se observa ca se schimba caracteristicile apei.
3.3. Se interzice utilizarea la prepararea betoanelor a apei cu saruri minerale. In

timpul utilizarii pe santier se Va cauta ca apa sa nu se polueze cu materiale organice,
uleiuri, argile, etc.

4. ADITIVI
4.1. La prepararea betoanelor pentru lucrarile de colectare şi evacuare a apelor

pluviale se pot utiliza:
— un aditiv antrenor de aer;
— aditiv reducator de apa pentru imbunatatirea lucrabilitatii ;
- in anumite cazuri aditivi acceleratori sau intarzietori de priza.

Toti aditivii propusi a se folosi la prepararea betoanelor vor fi aprobati de catre
beneficiar pe baza incercarilor preliminare efectuate in momentul stabilirii
compozitiei betonului.

4.2. Fiecare lot de aditivi trebuie sa fie insotit de certificatul de calitate eliberat
de producator.

443. Depozitarea si pastrarea aditivilor se va face in ambalaj original si in
incaperi uscate (ferite de umiditate).

5. OTEL BETON
5. l. Armaturile pentru betoane vor trebui sa respecte conditiile din STAS 43 8/1

- 89, in vederea asigurarii calitatii lucrarilor,
5.2. La livrare, otelul beton va fi insotit de certificatul de calitate sau de

declaraţia de conformitate emise de producator.
5.3. Otelul beton se va depozita si pastra in conditii prin care sa se evite

favorizarea corodarii si murdaririi cu pamant sau alte materiale,
& CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE
PREPARAREA BETOANELOR

6.1. Materialele destinate prepararii betoanelor pentru lucrarile de aparare sunt
supuse la incercari preliminare de informare si la incercari pentru stabilirea retetei a
caror natura si frecventa sunt date in tabelul mil.



Tabelul nr. 1

Materialul Actiunea, procesul Frecventaminima Metode de
de verificare sau determinare
caractersticile ce La aproviz, Inainte de conform

se verifica materialelor utilizarea STAS
in depozit de matei-iaiului
rezerva statii
de betoane

l 2 3 4 5

Examinarea datelor La fiecare lot
inscrise in certi-ficaîul aprovizionat
de calitate sau
certificatul de
garantie

Parte levigabila 0 proba la 0 proba pe sch. pt, l667-76
max. 500 mc fiecare centrala de
pentru fiecare betonare
sursa

Humus La schimbarea 1667—76
sursei

Corpuri straine: In cazul in care Ori de cite ori apar 1667-76
& —argila in buc, se observa factori de impun—ficare
% -a.rgila aderenta prezenta lor (pt. fiecare
m -eontinut carbune centrala de beton )
% si mica
<(

Granulozitatea 0 proba la max, () proba pe sch. si sort 1667—76
sorturilor 500 mc pt. si ori de cite ori apar

fiecare son si factori care pot
fiecare sursa modifica granule»

zitatea (pt, fiecare
centrala debeton)

Aspectul si forma 0 proba la max. - 1667—76
granulelor 500 mc pt. fiecare

son si sursa

Echivalentul de nisip 0 proba la max
500 mc pt. 73 0—89
fiecare sursa

\!



li .Materialul Actiunea) procesul
de verificare sau

Frecventa minima

caractersticile ce
se verifica

La aproviz.
materialelor
in depozit de
rezerva statii
de betoane

Inainte de
utilizarea

materiaiului

Metode d?
determinare
conform
STAS

2 … 4

CIMENTUL

Umiditatea 0 proba pe schsi sort si
ori de cite se observa o
schimbare
data de conditiile
meteorologice

1667—75

Examinarea datelor
inscrise in certiide
calitate sau certif.
de garantie

La fiecare lot
aprovizionat

Stabilitatea 0 determinare
la fiecare lot
aproviz. dar nu
mai putin de o
determ. la lOOt
pe o proba
medie

SR l96/ -: \0o:

Tipul de priza O deteminare
la fiecare lot
aproviz, dar nu
mai putin de (:
determ. la mm
pe o proba
medie

SR 196/3—96

Rezistente meca—
nice la 2 zile

0 proba la mm
sau la fiecare
siloz in care s—a

depozitat lotul
aproviziona!

SR 196/1—95

Rezistente
mecanice la 28 zile

0 proba la mm
sau la fiecare
siloz in care s—a

depozitat lotul
aprovizionat

SR 196/1—95

Prelevarea la
contraprobe care se
pastraza min. 45 zile
(pastrate in cutii me-
talice sau pungi de
polietilena sigilate

La fiecare lot
aproviz. probele
se iau impreuna
cu delegatul
benef. care va
sigila centrapmba

SR3011—96



2 3 4 5

Examinarea datelor La fiecare lot de
… inscrise in certificatul aprovizionare
E de calitate

% Densitatea solutiei 0 proba la fiecare saija 2386—79
preparata

Compozitia chimica 0 proba la inceperea 790-84
< lucrarilor pentru
% fiecare sursa

Confruntarea datelor La fiecare lot
ă inscrise in certitîcatul aprovizionat
O de calitate

7. BETOANE
7.1. Incercari preliminare

In vederea stabilirii compozitiei betonului ce urmeaza a fi utilizat la executia
lucrarilor hidrotehnice de aparare, antreprenoml va lua masuri ca prin laboratorul
propriu autorizat sau un alt laborator de specialitate autorizat sa fie efectuate
incercarile preliminare necesare. Dotarea laboratorului va li asigurata corespunzator
determinarilor ce trebuie efectuate, atat la inceperea lucrarilor, cat si pe parcursul
executiei.

Din incercarile preliminare trebuie sa rezulte variatiile admisibile ale
compozitiei, care sa permita adaptarea ei la conditiile santierului pastrand
caracteristicile betonului in ceea ce priveste lucrabilitatea, continutul de aer si
rezistentele mecanice aratate in tabelele de mai jos,

DETERMINAREA VALOAREA INCERCAREA SE
CARACTERISTICII EFECTUEAZA
Lucrabilitatea 1 …5
— prin metoda tasan'i 126—145 1759-88
— prin metoda gradului de compactare
Densitatea aparenta kh/mc 2400i40
Continutul de aer oclus % vol. 3-5 % 5479—88

CARACTERISTICILE BETONULUI PROASPAT

Betoanele trebuie sa indeplineasca conditii de durabilitate conform NE 012— (331

stabilite pe epruvete cu latura de 150 mm.



Betonul intarit trebuie sa aiba rezistenta la inghet—dezghet, exprimata in grade
de gelivitate conform STAS 35l8—89,

Conditii climatice Numarul ciclurilor naturale de inghet-dezghet

50 \ 50

„
Gradul de aelivitate

Temperatura medie sub —5' C GSO G lOO

Idem, intre-5 -lO°C GlOO G 150

7.2. Compozitia betonului
Compozitia betonului va fi astfel alcatuita incat in conditiile unui dozaj minim

de ciment cu materialele indicate in acest capitol sa asigure realizarea caracteristicilor
necesare in ceea ce priveste lucrabilitate, densitatea si rezistentele mecanice ale
betonului intarit indicate la art.13.l.

Stabilirea compozitiei betonului se va face:
— la intrarea in functiune a statiei de betoane
- la schimbarea tipului de ciment sau agregate
— ori de cate ori se apreciaza ca este necesara reexaminarea compozitiei
utilizate
La stabilirea compozitiei betonului se vor respecta prevederile din proiect si ale

NE 012-99 referitor la:
- clasa betonului
- tipul de ciment
- natura agregatelor
Compozitia betonului depinde de dozajul de ciment in functie de clasa

betonului, raportul A/C (apa-ciment) si de granulozitatea agregatelor,

7.3. Prepararea betonului
Prepararea betonului se face in statia de betoane.
Prin statia de betoane se intelege orice unitate sau instalatie care produce si

livreaza beton fiind dotata cu una sau mai multe centale de beton.
Distanta maxima intre statia de betoane si punctul de lucru va corespunde unui

timp de transport al betonului de maximum 45 — 60 minute
Statia de betoane trebuie sa dispuna de:
- depozite de agregate, avand compartimente amenajate pe o platforma
betonata, amenajata cu scurgerea apelor
— silozuri de ciment, marcate, avand capacitatea corelata cu capacitatea de
productie a statiei
— instalatii pentru spalarea agregatului
- centrala de beton in buna stare de functionare
- buncare de descarcare a betonului preparat
— dotari care sa asigure spalarea malaxoarelor, buncarelor si mijloacelor de
transport



» atestarea CNAMEC conf. HGR 1046—1996
— laborator amenajat si dotat corespunzator şi autorizat
- dotari privind protectia muncii si PSI
Antreprenorul va prezenta Comisiei de atestare, numita pentru a verifica

indeplinirea conditiilor prevazute mai sus, lisra reglajelor de efectuat la centrala de
beton, care va controla in special:

— veritîcarea si etalonarea basculelor si a dozatoarelor volumetrice
- functionarea eficace a dispozitivelor de obturare (deschidere—inchidere) a
agregatelor si cimentului
— starea malaxoarelor, in special uzura paletilor
— automatismul functionarii
Toate aceste verificari se vor face fara a prepara beton.

7.4. Experimentarea prepararii betonului in statie

Inainte de inceperea lucrarilor antreprenorul este obligat sa faca aceasta
experimentare pentru a verifica, folosind mijloacele santierului, ca reteta betonului
stabilita in laborator permite atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini.

Incercarile trebuie repetate pana la obtinerea rezultatelor satisfacatoare privind:
- lucrabilitatea
— continutul in aer
— omogenitatea betonului
- rezistenta la compresiune si la incovoiere

In cazul centralelor de beton cu doua rnalaxoare, incercarea de verificare a
omogenitatii se va face pentru ambele malaxoare.

Cu ocazia acestor verificari se va stabili si durata minima de malaxar'e, care sa
asigure o buna omogenizare a betonului.

Probele pentru verificari se vor lua din cel putin 6 amestecuri diferite pe care
se vor determina caracteristicile aratate la stabilirea compozitiei betonului,

7.5. Prepararea propriu-zisa a betonului

— Centrala de beton trebuie sa fie de tip discontinuu de dozare si
malaxare cu functionare automata cu urmatoarele caracteristici:

a. Precizia cantitatilor citite sau inregistrate:
— pe sorturi i 5 %
- pe agregatul total :t: 2 %
— ciment i 3 %
- apa de amestecare & 1 %
- apa totala j: 3 %
- aditivi & 5 %

b. Inregistrarea cantaririlor
c. Dozarea apei cu dozatoare automate sau cu contoare (in special pe
santierele mari)



d. Dozarea aditivilor — idem, dozarea apei
Mijloacele de dozare vor fi verificate saptamanal prin procedee operative,

procedandu—se in cazul abaterilor amintite mai sus conform Normativului NE 012—99.
Amestecarea betonului se va face utilizand betoniere cu amestec fortat sau cu

cadere libera.
Ordinea introducerii materialelor componente in betoniera, ca si dtu'ata de

amestecare se vor face conform prevederilor cartii tehnice a utilajului respectiv,
Durata de amestecare se va majora dupa caz pentru:

- utilizarea de aditivi sau adaosuri
- perioade de timp friguros
— utilizare de agregate cu granule mai mari de 3lmm
— betoane cu lucrabilitate redusa (tasare sub 5 cm)

La terminarea schimbului sau la intreruperea prepararii betonului mai mult de
o ora se va spala in mod obligatoriu toba betonierei cu jet puternic de apa.

Transportul betonului se va face cu autoagitatoare (la betoane cu tasarea peste
5 cm) si cu autobasculante cu bena, amenajate corespunzator (la betoane cu tasarea
max. 5 cm}

Mijloacele de transport vor fr etanse pentru a nu se permite pierderea laptelui
de ciment.

7.6. Masuri speciale in cazul conditiiior meteorologice
nefavorabile

Lucrarile de punere in opera a betonului vor fi intrerupte cand:
- temperatura aerului scade sub +5°C
- ploua intens, fapt ce poate conduce la degradarea suprafetei betonate
- la temperaturi exterioare peste 30°C si umiditatea aerului sub 40% se vor lua
masuri de racirea apei si protejare a suprafetei de beton
Atunci cand temperatura aerului este peste +20°C si uniditatea relativa sub 50

% se vor lua masuri pentru mentinerea umiditatii suprafetei betonului,
în perioadele de timp friguros se poate prevedea utilizarea de acceleratori de

priza si/sau de intarire, numai cu avizul unui laborator de specialitate si sub controlul
competent al santierului.

7.7. Controlul betonului pus in opera

Controlul betonului pus in opera se face in conformitate cu prevederile STAS
1275-88 si 1759-88, mentionate mai jos:

Actiunea sau procedeul de verificare Frecventa minima Prevederea
Examinarea documentului de transport la frecare transport

Lucrabilitate la fiecare schimb 1759/88
Temperatura (ptvintervalul 5' C si 25 DC) la fiecare 2 ore



Determinarea rezistentei la compresiune 1275/88
pe epruvete cubice
- la 7 zile 3 epruvcubiee/ sch, la

max_300 mc beton

- la 28 zile idem

Lucrabilitatea (ptintervalul 5°C 522961") 3 determinari la fiecare
transport

Rezultatele incercarilor pe cuburi la 28 zile vor fi analizate in doua etape,
grupate lunar si pe tronsoane de lucrare.

— Incercarile prin metode nedistructive sau pe carate se efectueaza conform
reglementarilor in vigoare.

— Interpretarea rezultatelor se face statistic pe baza formulelor si tabelelor
din NoimativNE 012 — 99.

8. COFRAJE

8.1, Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa tie astfel alcatuite incat sa
indeplineasca urmatoarele conditii:

a. sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare prevazute
in proiect pentru elementele ce urmeaza a fi executate, respectandu—se inscrierea in
abaterile admisibile (pentru lungimea elementelor de cofraj i4 mm, pentru latime :k3
mm);

b, sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment;
c. sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor ce apar in procesul de

executie.
8.2. Cofrajele se pot confectiona din: lemn sau produse pe baza de lemn, metal

sau produse pe baza de polimeri.
8.3. Pentru a reduce aderenta intre beton si cofraje acestea se ung cu agenti de

decofrare pe fetele can—e vin in contact cu betonul.

9. ZIDARIE DZN PEATRA

9.1 Piatra bruta pentru pereuri si zidarii

Piatra bruta folosita la pereuri şi zidarii trebuie sa provina din roci fara urme
vizibile de dezagregare fizica, chimica sau mecanica, trebuie sa fie omogena în ce
priveste culoarea şi compozitia mineralogica, sa aiba o structura compacta,

Caracteristicile mecanice ale pietrei trebuie sa corespunda prevederilor din
tabelul de mai jos.



Caracteristici Conditii de
, „ad Stamate,—Rezistenta la compresiune pe epruvete în Stane uscata,

Immn min RO
Rezistenta ia inghet-dezerta“ .

- coeficient de gelivitate, la 25 cicluri pe piatra
soarta ° 0 max 0 3
- coeficient de înmuiere pe epruvete%, max 25

Forma şi dimensiunile pietrei brute folosite la pereuri este aratata mai jos.

Caracteristici Conditii de admisibilitate
Forma neregulata, apropiata de un

trunchi de piramida sau de 0
pana

Inaltimea mm 140 180 "Dimensiunile bazei, mm: egala sau mai mare ca
— lungime înaltimea 80 150
- latime
Piatra necorespunzatoare dimensiunilor; % max 15

Piatra bruta pentru zidarii va avea forma neregulata, aşa cum rezulta din
cariera, avînd dimensiunea minima de cel putin 100 mm şi o greutate care sa nu
depaseasca 25 kg.

Pentru zidarie cu rosturi orizontale se va folosi piatra bruta stratificata care are
doua fete aproximativ paralele.

Pentru Zidaria de piatra bruta opus inceitum pietrele trebuie sa aiba o fata
vazuta destul de mare; cu muchiile de cel putin 15 cm? fara ca muchia cea mai lunga
sa depaseasca mai mult de 1 1/2 dimensiunea celei mai mari,

9.2 Bolovani pentru pereur'i si zidarii

Bolovanii de rîu trebuie sa provina din roci nealterate, negelative şi omogene
ca structma şi compozitie. Nu se admit bolovani din roci conglomerate şi nici
bolovani cu iisuri sau fete de clivaj.

Caracteristicile mecanice ale bolovanilor vor trebui sa fie dupa cum urmeaza:
' rezistentele la sfaiimare prin compresiune min. 60%:
' rezistenta la uzura cu maşina Deval min.! 1,
Dimensiunile bolovanilor folositi la pereuri trebuie sa varieze în limitele

aratate în tabelul de mai jos:

i—t



Dimensiuni Conditii de admisibilitate
- lungime. latime a fetei mm 80… 140
- inaltime 120 160
Piatra necorespunzatoare dimensiunilor % din
masa max la

Bolovanii folositi la zidarii au dimensiunile în medie cuprinse în limitele 80
200 min.

CAPITOLUL IV
LUCRARI DE COLECTARE SI EVACUARE

A APELOR PLUVIALE
17 Pereuri
1,1 Pereu din daie de beton
Dalele de beton se pot turna pe loc sau se monteaza dupa confectionarea lor la

un atelier de prefabricate. In mod obligatoriu, sub dale se va realiza filtru invers.
Dalele din beton simplu monolit turnat pe loc se aseaza pe un pat drenant bine

compactat si nivelat, de 5-10 cm grosime (conform proiectului).
Dozajul de ciment al betonuiui din dale se va stabi1i astfel incat sa i se

imbunatateasca impenneabilitatea si rezistentele la inghet si uzura,
Grosimea dalelor va Fi de 10 cm, neannate,
La dalele turnate pe loc se vor prevedea rosturi de contractie.
Dalele prefabricate se vor verifica si la solicitarile date de transportul si

manipularea lor la punerea in opera
1.2 Pereu uscat
Peste terenul bine nivelat se aşterne un strat de nisip grăuntos şi aspru în

grosime de 5 cm după pilonare. Peste stratul de nisip pilonat se aşterne stratul de
nisip afmat, de aceeaşi calitate, în care se aşează pietrele sau bolovanii. Grosimea
initiala a acestui strat este de 8 cm. Pietrele se implantă vertical în stratul de nisip
afanat, unele langă altele, batindu-se deasupra şi lateral cu ciocanul, astfel încât
fiecare piatră să fie bine stransă de pietreie vecine. Pietrele se aşează cu resturile
tesute.

Pentru a se asigura pereul se procedează la o primă batere cu maiul pe uscat
pentru aşezarea pietrelor,

Se aşterne apoi un strat de nisip de l - 1,5 cm grosime, pentru împănare care se
bate din nou cu maiul pană la refuz.

2. Amenajarea santuiilor si rigolelor
2.1 Prescriptii generale de amenajare
2.1.1 Dimensiunile şi forma şanturilor şi rigolelor sunt cele indicate în

proiectul de executie, stabilite de la caz la caz în functie de relief, debit si viteza apei,
natura terenului, mijloacele de executie, conditiile de circulatie, pentru evitarea
accidentelor şi ele trebuie respectate întocmai de către antreprenor.



2.12 Extrem de important este să se respecte cotele şi pantele proiectate.
Panta longitudinală minimă va fi:

- 0,25% în teren natural;
- 0,l% în cazul şantmrilor şi rigolelor pereate.
2.1,3 Protejarea şanturiîor şi rigolelor este obligatorie in conditiile în care panta

lor depăşeşte panta maximă admisă pentru evitarea eroziimii pământului,
2,1 4 Pantele maxime admise pentru santuri şi rigole neprotejate sunt date mai

jos

Denumirea principalelor tipuri de pamint-uri Panta maxima admisa
Pământuri coezive cu compresibilitate mare 0,5

Pământnn' coezive cu compresibilitate redusă:
- nisipuri prăfoase şi argiloase ]

- nisipuri argiloase nisipoase 2
- aigile prăfoase nisipoase 3
Pământuri necoezive grosiere:
- pietris (2 - 26 mm) 3
- bolovăniş (20 - 200 m) 4
— blocuri (peste 200 mm) 5

Pămânmri necoezive de granulatie mijlocie şi fină:
- nisip făinos şi i'm (0,05 - 0,25 mm) 0,5
— nisip mijlociu mare (0,25 — 2,00 mm) 1

- nisip cu pietris 2

2.15 Pantele maxime admise pentru santuri şi rigole protejate sunt date
mai jos,

Tipul protejarii rigolri sau casiului Panta maxima admisa
Pereu uscat din piatra bruta negeliva rostuit S

Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5
cm grosime, betonul fiind:
- clasa C bl7,5 10
— clasa C 8/10 12
Pereu zidit din piatră brută negelivă cu mortar de ciment sau 15

peren din dale de beton simplu clasa C 8/10 pe pat de beton
Casiuri pe taluze înalte din pereu zidit din piatră brută cu 67
mortar de ciment sau din elemente prefabricate cu
amenajare corespunzătoare la piciorul taluzului

Pe portiunile în care şanturile sau rigolele au pante mai mari decat cele
indicate în tabelul de mai sus, se vor amenaja trepte pentru reducerea pantei
sub valorile indicate în tabel.

2.1.6 Rigolele de acostament sunt obligatorii în următoarele situatii:
- la ramblee eu înaltimea 3 — 5,0 m în cazul curbelor convertite şi



suprainăltate;
' la ramblee peste 5,00 in.

2.1.7 Şanttuile de gardă se recomandă să fie pereate, indiferent de pantă.
Amplasarea şanturilor de gardă se va face la distanta minimă de 5,00 in

de muchia taluzuiui debleului, iar cand este la piciorul rambleului la distantaminimă
de 1,50 - 2,00 in, banda de teren dintre piciorul rambleului şi santul de gardă va avea
pante de 2% spre şantl

2.1.8 Antreprenorul va executa lucrarea în solutia in care este prevăzută în
proiectul de executie, Acolo însă unde se constată pe parcursul executiei lucrărilor o
neconcordanta între prevederile proiectuiui şi realitatea după teren privind natura
pamantului şi panta de scurgere situatia va fi semnalată reprezentantului
investitorului la lucrare (inspectorului de şantierautorizat) care va decide o eventuallă
modificare a solutiei de protejare a şanturilor şi iigolelor de scurgere prin dispozitii
de şantier,

2.2 Rigole prefabricate
Latimea sapaturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20 m.

Fundul sapaturii este adus cu grija la cotele prevazute în proiect si este compactat,
daca este nevoie, ca sa atinga 95% din densitatea optima Proctor normal.

In cazul unei sapaturi mai adînci fata de cota prescrisa, antreprenorul trebuie sa
compenseze diferenta de cota prin creşterea grosimii fundatiei rigolei. Cînd lucrarile
sunt montate pe pat de nisip, nisipul suplimentar necesar este bine pilonat.

Rigolele prefabricate sînt montate pe o fundatie de nisip sau beton de
minimum 10 cm grosime.

Planurile de executie stabilesc natura si dimensiunile fundatiei, precum şi un
eventual element de sprijinire a bordmii şi a dispozitivului destinat sa asigure
scurgerea apelor infiltrate în corpul drumului

Rosturile nu vor trebui sa aiba mai mult de 2 cm grosime şi vor fi rostuite cu
mortarM 50.

Rigolele prefabricate sînt puse urmarind cotele, aliniamentele şi declivitatile
stabilite prin detaliile de executie,

Tolerantele admise la montarea bordurilor şi rigolelor vor fi mai mici de 5 mm
fata de cotele precizate în profilele tran rsale corespunzatoare şi în profilul în lung,



CAPITOLUL V

RECEPTIA LUCRARILO '

ARTJS. RECEPTIA LA TERMINAREA LUC

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunc V/ucran'le
prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificari e sunt efectuate
in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a normativului pentru
verificarea calitatii si receptia lucrarilor C 56-85.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului
privind conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile
consemnate in cursul executiei de catre organele de control (beneficiar, proiectant,
diriginte, etc.).

In urma acestei receptii se incheie procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in conform cu HGR 273/94.

ARTJS. RECEPTIA FINALA

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in
conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare - HGR 273/94, precum si a
prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL VI

DESFHNTAREA SANTIERULUIDUPA
TERMINAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

ART.27. DESFIINTAREA SANTIERULUI

Dupa terminarea lucrarilor se vor lua masuri pentru desfiintarea santierului.
Astfel, la terminarea lucrarilor, antreprenorul va dezafecta constructiile si

amenajarile aferente organizarii de santier proprii.
Cu aceasta ocazie se vor face amenajarile necesare in vederea redarii in

folosinta anterioara a terenului pe care s-au aflat obiectele organizarii de santier.
Se vor inlatura in totalitate efectele si eventualele surse de poluare a terenului

(baze de productie, ateliere de reparatii si intretinere utilaje, depozite de
combustibili).

Cu prilejul desiîintarii santierului, antreprenorul va asigura de asemenea
curatirea locuirii din ampriza lucrarilor executate.



CAIET DE SARCINI

SPECIFICATII TEIjNICE GENERALSE
COMUNE LUCRARILOR DE ARTA



CAPITOLUL 8.

COFRAJE

8.1.DATE GENERALE

Cofrajele sunt structuri provizorii alcătuite, de obicei, din elemente
refolosibile, care montate în lucrare, dau betonului forma proiectată. În termenul de
cofraj se includ atăt cofrajele propriu—zise cât şi dispozitivele pentru sprijinirea lor,
buloaneie, ţevile, tiranţii, distanţierii, care contribuie la asigurarea realizării formei
dorite.

Cofrajele şi sustinerile lor se execută numai pe bază de proiecte, întocmite
de unităţi de proiectare autorizate, în conformitate cu prevederile STAS 7721-90,
precum şi a celor din Partea A beton şi beton armat a Codului de practică NE 012-
07.

Cofrajele trebuie să fie alcătuite astfel încât să îndeplinească următoarele
condiţii:

să asigure obţinerea formei, dimensiunilor şi gradului de finisare
prevăzute în proiect, pentru elementele ce urmează a fi executate,
respectându-se înscrierea în abaterile admisibile prevăzute în Codul de
practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton
precomprimat indicativ NE 012—07 Anexa Ill.|.
să fie etanşe, astfel încât să nu permită pierderea laptelui de ciment;
să fie stabile şi rezistente, sub acţiunea încărcărilor care apar în procesul
de execuţie
să asigure ordinea de montare şi demontare stabilită fără a degrade
elementele de beton cofrate, sau componentele cofrajelor şi susţinerilor;
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să permită, la decofrare, o prelucrare treptată a încărcării de către
elementele care se decofrează;
să pen-nită închiderea rosturilor astfel încât să se evite formarea de pene
sau praguri;
să nu permită închiderea cu uşurinţă — indiferent de natura materialului
din care este alcătuit cofrajul — a golurilor pentru controlul din interiorul
cofrajelor şi pentru scurgerea apelor uzate, înainte de începerea turnării
betonului;
să aibă feţele, ce vin în contact cu betonul, curate, fără crăpături, sau alte
defecte.

Proiectul cofrajelor va cuprinde şi tehnologia de montare şi decofrare.
Din punct de vedere al modului de alcătuire se deosebesc:

cofraje fixe, confecţionate şi montate la locul de turnare a betonului şi
folosite, de obicei, la o singură lucrare;
cofraje demontabile staţionare, realizate din elemente sau subansmbluri
de cofraj refolosibile la un anumit număr de turnări;
cofraje demontabile mobile, care se deplasează şi iau poziţii succesive pe
măsura turnării betonului: cofraje glisante sau păşitoare;

Din punct de vedere ai naturii maten'aleului din care sunt confectionate se
deosebesc:

cofraje din lemn sau căptuşite cu lemn;
cofraje tego;
cofraje furniruite de tip DOKA, PASCHAL îmbinate sau tratate cu răşini;
cofraje metalice.

8.2.PREGATIRŞA, CONTROLUL ŞI RECEPTIA
LUCRARILOR DE COFRARE

Înainte de fiecare refolosire, cofrajele vor fi revizuite şi reparate. Refolosirea
cât şi numărul de refolosiri, se vor stabili numai cu acordul beneficiarului.

in scopul refolosirii, cofrajele vor fi supuse următoarelor operatiuni:
curăţirea cu grijă, repararea şi spălarea, înainte şi după refolosire; cînd
spălarea se face în amplasamanent apa va fi drenată în afară (nu este
pen'nisă curăţirea cofrajelor numai cu jet de aer);
tratarea suprafeţelor, ce vin în contact cu betonul, cu o substanţă ce

trebuie să uşureze decofrarea, în scopul desprinderii uşoare a cofrajuiui; în
cazul in care se folosesc substanţe Iubrifiante, uleioase; nu este permis ca
acestea să vină în contact cu armăturile.
În vederea asigurării unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua

verificări etapizate astfel:
preliminar, controlindu-se lucrările pregătitoare şi elementele sau
subansamblurile de cofraje şi susţineri;
în cursul execuţiei, verificându—se pozitionarea în raport cu trasarea şi
modul de fixare a elementelor:
final, receptia cofrajelor şi consemnarea constatărilor in “Registrul de
procese verbale, pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse”.
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8.3.MONTAREA ŞI SUSTINERILE COFRAJELOR

8.3.1Montarea cofrajelor

Montarea cofrajelor va cuprinde următoarele operaţii:
- trasarea poziţiei cofrajelor;
- asamblarea şi susţinerea provizorie a panourilor;
— verificarea şi corectarea poziţiei panourilor;
- încheierea, legarea şi sprijinirea definitivă & cofrajelor.

8.3.2.Susţinerile cofrajelor

În cazurile în care elementele de susţinere a cofrajelor reazemă pe teren se
va asigura repartizarea solicitărilor, ţinând seama de gradul de compactare şi
posibilităţile de înmuiere, astfel încât să se evite producerea tasărilor.

În cazurile în care terenul este îngheţat sau expus îngheţului, rezemarea
susţinerilor se va face astfel încât să se evite deplasarea acestora în funcţie de
condiţiile de temperatură.

CAPITOLUL 9.
ARMATURI

Prezentul capitol tratează condiţiile tehnice necesare pentru proiectarea,
procurarea, fasonarea şi montarea an'năturilor utilizate la structurile de beton
armat pentru poduri.

Pentru condiţiile specifice privind fundaţiile, elevatiile infrastmcturilor,
suprastructurile de beton armat şi de beton precomprimat se vor aplica prevederile
din capitolele 3, 4, 6 şi 11.

9.1.0TELURI PENTRU ARMATURI

Oţelul beton trebuie să îndeplinească conditiile tehnice prevăzute în STAS
438/1-89, STAS 438/2-91 şi SR 438/3—98. Tipurile utilizate curent în elementele
de beton armat şi beton precomprimat şi domeniile lor de aplicare sunt indicate în
tabelul următor şi corespund prevederilor din Codul de practică NE 012—.O7.

Tipul de otel Simbol Domeniul de utilizare
Oţet beton rotund neted OB 37 Arrnături de rezistenţă sau
STAS 438/1-89 armături constructive
Sârmă trasă netedă pentru STNB Arrnături de rezistenţă sau
beton armat STAS 438/2-91 armături constructive; an'năturile j



Plase sudate pentru beton STNB de rezistenţă numai sub formă de
armat SR 438/3-98 plase sau carcase sudate
Produse din oţel pentru PC 52 Arrnături de rezistenţă cu betoane
armarea betonului. Otel beton de clasă cel putin 012/15 (Bc 15)
cu profil pen'odic STAS 438/1- PC 60 Armături de rezistenţă la elemente

cu betoane de clasă cel puţin
C16/20 (Bc 20)

Pentru oţelurile din import este obligatorie existenţa certificatului de calitate
emis de unitatea care a importat oţelul şi trebuie să fie agrementate tehnic cu
precizarea domeniului de utilizare.

În certificatul de calitate se va mentiona tipul corespunzător de otel din STAS
438/1-89, STAS 438/2—91. ST 438/3-98, echivalarea fiind făcută prin luarea în
considerare a tuturor paramentrilor de calitate.

În cazul în care există dubiu asupra modului în care s-a efectuat echivalarea,
antreprenorul va putea utiliza oţelul respectiv numai pe baza rezultatelor
încercărilor de laborator. cu acordul scris al unui institut de specialitate şi după
aprobarea beneficiarului.

9.2.LIVRAREA ŞI MARCAREA

Livrarea otelului beton se a face în conformitate cu reglementările în vigoare,
însoţită de un document de calitate (certiflcat de calitate/inspecţie, declaratie de
conformitate), după certificarea produsului de un organism acreditat, şi o copie
după certificatul de conformitate.

Documentele ce insotesc livrarea oţelului beton de la producător trebuie să
conţină următoarele informaţii:

- denumirea şi tipul de oţel, standardul utilizat;
- toate informaţiile pentru identificarea loturilor;
— greutatea netă;
— valorile determinate privind criteriile de perfom'ianţă.
Fiecare colac sau legătură de bare sau plase sudate va purta o etichetă,

bine legată care va contine:
— marca produsului;
- tipul armăturii;
- numărul lotului şi al colacului sau legăturii;

greutate netă:
— semnul CTC.
Oţelul livrat de furnizori intermediari va fi însoţit de un certificat privind

calitatea produselor care va contine toate datele din documentele de calitate
eliberat de producătorul oţelului beton.

9.3.TRANSPORTULŞI DEPOZITAREA

Barele de armătură, plasele sudate şi carcasele prefabricate de armătură vor
fi transportate şi depozitate astfel încât să nu sufere deteriorări sau să prezinte
subsante care pot afecta armătura şi/sau betonul sau aderenţa beton — armătură.

Otelurile pentru an'nături trebuie să fie depozitate separat pe tipuri şi
diametre în spaţii amenajate şi dotate corespunzător. astfel încât să se asigure:



- evitarea condiţiilor care favorizează corodarea armăturii;
- evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte materiale;
- asigurarea posibilităţilor de identificare uşoară a fiecărui sortiment şi

diametru.

9.4.CONTROLUL CALITATII

Controlul calităţii oţelului se va face conform prevederilor prezentate la
capitolul 17 din Codul de practică NE 012—07 şi anexa 7.1 din Codul de practică
NE 013-02.

9.5.FASONAREA,MONTARE ŞI LEGAREA
ARMATURILOR

Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea carcaselor de armătură se va
face în strictă conformitate cu prevederile proiectului.

Înainte de a se trece la fasonarea armăturilor, executantul va analiza
prevederile proiectului, ţinând seama de posibilităţile practice de montare şi fixare a
barelor, precum şi de aspectele tehnologice de betonare şi compactare. Dacă se
consideră necesar se va solicita reexaminareade către proiectant a dispoziţiilorde
armare prevăzute în proiect.

Armătura trebuie tăiată, îndoită, manipulată astfel încât să se evite:
- deteriorareamecanică (de ex, crestături, Iovin');
- ruperi ale sudurilor în carcase şi plase sudate;
- contactul cu substanţe care pot afecta proprietăţile de aderenţă sau pot

produce procese de coroziune.
Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte, în acest scop se

vor îndepărta:
— eventuale impurităţi de pe suprafaţa barelor;
- îndepărtarea ruginii, în special în zonele în care barele urmează a fi

înnădite prin sudură;
După îndepărtarea ruginii reducerea sectiunilor barelor nu trebuie să

depăşească abaterile prevăzute în standardele de produs.
Oţelul beton livrat in colaci sau barele îndoite să fie îndepărtate înainte de a

se proceda la tăiere şi fasonare fără a se deteriora profilul (la întinderea cu troliul
alungirea maximă nu va depăşi 1 mm/m).

Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate, astfel încât
să se evite confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până
în momentul montării.

Se interzice fasonarea an'năturilor la temperaturi sub —10°C. Barele cu profil
periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.

Recomandări privind fasonarea, montarea şi legarea arrnăturilor sunt
prezentate în Anexa ll.| din Codul de practică NE 012-437 şi cap.10 din Codul de
practică NE 013-02.

Prevederile generale privind confecţionarea armăturii pretensionate.
La pregătirea tuturor tipurilor de armături pretensionate se vor respecta

următoarele:
— se va verifica existenţa certificatului de calitate al lotului de oţel din care

urmează a se executa armătura; în lipsa acestui certificat sau dacă există
îndoieli asupra respectării condiţiilor de transport şi depozitare (în special
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in zone cu agresivitate), se vor efectua încercări de verificare a calităţii în
conformitate cu prevederile STAS 1799-88, pentru a avea confirmarea că
nu au fost influenţate defavorabil caracteristicile fizico-mecanice ale
am'iăturilor /rezistenta la tracţiune, indoire alternantă, etc.);

- suprafaţa oţelurilor se va curăţa de impurităti, stratul de rugină
superficială neaderentă şi se va degresa (unde este cazul), pentru a se
asigura o bună ancorare in blocaje, beton sau mortarul de injectare;

- oţelurile care prezintă un inceput slab de coroziune nu vor putea fi

utilizate decât pe baza unor probe care să confirme că nu au fost
influentate defavorabil caracteristicile fizico-mecanice;

- amtăturile care urmează să fie tensionate simultan vor proveni pe cât
posibil din acelaşi lot;

— zonele de armătură care au suferit o indoire locală rămânând defon'nate
nu se pot utiliza, fiind interzisă operaţia de îndepărtare. Dacă totuşi în
timpul tansportului sau al depozitării, barele de otel superior au suferit o
uşoară deformare, se vor îndepărta mecanic, la temperaturi de cel puţin
+10 0;

- pentru armături pretensionate individual, diagrama se va stabili pe probe
scurte de către un laborator de specialitate, în conformitate cu STAS
6605—78 “Încercarea la tracţiune a otelului, a sân'nei şi a produselor din
sârmă pentru beton precomprimat"

— în cazul fasciculelor postîntinse, valoarea reală a modului de elasticitate
se va determina pe şantier, o dată cu terminarea pierderilor de tensiune
prin frecare pe traseu.

La calculul an'năturilor pretensionate, confecţionarea, montarea şi
depozitarea am'iăturilor, tensionarea, blocarea şi injectarea lor se va tine seama de
prevederile constructive cuprinse în STAS 10111/2-87, cap.7.9 şi cap. 3, 4, 8 şi 9
din Codul de practică NE 012—07 şi cap.10 din Codul de practică NE 013-02.

9.6.TOLERANTE LA EXECUTIE

În Anexa ”2. a Codului de practică NE 012-539 sunt indicate abaterile limită
la fasonarea şi montarea arrnăturilor.

Dacă prin proiect se indică abateri mai mici se respectă acestea.

9.7.PARTICULARITATI PRIVIND ARMAREA
CU PLASE SUDATE

Plasele sudate din sârmă trasă netedă STNB sau profilată STNB se
utilizează ori de câte ori este posibil la armarea elementelor de suprafaţă în
condiţiile prevederilor STAS 10107/0—90.

Executarea şi utilizarea plaselor sudate se va face în conformitate cu
reglementările tehnice în vigoare.

Plasele sudate se vor depozita în locuri acoperite fără contact direct cu
pământul sau cu substante care ar putea afecta armătura sau betonul, pe loturi de
aceleaşi tipuri şi notate corespunzător.

Încărcarea, descărcarea şi transportul plaselor sudate se vor face cu
atentie, evitându-se izbirile şi deformarea lor sau desfacerea sudurii.
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Încercările sau determinările specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea
calităţii sudării nodurilor se vor efectua conform SR 438/3-98.

În cazurile în care plasele sunt acoperite cu rugină se va proceda la
înlăturarea acesteia prin periere.

După îndepărtarea ruginii, reducerea dimensiunilor secţiunii barei nu trebuie
să depăşească abaterile prevăzute în standardele de produs.

9.8.REGULI CONSTRUCTIVE

Distantele minime între armături, precum şi diametrele minime admise
pentru an'năturile din beton am'iat monolit sau preturnat în functie de diferitele
tipuri de element se vor considera conform STAS 10111I2—87,

9.9.ÎNNADIREA ARMATURILOR

Alegerea sistemului de înnădire se face conform prevederilor proiectului şi
prevederilor STAS 10111I2-87. De regulă înnădirea an'năturilor se realizează prin
suprapunere fără sudură sau prin sudură funcţie de diametrul I tipul barelor; felul
solicitării, zonele elementului (de ex.zone plastice potenţiale ale elementelor
participante la structuri antiseismice).

Procedeele de înnădire pot fi realizate prin:
- suprapunere;
— sudură;
- mansoane metalo—termice;
: manşoane prin presare,
Innădirea armăturilor prin suprapunere trebuie să se facă în conformitate cu

prevederile STAS 10111/2-87.
Înnădirea armătun'lor prin sudură se face prin procedee de sudare obişnuită

(sudare electrică prin puncte, sudare electrică cap la cap prin topire intermediară,
sudare manuală cu arc electric prin suprapunere cu eclise, sudare manuală cap la
cap cu arc electric — sudare în cochilie, sudare în semimanşon de cupru — sudare
în mediu de bioxid de carbon) conform reglementărilor tehnice specifice referitoare
la sudarea armăturilor din oţeoI-beton (C 28/83 şi C 150/99), în care sunt indicate
şi lungimile minime necesare ale cordonului de sudură şi condiţiile de execuţie.

Nu se permite folosirea sudurii la înnădirile armăturilor din oţeluri ale căror
calităţi au fost îmbunătăţite pe cale mecanică (sârmă trasă). Această interdictie nu
se referă şi la sudurile din puncte de la nodurile plaselor sudate executate
industrial.

La stabilirea distanţelor între barele armăturii longitudinale trebuie să se ţină
seama de spaţiile suplimentare ocupate de eclise, cochilii, etc., functie de sistemul
de înnădire utilizat.

Utilizarea sistemelor de înnădire prin dispozitive mecanice (manşoane
metalu-termice prin presare sau alte procedee) este admisă numai pe baza
reglementărilor tehnice specifice sau agrementelortehnice.

La înnădirile prin bucle, raza de curbură interioară a buclelor trebuie să
respecte prevederile STAS 10111/2-87.
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9.10.STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON

Pentru asigurarea durabilitătii elementelor/structurilor şi protecţia armăturii
contra coroziunii şi o conlucrare corespunzătoare cu betonul este necesar ca la
elementele din beton armat să se realizeze un strat de acoperire cu beton minim.
Grosimea minimă a stratului se determină funcţie de tipul elementului, categoria
elementului, conditiile de expunere, diametrul arrnăturilor, clasa betonului, gradul
de rezistenţă la foc, etc. Grosimea stratului de acoperire cu beton va fi stabilită
prin proiect.

Grosimea stratului de acoperire cu beton în medii considerate fără
agresivitate chimică se va stabili conform prevederilor STAS 10111/2-87.

Grosimea stratului de acoperire cu beton în mediile cu agresivitatea chimică
este precizată în reglementările tehnice speciale. În Anexa ll.3. a Codului de
practică NE 012-07 se prezintă grosimea stratului de acoperire cu beton a
armăturilor pentru elemente/structuri situate in zona Litoralului.

Pentru asigurarea la executie a stratului de acoperire proiectat trebuie
realizată o dispunere corespunzătoare a distantierilor din materiale plastice. Este
interzisă utilizarea distanţierilor din Cupoane metalice sau din lemn.

9.11.ÎNLOCleiREAARMATURILOR
PREVAZUTE iN PROIET

În cazul în care nu se dispune de sortimentele şi diametrele prevăzute în
proiect, se poate proceda la înlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.

Distantele minime, respectiv maxime rezultate între bare, precum şi
diametrele minime adoptate trebuie să îndeplinească conditiile din STAS 10107/2-
92 şi STAS 10111/2-87 sau din alte reglementări specince.

Înlocuirea se va înscrie în planurile de execuţie care se depun la Cartea
construcţiei.

CAPITOLUL 10.

BETOANE

10.1.PREVEDERIGENERALE

Acest capitol tratează condiţiile tehnice generale necesare la proiectarea si
executia elementelor sau structurilor din beton simplu, beton armat şi beton
precomprimat, pentru paduri de şosea.

La executia betoanelor din fundatii, elevatii, suprastructuri din beton armat şi
beton precomprimat prevederile din prezentul capitol se vor completa şi cu
prevederile specifice cuprinse în capitolele: infrastructuri, Suprastructuri din beton
an'nat, Suprastructuri din beton precomprimat.
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De asemenea, se vor avea în vedere şi reglementările cuprinse in anexele
l.1, l.2, l.3, 1.4, l.5 şi l.6 din ”Codul de practică pentru executarea lucrărilor din
beton armat şi beton precompima indicativ N.E 012107. aprobat de MLPAT cu
Ordinul 59/N din 24 august 1999 şi prevederile din STAS 10111I2—87 şi STAS
1799—88.

Clasa betonului este definită pe baza rezistenţei caracteristice f.ck.ci|
(c.ck.cub), care este rezistenţa la compresiune în N/mmp determinată pe cilindri de
E150/H300 mm sau pe cuburi cu latura de 150 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărui
valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate. Epruvetele vor fi păstrate
conform STAS 1275—88.

Elementele de constructie ale infrastructurilorvor fi alcătuite din beton simplu
sau beton armat având clasa minimă a betonului conform tabelului un'nător.

lNFRASTRUCTURI

Nr. Elemente de constructii C.M.SÎ
crt. ' minima

1. Betoane de egalizare (ze/7,5
2. Betoane de umplutură 68/10
3. Fundatii din beton simplu 08/10
4. Cuzineţi fundatii C12/15
5. Fundatii din beton armat, chesoane(pereti+cuzineti) 012115
6. Fundatii indirecte (coloane, radier) 016/20
7. Culei masive:

- elevaţii C12l15
- bancheta, zid de gardă, ziduri întoarse C12/15

&. Culei cadm, inclusiv zid de gardă şi ziduri întoarse C16/20
Pile masive:

- elevatii C12/15
— banchetă C12/15

10. Pile lamelare 016/20
11. Pile cadru pe doi stâlpi C16/20
12. Pile pe un stâlp 025/30
13. Beton armat în cuzineti C16I20

Pentru elementele de rezistenţă ale suprastructurilor se folosesc betoane cu
clasele minime conform tabelului următor:

SUPRASTRUCTURI

Nr. Elemente de rezistentă Cta-sa.
crt. ' minima

1. Elemente masive din beton simplu şi beton armat C12I15
2. Podeţe tubulare şi suprastructuri din beton simplu şi

beton armat:
- turnate monolit C12l15
- prefabricate C1 5/20

3. Suprastructuri din beton precomprimat 025130
Pentru asigurarea durabilitătii podurilor la proiectare se va tine seama de

regimul de expunere sau natura şi gradul de agresivitate a mediului în
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conformitate cu codul de practică NE 012-07 capitolul 5 — Cerinţe privind
caracteristicile betonului din care:

- subcapitolul 5.1 — pentru rezistenţă
- subcapitolul 5.2 — pentru durabilitate.
Dacă în urma analizei condiţiilor din amplasament se impune adoptarea unor

condiţii speciale atunci se a adopta clasa de beton adecvată şi se va preciza după
caz:

- gradul de impermeabilitate;
— tipul de ciment:
- dozajul minim de ciment;
- valoarea maximă a raportului AIC.
La proiectarea şi executarea unor poduri din beton armat şi beton

precomprimat cu caracter deosebit se recomandă colaborarea cu laboratoarele de
specialitate şi cadre de specialitate din învăţământul superior care poate avea ca
obiect:

- aprofundarea unor probleme privind calculul solicitărilor;
— verificarea comportării prin încercări pe modele sau la scară naturală;
— elaborarea de caiete de sarcini speciale;
- stabilirea de măsuri pentru asigurarea durabilitătii şi asistenta tehnică la

executie.

10.2.MATERlALE UTlLlZATE LA PREPARAREA
BETOANELOR

10.2.1.Ciment

Cimenturile vor satisface cerintele din standardele nationale de produs sau
din standardele profesionale.

Cimenturile uzuale se clasifică după cum urmează:
- ciment Portland (tip l) conform SR 388 : 95
- ciment Portland compozit (tip Il) conform SR 1500 : 96
- ciment de furnal (tip Ill) conform SR 1500 : 96
- ciment de puzzolanic (tip IV) conform SR 1500: 96

ciment compozit (tip V) conform SR 1500: 96
Sommentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum şi

domeniul şi condiţiile de utilizare sunt precizate în Anexa |.1 şi Anexa |.2 din Codul
de practică NE 012—07 şi NE 013-02.

a)Livrare şi transport
Cimentul se livrează ambalat in saci de hârtie sau în vrac transportat în

vehicule rutiere, vagoane de cale ferată, însoţit de documentele de certificare a
calitătii.

În cazul cimentului vrac transportul se face numai în vehicule rutiere cu
recipiente speciale sau vagoane de cale ferată speciale tip 2, V, C cu descărcare
pneumatică.

Cimentul va fi protejat de umezeală şi impurităţi în timpul depozitării şi
transportului.

În cazul în care utilizatoml procură cimentul de la un depozit (bază de
livrare), livrarea cimentului va H însoţită de o declaraţie de conformitate, în care se
va menţiona:
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- tipul de ciment şi fabrica producătoare;
— data sosirii în depozit;
- numărul certificatului de calitate eliberat de producător şi datele înscrise

în acesta;
- garanţia respectării condiţiilor de păstrare;
- numărul buletinului de analiză a calităţii cimentului efectuată de un

laborator autorizat şi datele continute in acesta inclusiv precizarea
condiţiilor de utilizare în toate cazurile în care termenul de garanţie a
expirat.

Obligaţiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor înscrie în
contractul între furnizor şi utilizator.

Conform standardului SR EN 196/7-95 pentru verificarea conformităţii unei
Iivrăn' sau a unui lot cu prevderile sandardelor, cu cerintele unui contract sau cu
specificaţiile unei comenzi, prelevarea probelor de ciment trebuie să aibă loc în
prezenta producătorului (vanzatorului) şi a utilizatorului. De asemenea, prelevarea
probelor de ciment poate să se facă în prezenţa utilizatorului şi a unui delegat a
cărui imparţialitate să fie recunoscută atât de producător cât şi de utilizator.

Prelevarea probelor se face în general înaintea sau în timpul livrării. Totuşi
dacă este necesar, se poate face după livrare, dar cu o întârziere de maximum 24
ore.

b).Depozitarea
Depozitarea cimentului se face numai după recepţionarea cantitativă şi

calitativă a cimentului conform prevederilor din Anexa Vi.1 din NE 012/99, inclusiv
prin constatarea existenţei şi examinarea documentelor de certificare a calitgăţii şi
verificarea capacităţii libere de depozitare în silozurile detinate tipului respectiv de
ciment sau în încăperi special amenajate.

Până la terminarea efectuării determinărilor, acesta va fi depozitat în
depozitul tampon inscripţionat.

Depozitarea cimentului în vrac se face în celule tip siloz, în care nu au fost
depozitate anterior alte materiale, marcate prin înscriere vizibilă a tipului de ciment.
Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie să se facă în încăperi închise. Pe
întreaga perioadă de exploatare a silozurilor se va ţine evidenţa loturilor de ciment
depozitate pe fiecare siloz prin înregistrarea zilnică a primirilor şi a livrărilor. Sacii
vor fi aşezaţi în stive pe scânduri dispuse cu interspaţii pentru a asigura circulaţia
aerului la partea inferioară a stivei şi la o distanţă de 50 m de la pereţii exteriori,
păstrând împrejurul lor un spaţiu suficient pentru circulaţie.

Stivele vor avea cel mult 10 rânduri de saci suprapuşi.
Nu se va depăşi termenul de garanţie prescris de producător pentru tipul de

ciment utilizat.
Cimentul rămas în depozit peste termenul de garanţie sau în conditii

improprii de depozitare va putea fi întrebuinţat la lucrări de beton şi beton armat
numai după verificarea stării de conservare şi a rezistenţelor mecanice.

c)Controlul calităţii cimentului
Controlul calităţii cimentului se face:
- la aprovizionare inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garantie

emis de producător sau de baza de livrare, conform ANEXA V|.l, punctul
A.1 din Codul de practică NE 012-07.

- înainte de utilizare, de către un laborator autorizat conform ANEXA Vll
punctul B.1 din Codul de practică NE 012-07.
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Metodele de incercare sunt reglementate prin standardele SR EN 196/l-95,
SR EN 196/3—97, SR EN 196/6434, SR EN 196/7-95, SR EN 196/2-95, SR EN
227/2—94 şi SR EN 227/3-97.

10.2.2.Agregate

Pentru prepararea betoanelor având densitatea aparentă normală cuprinsă
între 2201 şi 2500 kg/mc se folosesc agregate grele, provenite din sfărâmarea
naturală şi/sau concasarea rocilor.

Agregatele vor satisface cerintele prevăzute în STAS 1667—76 şi STAS
667-01,

Pentru prepararea betoanelor, curba de granulozitate a agregatului total se
stabileşte astfel încât să se încadreze funcţie de dozajul de ciment şi consistenţa
betonului — în zona recomandată conform ANEXEI l.4 din Codul de practică NE
012-07 iar pentru realizarea elementelor prefabricate şi în NE 013-024

a)Producerea şi livrarea agregatelor
Deţinătorii de balastiere/cariere sunt obligaţi să prezinte la livrare certificatul

de calitate pentru agregate şi certificatul de conformitate eliberat de un organism
de certificare acreditat.

Staţiile de producere a agregatelor (balastiereie) vor funcţiona numai pe
bază de atestat eliberat de o comisie internă în prezenţa unui reprezentant
desemnat de ISC (Inspectoratul de Stat în Construcţii).

Pentru obtinerea atestatului, staţiile de producere a agregatelor trebuie să
aibă un sistem propriu de asigurare a calităţii (sau să funcţioneze în cadrul unui
agent economic cu sistem de asigurare a calităţii care să cuprindă şi această
activitate) care să fie cunoscut, implementat, şi să asigure calitatea produsului
livrat la nivelul prevederilor din reglementări, comenzi sau contracte. Şeful staţiei
va fi atestat de lSC prin inspectiile teritorialeiReatestarea staţiei se va face după
aceeaşi procedură la fiecare 2 (doi) ani.

Pentru aceasta, staţiile de producere a agregatelor trebuie să dispună de:
- autorizaţiile necesare exploatării balastierei şi documentele care să

dovedească natura zăcământului;
- documentele cu privire la sistemul de asigurare a calităţii adoptat (de

exemplu: manualul de calitate, proceduri generale de sistem, proceduri
operaţioale, plan de calitate, regulament de functionare, fişele posturilor,
etc.);

— depozite de agregate, cu platforme amenajate şi având compartimente
separate şi marcate pentru numărul necesar de sorturi rezultate;

- utilaje de sortare etc., în bună stare de funcţionare, atestate CNAMEC
- personal care va avea cunoştinţele şi experienţa necesare pentru acest

gen de activităţi ce se va dimensiona în concordanţă cu prevederile
sistemului de asigurare a calităţii;

- laborator autorizat sau dovada colaborării prin convenţie cu contract sau
alt laborator autorizat.

Comisia de atestare internă va avea următoarea componenţă:
- preşedinte — conducătorul tehnic al agentului economic (cu studii de

specialitate)sau în lipsa acestuia
- un specialist atestat de MLPAT ca “Responsabil tehnic cu execuţia”,

angajat permanent sau în regim de colaborare
— membri
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— specialist cu atribuţii în domeniul controlului de calitate
- specialist cu aributii în domeniul de mecanizare
— şeful laboratorului autorizat I unităţii tutelare sau al laboratorului cu care s—

a încheiat o convenţie sau un contract de colaborare.
În cazul în care atribuţiile specialistului din domeniul controlului de calitate

sunt exercitate prin cumul de funcţii (în conformitate cu sistemul de asigurare a
calităţii adoptat) de una din persoanele nominalizate in comisie nu va mai fi

necesară participarea unui alt specialist.
Specialistul din domeniul mecanizării va putea fi angajat in regim de

colaborare pentru participarea la acţiunile privind atestarea balastierei şi va avea
cunoştinţele necesare verificării tehnice a utilajului şi aparaturii utilizate.

Verificările periodice se vor face trimestrial de către comisia de atestare
pentru menţinerea condiţiilor avute în vedere la atestare şi funcţionarea sistemului
de asigurare a calităţii.

În vederea rezolvării neconfonnităţilor constatate cu ocazia auditului intern, a
verificărilor trimestriale, sau a inspecţiilor efectuate de organismele abilitate,
agentul economic (staţia de preparare agregate sau forul tutelar) va lua măsuri
preventive sau corective după caz. Aducerea la îndeplinire a acţiunilor corective se
comunică în maximum 24 ore organului constatator pentru a decide în conformitate
cu prevederile următoare.

În situaţia constatării unor deficienţe cu implicaţii asupra calităţii agregatelor
se vor lua un'nătoarele măsuri:

OPRlREA livrării de agregate pentru betoane dacă se constată cel puţin una
din următoarele deficienţe:

- deteriorarea pereţilor padocurilor de depozitare a agregatelor;
- deteriorarea platformei de depozitare a agregatelor;

lipsa personalului calificat ce deserveşte staţia;
nerespectarea instrucţiunilor de intretinere a utilajelor;
alte deficienţe ce pot afecta nefavorabil calitatea agreatelor.

OPRIREA funcţionării staţiei de producere a agregatelor în baza uneia din
următoarele constatări:

- dereglarea utilajelorde sortare/spălare a agregatelor;
- obţinerea de rezultate necorespunzătoare privind caliatea agregatelor
- nerespectarea efectuării încercărilor conform reglementărilor în vigoare;
- nefunctionarea sistemului de asigurare a calităţii.
În aceste cazuri reluarea activităţii în condiţii normale se va face pe baza

reconfirmării certificatului de atestare de către comisia de atestare.
Alegerea dimensiunii maxime a agregaelor se va face conform celor

prezenate în pragraful “Proiectarea amestecului”.
Agregatele ce sunt utilizate la pepararea betoanelor care vor fi expuse în

medii umede trebuie verificate în prealabil prin analiza reactivităţii cu alcaliile de
beton.

b)Transportul şi depozitarea
Agregatele nu trebuie să fie contaminate cu alte materiale în timpul

transportului sau depozitării.
Depozitarea agregatelor trebuie făcută pe platforme betonate având pante şi

rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separată a diferitelor sorturi se
vor crea compartimente cu înălţime corespunzătoare pentru evitarea amestecării
cu alte sorturi. Compartimentele se vor marca cu tipul de sort depozitat.

Nu se admite depozitarea direct pe pământ sau pe platforme balastate.
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c)Contro|ul calităţii agregatelor
Controlul calităţii agregatelor este prezentat în ANEXA Vl.l. a Codului de

practică NE 012-07, iar metodele de verificare sunt reglementate în STAS 4505-80.
Pentru elementele prefabricate se va respecta şi Codul de practică NE 013-

02 — ANEXA 7.1.
10.2.3.Apa

Apa de amestecare utilizată la prepararea betoanelor poate să provină din
reteaua publică sau din altă sursă, dar în acest ultim caz trebuie să îndeplinească
conditiile tehnioe prevăzute în STAS 790-84.

10.2.4.Aditivi

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop:
îmbunătăţirea lucrabilităţii betoanelor destinate executării elementelor cu
armături dese, sectiuni subţiri, înălţime mare de turnare;
punerea în operă a betoanelor prin pompare;
îmbunătăţirea gradului de imperrneabilitate pentru elementele expuse la
intemperii sau situate în medii agresive;
îmbunătăţirea comportării la îngheţ-dezgheţ;
realizarea betoanelor de clasă superioară;
reglarea procesului de întărire, întârziere sau accelerare de priză în
funcţie de cerintele tehnologice;
creşterea rezistenţei
betonului.

şi a durabilitătii prin îmbunătăţirea structurii

Aditivii trebuie să îndeplinească cerinţele din reglementările speciflce sau
agrementele tehnice în vigoare.

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie în cazurile
menţionate în tabelul următor:

2; Categoria de betoane Aditiv recomandat Obsevaţii

14 Betoane supuse la înghet- Antrenor de aerdezghet repetat
Betoane cu permeabilitate Reduoător de apă — Dupa caz. .2“ redusă plastifiant ' Intens reducător '

superplastifiant
După caz:

Betoane expuse în —întens reducător —

3. condiţii de agresivitate idem superplastitîant
intensă şi foarte intensă -inhibitor de

coroziune
Betoane de rezistenţă

4 având clasa cuprinsă între Plastifiant sau
' C 12-15 şi C 30/37 Superplastitîant
inclusiv

5 Betoane executate Superplastifiant —
' monolit avănd clasă intens reducător de
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! 2 (: 35/45 apă
! Betoane fluide — cu tasare .6. egală cu T5 Superplastiflant

Betoane masive
7 Betoane turnate prin (Plastifiant)
' tehnologii speciale (fără Syperplastitiant
vibrare) +Intârzietor de priză

. Intârzietorde priză +
8. 5523322 turnate pe timp Superplastiflant

(Plastifiant)

9 Betoane turnate pe timp Anti-îngheţ +
' friguros acceleratorde priză

10 Betoane cu rezistenţe . „ .

mari la termene scurte Accelaton de Intănre

În cazurile în care deşi nu sunt mentionate in tabel — Executantu! apreciază
că din motive tehnologice trebuie să folosească obligatoriu aditivi de un anumit tip,
va solicita avizul proiectantului şi includerea acestora în documentaţia de execuţie.

Stabilirea tipului de aditivi sau a combinaţiei de aditivi se va face după caz
de Proiectant, Executant sau Furnizorul de beton, luând în considerare
rcomandările din tabel, ANEXA I.3 şi ANEXA |.4 — pct. 32.2. din Codul de practică
NE 012-07 iar pentru elementele prefabricate şi din Codul de practică NE 013-02.

În cazurile în care se folosesc concomitent două tipuri de aditivi a căror
compatibilitate şi comportare împreună nu este cunoscută este obligatorie
efectuarea de încercări preliminare şi avizul unui institut de specialitate.

Condiţiile tehnice pentru materialele componente (altele decât cele
obişnuite) prepararea, transportul, punerea in lucru şi tratarea betonului, vor fi

stabilite de la caz la caz în functie de tipul de aditiv utilizat şi vor fi menţionate în
fişa tehnologică de betoane.

10.2.5.Adaosuri

Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adăuga în beton în
cantităţi de peste 5% substanţă uscată fată de masa cimentului, în vederea
îmbunătăţirii caracteristicilor acestuia sau pentru a realiza proprietăţi speciale.

Adaosurile pot îmbunătăţi următoarele caracteristici ale betoanelor:
lucrabilitatea, gradul de impemieabilitate, rezistenţa la agenţi chimici agresivi.

Există două tipuri de adaosuri:
- inerte, înlocuitor parţial al părţii tine din agregate, caz în care se reduce

cu cca 10% cantitatea de nisip 0 — 3 mm din agregate. Folosirea
adaosului inert conduce la îmbunătăţirea lucrabilităţii şi compactităţii
betonului;

- active, caz în care se contează pe proprietătile hidraulice ale adaosului.
Adaosuri active sunt: zgura granulată de furnal, cenuşa, praful de silice,
etc.

În cazul adaosurilor cu proprietăţi hidraulice, la calculul raportului AIC se ia
în considerare cantitatea de adaos din beton ca parte Iiantă.

Utilizarea adaosurilor se face în conformitate cu reglementările tehnice
specifice în vigoare, agremente tehnice sau pe baza unor studii întocmite de
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laboratoarele de specialitate. Condiţiile de utilizare, condiţiile tehnice pentru
materiale componente, preparare, transportul, punerea în lucrare şi tratarea
betonului se stabilesc de la caz la caz, funcţie de tipul şi proporţia adosului utilizat.

Adaosurile nu trebuie să conţină substanţe care să influenţeze negativ
proprietăţile betonului sau să provoace corodarea armăturii.

Utilizarea cenuşilor de termocentrală se va face numai pe baza unor
aprobări speciale cu avizul sanitar eliberat de organismele abilitate ale Ministerului
Sănătăţii.

Transportul şi depozitarea adaosurilor trebuie făcută în aşa fel încât
proprietăţile fizicochimice ale aoestora să nu sufere modificări.

10.3.CERINTE PRIVIND CARACTERISTICILE
BETONULUI

Comporziţia unui beton va fi aleasă în aşa fel încât cerinţele privind
rezistenţa şi durabilitatea acestuia să fie asigurate.

10.3.1.Cerinţe pentru rezistenţă

Relaţia între raportul AIC şi rezistenţa la compresiune a betonului trebuie
determinată pentru fiecare tip de ciment, tip de agregate şi pentru o vârstă dată a
betonului. Adaosurile din beton pot interveni în determinarea efectivă a raportului
AIC.

În tabelul următor se prezintă clasele de beton definite pe baza rezistenţei
caracteristice f.ck cilindru sau f.ck cub şi corespondenţa orientativă privitor la
clasele definite în STAS 10111/2-87.

masa:“: ””al-“"Ii“ “ * c 2,3135 c 415 * c sn,5 c 3110 012115etonului
f.ck.cil - Nlmmp 2,8 4 6 8 12
f.CK.CUb — Nlmmp 3,5 5 7,5 10 15

c'aSăge “east?“ţă “ * c 16/20 0 “122,5 C 20:25 C 25/30 *c 28135 030137etonulw
f.ck.cil — Nlmmp 16 18 20 25 28 30
f.ck.cub — Nlmmp 20 22,5 25 30 35 37

Clasă de rezistenţă a „
ban…… 0 2321340 c 35/45 C 40/50 c 45/55 csotso

f.ck.ci| — Nlmmp 32 35 40 45 50
f.ck.cub — Nlmmp 40 45 50 55 60

*)Clase de beton ce nu se regăsesc în normele europene şi rămân valabile
numai până la intrarea în vigoare a Romcodurilor de proiectare (amonizate cu
Eurocodul 2)
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10.3.2.Cerinţe pentru durabilitate

Pentru a produce un beton durabil care să reziste expunerii la condiţiile de
mediu concrete din amplasamentulpodului şi care să protejeze an'nătura împotriva
coroziunii trebuie respectate următoarele cerinţe:

selectarea materialelor componente ale betonului astfel încât să nu
conţină impurităţi care pot dăuna armăturii;
alegerea compoziţiei astfel încât betonul:
să satisfacă toate criteriile de performanţă specificate pentru betonul
întărit
să poată fi tumat şi compactat pentru a forma o structură compactă
pentru protejarea amăturii
să se evite acţiunile interne ce dăunează betonului (exemplu: reactivi
alcalii — agregate)
să reziste acţiunilor externe cum ar fi influenţelemediului înconjurător
amestecarea, transportul, punerea în operă şi compactarea betonului
proaspăt să se facă astfel încât materialele componente ale betonului să
fie uniform distribuite în amestec, să nu segrege şi betonul să realizeze o
structură compactă
tratarea corespunzătoare a betonului pentru obţinerea proprietăţilor dorite
ale betonului şi protejarea corespunzătoare a armăturii.

Cerinţele de durabilitate necesare protejării annăturii impotriva coroziunii,
precum şi păstrarea caracteristicilor betonului la acţiunile fizico-chimice in timpul
duratei de serviciu proiectate sunt legate în primul rând de permeabilitatea
betonuluil

În acest sens gradul de impermeabilitate al betonului va fi stabilit funcţie de
clasa de expunere în care este încadrat podul. Clasele de expunere sunt conform
Codului de practică NE 012-99.

Nivelele de performanţă la impermeabilitatea betoanelor sunt:

Adâncimea limită depătrundere & apei (mm) Presiunea
100 l 200 apei
Grad de impermeabilitate (bari)

P104 P 04 4

P…s P ”3 8

P1°12 P “12 12

Gradul de impermeabilitate este stabilit confom STAS 3622-86.
Rezistenta la îngheţ-dezgheţ a betonului caracterizată prin gradul de

gelivitate funcţie de numărul de cicluri de îngheţ-dezgheţ, trebuie să se încadreze
în prevederile Tabelului 5.4 din Codul de practică NE 012-99.

Nivele de performantă la gelivitate a betoanelor sunt:
Gradul de gelivitate al betonului Număr de cicluri de înghet-dezghet

G 50 50



G 100 100 }

G150 150 ,

Valoarea de bază a deformaţiei specifice la 28 de zile a betonului datorită
contractiei pentru betoane obişnuite în condiţii normale de întărire este de 0,25 %0
conform STAS 10107/0-90,

10.4.CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA
BETONULUI

Prescripţiile din prezentul caiet de sarcini sunt corespunzătoare betonului a
cărui compozitie se stabileşte la staţia producătorului, printr—un laborator autorizat

În cazul în care compoziţia betonului se stabileşte de către proiectant şi/sau
utilizator se va întocmi un caiet de sarcini special.

10.4.1.Condiţii generale

Alegerea componenţilor şi stabilirea compoziţiei betonului proiectat se face
de către producător pe baza unor amestecuri preliminare stabilite şi verifate
decătre un laborator autorizat. ln absenţa unor date anterioare se recomandă
efectuarea unor amestecuri preliminare. În acest caz producătorul stabileşte
compoziţia betonului asfel încât să aibă o consistenţă necesară, să nu segrege şi
să nu compacteze uşor.

Betonul întărit trebuie să corespundă cerinţelor tehnice pentru care a fost
proiectat şi în mod special să aibă rezistenţa la compresiune cerută. in aceste
cazuri amestecurile de probă ale betonului în stare întărită trebuie să fie supuse
încercărilor pentru determinarea caracteristicilor pentru care au fost proiectate.
Betonul trebuie să Fie durabil, să realizeze o bună protecţie a armăturii.

10.4.1.1.Date privind compoziţia betonului

a) Clasa de rezistenţă
b) Dimensiunea maximă a granulei agregatelor
c) Consistenţa betonului proaspăt
d) Date privind compoziţia betonului (de exemplu raportul A/C maxim, tipul

şi dozajul minim de ciment), funcţie de modul de utilizare a betonului
(beton simplu, beton armat), condiţiile de expunere etc. în concordanţă cu
prevederile Codului de practică NE 012-99 şi NE 013-02.

10.4.1.2.Staţia de betoane şi utilizatorul

Staţia de betoane şi utilizatorul au obligaţia de a livra, respectiv de a
comanda beton numai pe baza unor comenzi în care se va înscrie tipul de beton şi
detalii privind compoziţia betonului conform celor de mai sus, programul şi ritmul de
livrare, precum şi partea de structură în care se va folosi.

')- lv



10.4.1.3.Livrarea betonului

Livrarea betonului trebuie însoţită de bon de livrare — transpun beton.

10.4.1.4.Compoziţiabetonului

Compoziţia betonului se stabileşte şi/sau se verifică de la laborator autorizat;
stabilirea compoziţiei betonului trebuie să se facă:

— la intrarea în funcţiune a unei staţii de betoane
- la schimbarea tipului de ciment şilsau agregate
— la schimbarea tipului de aditiv
- la pregătirea executării unor elemente ale podului care necesită un beton

cu caracteristici deosebite de cele curent preparate, sau de clasă egală
sau mai mare de C 20/25.

1D.4.2.Proiectareaamestecului

10.4.2.1.Cerinţe privind consistenlm betonului

Lucrabilitaea reprezintă capacitatea betonului proaspăt de a putea fi turnat în
diferite condiţii prestabilite şi a fi compactat corespunzător.

Lucrabilitatea se apreciază pe baza consistentei betonului.
Consistenta betonului proaspăt poate fi deten'ninată prin următoarele

metode: tasarea conului, remodelareVE — BE, grad de compactare şi răspândire
conform prevederilor Codului de practică NE 012-07 Capitolul 7.1.1. şi ANEXA l.4
tabele I.4.3. şi l.4.5.

10.4.2.2.Cerinţe privind granulozitatea agregatelor

Se vor respecta prevederile capitolului 6.2.2. din Codul de practică NE
012-07.

10.4.2.3.Cerinţe privind alegerea tipului, dozajului
de ciment şi raportului AIC

Recomandări privind alegerea tipului de ciment sunt prezentate în
ANEXA |.2 din Codul de practică NE 012—07.

Raportul AIC este stabilit funcţie de condiţiile de rezistenţă impuse betonului.
Valorile orientative sunt date în ANEXA l.4 tabelul l.4.2. din Codul de

practică NE 012—07.
Alegerea compoziţiei se face prin încercări preliminare urmărindu—se

realizarea cerinţelor.
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10.4.2.4.Cerint_e privind alegerea aditivilor şi adaosurilor

Aditivii şi adaosurile vor fi adăugate în amestec numai în asemenea cantităţi
încât să nu se reducă durabilitatea betonului sau să producă coroziunea
armaturii.

Utilizarea aditivilor se face conform prevederilor ANEXEI I.3 Codul de
practică NE 012-07 pe baza instrucţiunilor de folosire ce trebuie să fie in acord cu
reglementările sau agremente tehnice bazate pe determinări experimentale.

În ANEXELE l.4 şi l.5 Codul de practică NE 012-07 se prezintă recomandări
privind stabilitatea compozitiei betoanelor.

Pentru elementele prefabricate se vor respecta recomandările Codului de
practică NE 013-02.

10.5.NIVELE DE PERFORMANTA ALE BETONULUI

10.5.1.Betonu| proaspăt
10.5.1.1.Consistenţa

Consistenta betonului proaspăt (măsură a Iucrabilitătii) poate fi determinată
prin următoarele metode: tasarea conului, remodelare VE-BE, grad de compactare
şi răspândire.

Clasificarea în clase, functie de diferitele metode poate fi făcută conform
“Cod de practică petru executarea lucrărilor din beton, beton armat", subcapitolul
7.1 din indicativ NE 012-07 şi NE 013-02.

10.5.1.2.Conţinutul de aer oclus

Conţinutul de aer oclus poate a determinat conform STAS 5479-88 folosind
metoda gravimetrică sau metoda volumetrică sub presiune.

10.5.1.3.Densitatea aparentă

Determinarea densităţii aparente pe betonul proaspăt se efectuează în
conformitate cu STAS 1759-88.

10.5.2.Betonul întărit
10.5.2.1.Rezistenţa la compresiune

Clasa betonului este definită pe baza rezistentei caracteristice care este
rezistenta la compresiune N/mmp determinată pe cilindri de 150/1300 mm sau pe
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cuburi cu latura de 250 mm la vârsta de 28 zile. Valorile acesteia sunt conform
subcapitolului 10.3.1. din prezentul Caiet de sarcini.

10.5.2.2.Evoluţia rezistenţei betonului

În unele situaţii speciale este necesar să se urmărească evoluţia rezistenţei
betonului la anumite intervale de timp, pe epruvete de dimensiuni similare cu cele
pe care s-a deten'ninat clasa betonului. În aceste cazuri epruvetele vor fi păstrate
în condiţii similare cu cele la care este expusă structura si vor fi încercate la
interale de timp prestabilite. În cazurile în care nu se dispune de epruvete, se vor
efectua încercări nedistructive sau încercări pe carate extrase din elementele
structurii.

10.5.2.3.Rezistenţa la penetrarea apei

STAS 3622/86 stabileşte nivelele de performanţă ale betoanelor funcţie de
gradul lor de impen'neabilitate.

Valorile caracteristice sunt conform subcapitolului 10.32. din prezentul Caiet
de sarcini.

10.5.2.4.Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ

Valorile caraceristice sunt conform subcapitolului 10.32. din prezentul Caiet
de sarcini.

10.5.2.5.Densitatea betonului

Funcţie de densitate, betoanele se clasifică în:
- betoane uşoare, betoane cu densitatea aparentă în stare uscată (105%)

de maxim 2000 kg/mc. Sunt produse în întregime sau parţial prin
utilizarea agregatelor cu structura poroasă;

- betoane cu densitatea normală (semi%rele sau grele) — betoane cu
densitatea aparentă în stare uscată (105 C) mai mare de 2000 kg/mc dar
nu mai mult de 2500 kg/mc

— betoane foarte grele, betoane cu densitatea aparentă în stare uscată
(1050C) mai mare de 2500 kg/mc.

10.8.PREPARAREA BETONULUI

10.6.1.Perscnalul de conducere şi control al betonului

Personalul implicat în activitatrea de producere şi control al betonului va ava
cunoştinţele şi experienţa necesare şi va fi atestat intern pentru aceste genuri de
activităţi.

Se vor respecta prevederile art.9.1.1. din Codul de practică NE 012—07 iar
pentru elementele prefabricate şi prevederile Codului de practică NE 013-02.

10.6.2.Staţia de betoane



Statia de betoane este o unitate care produce şi Iivreză beton, fiind dotată cu
una sau mai multe instalaţii (secţii) de preparat beton sau betoniere Certificarea
calităţii betonului trebuie făcută prin grija producătorului în conformitate cu
metodologia şi procedurile stabilite pe baza Legii 10 a calită în construcţii din
1995 şi a Regulamentului privind certificarea calităţii in constructii.

Staţiile de betoane vor functiona numai pe bază de atestat eliberat la
punerea în funcţiune conform prevederilor Codului de practică NE 012-99.

10.6.3.Dozareamaterialelor

La dozarea materialelor componente le betonului se admit următoarele
abateri:

- agregate i 3%
- ciment şi apă i2%
- adaosuri :t 3%
- aditivi :t 5%

10.6.4.Amestecarea şi încărcarea în mijlocul de transport

Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare forţată
sau cădere liberă. În cazul utilizării agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se
vor folosi numai betoniere cu cădere liberă.

Prin amestecare trebuie să se obţină o distribuţie omogenă a materialelor
componente şi o lucrabilitate constantă.

Ordinea de introducere a materialelor componente în betoniera se va face
începând cu sortul de agregate cu granula mai mare,

Amestearea componenţilor betonului se va face până la obţinerea unui
amestec omogen. Durata amestecării depinde de tipul şi compoziţia betonului, de
condiţiile de mediu şi de tipul instalaţiei.

Durata de amestecare va fi de cel puţin 45 sec. d la introducerea ultimului
component.

Durata de amestecare seva majora după caz pentru:
- utilizarea de aditivi sau adaosuri
— perioade de timp friguros
- utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm
— betoane cu Iucrabilitate redusă (tasare mai mică de 50 mm)
Se recomandă ca temperatura betonului proaspăt la începerea turnării să tie

cuprinsă între 5°C şi 30°C.
Durata de încărcare a unui mijloc de transport sau de menţinere a betonului

în buncărul tampon va fi de maximum 20 minute.
La terminarea unui schimb sau la întreruperea preparării betonului pe o

durată mai mare de o oră este sau la întreruperea preparării betonului pe o durată
mai mare de o oră este obligatoriu ca toba betonierei să Fie spălată cu jet puternic
de apă sau apă amestecată cu pietriş şi apoi imediat golita complet.

În cazul betonului deja amestecat (preparat la staţii, fabrici de betoane)
utilizatorul (executantul) trebuie să aibă informatii de la producător în ceea ce
priveşte compoziţia betonului pentru a putea efectua turnarea şi tratarea betonului
în conditii corespunzătoare, pentru a putea evalua evoluţia în timp a rezistentei şi
durabilitătii betonului din structură.
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Aceste inforormaţii trebuie furnizate utilizatorului înainte de livrare sau la
livrare. Producătorul va furniza utilizatorului la cerere, pentru fiecare livrare a
betonului următoarele informaţii de bază:

— denumirea staţiei (fabricii) producătorului de beton;
- denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a

betonului, seria înregistrării certificatului şi conform punctului 9.2.2. actul
doveditor al atestării staţiei din Codul de practică NE 012-07;

- data şi ora exactă la care s-a efectuat încărcarea (şi dacă este cazul
precizarea orei la care s—a realizat primul contact între ciment şi apă);

- numărul de înmatriculare al mijlocului de transport;
— cantitatrea de beton (mc).
Bonul de livrare trebuie să dea următoarele date:

*Pentru amestecul proiectat:
— clasa de rezistenţă;
- clasa de consistenţă a betonului;
- tipul, clasa, precum şi dozajul cimentului;
- tipul de agregate şi granula maximă;
- tipurile de aditivi şi adaosuri;
- date privind caracteristicile speciale ale betonului, de exemplu gradul de

impen'neabilitate, gelivitate, etc. Toate datele privind caracteristicile
betonului vor fi notate în conformitate cu prevederile punctului 6.1 .1 .2. din
Codul de practică NE 012—07.

Aceste informaţii pot proveni din catalogul producătorului de beton care
trebuie să conţină informatii cu privire la rezistenţa şi consistenţa betonului, dozare
şi alte date relevante privind compoziţia betonului.

De asemenea trebuie consemnat în bonul de livrare data şi ora sosirii
betonului la punctul de lucru, confirmarea de primire a betonului, temperatura
betonului la livrare şi temperaturamediului ambiant.

După maximum 30 zile de la livrarea betonului producătorul este obligat să
elibereze un certificat de calitate pentru betonul marfă.

Rezultatele necorespunzătoare obţinute pentru probele de beton întărit vor fi
comunicate utilizatorului în termen de 30 zile de la livrarea betonului.

Această condiţie va fi consemnată obligatoriu în contractul încheiat între
părţi.

10.7.TRANSPORTULŞl PUNERA ÎN OPERA A
BETONULUI

10.7.1.Transportul betonului

Transportul betonului trebuie efectuat luând măsurile necesare pentru a
preveni segregarea, pierderea componenţilor sau contaminarea betonului.

Mijloacele de transport trebuie să fie etanşe, pentru a nu permite pierderea
laptelui de ciment.

Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu
autoagitatoare. iar a betoanelor cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu
benă, amenajate corespunzător.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneţi,
beton transportoare, jgheaburi sau tomberoane.

Pe timp de arşiţă sau ploaie, în cazul transportului cu autobasculante pe
distanţă mai mare de 3 km, suprafaţa liberă de beton trebuie să fie protejată, astfel
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încât să se evite modificarea caracteristicilor betonului urmare a modificării
conţinutului de apă.

Durata maximă posibilă de transport depinde în special de compoziţia
betonului şi condiţiile atmosferice. Durata de transport se consideră din
momentul încărcării mijlocului de transport şi sfărşitul descărcării acestuia şi nu
poate depăşi valorile orientative prezentate în tabelul de mai jos, pentru cimenturi
de clasă 32,5/42,5 decât dacă se utilizează aditivi întârzietori.

Durata maximă de transport a betonului cu autoagitatoare

Temperatura amestecului Durata maximă de transport (minute)
de beton ( °C ) cimenturi de clasă 32,5 Cimenturi de clasă 2 42,5
1o° < t 530“ 50 35

! < 10n 70 50
In general se recomandă ca temperatura betonului proaspăt, înainte de

turnare, să fie cuprinsă între ( 5 — 30 )“C.
În situaţia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare măsuri

suplimentare precum:
— stabilirea de către un institut de specialitate sau un laborator autorizat a

unei tehnologii adecvate de preparare, transport şi punere în operă şi tratare a
betonului şi folosirea unor aditivi întârzietori eficienti etc.

În cazul transportului cu autobasculante, durata maximă se reduce cu 15
minute fată de limitele din tabel.

Ori de câte ori intervalul de timp dintre descărcarea şi reîncărcarea cu beton
a mijloacelor de transport depăşeşte o oră, precum şi la întreruperea lucrului,
acestea vor fi curăţate cu jet de apă, iar in cazul agitatoarelor, acestea se vor
umple cu cca 1 mc de apă şi se vor roti cu viteză maximă timp de 5 minute după
care se vor goli complet de apă.

10.7.2.Pregătirea turnării betonului

10.7.2.1.Condiţii pentru turnarea betonului

Se recomandă ca temperatura betonului proaspăt la începerea turnării să fie
cuprinsă între 5°C şi 30°C. În perioada de timp friguros se vor lua măsuri de
protectie, astfel încât betonul recent decofrat să se menţină la o temperatură de
+10°C… .+15°C, timp de minimum 3 zile de la turnare.

În toate cazurile se va tine seama şi de recomandările formulate în cap.15
”Tratarea betoanelor' din NE 012-07.

Executarea lucrărilor de betonare poate să înceapă numai dacă sunt
îndeplinite următoarele condiţii:

a) întocmirea procedurii pentru betonarea obiectului în cauză şi acceptarea
acesteia de către investitor,

b) sunt realizate măsurile pregătitoare, sunt aprovizionate şi verificate
materialele componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc.) şi sunt
în stare de funcţionare utilajele şi dotările necesare, în conformitate cu
prevederile procedurii de executie în cazul betonului preparat pe şantier;

c) sunt stabilite şi instruite formaţiile de lucru, în ceea ce priveşte tehnologia
de executie şi măsurile privind securitatea muncii şi PSI;

al) au fost receptionate calitativ lucrările de săpături, cofraje şi an'nături
(după caz);
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e) în cazul în care, de la montarea la receptionare armăturii a trecut o
perioadă îndelungată (peste 6 luni) este necesară o inspectare a stării
armăturii de către o comisie alcătuită din beneficiar, executant, proiectant
şi reprezentantul iSC (Inspectoratul de Stat în Construcţii) care va decide
oportunitatea expertizării stării armăturii de către un expert sau un institut
de specialitate şi va dispune efectuarea ei; in orice caz, dacă se constată
prezenta frecventă a ruginii neaderente, armătura — după curăţire — nu
trebuie să prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea minimă
prevăzhută în standardele de produs; se va proceda apoi la o nouă
recepţie calitativă;

f) suprafeţele de beton turnat anterior şi întărit, care vor veni în contact cu
betonul proaspăt, vor fi curăţate de pojghita de lapte de ciment (sau de
impurităti); suprafeţele nu trebuie să prezinte zone necompacte sau
segregate şi trebuie să aibă rugozitatea necesară asigurării unei bune
legături între cele două betoane;

9) sunt asigurate posibilităţi de spălare a utilajelor de transport şi punere în
operă a betonului;

ii) sunt stabilite, după caz, şi pregătite măsurile ce vor fi adoptate pentru
continuarea betonării în cazul intervenţiei unor situaţii accidentale (statie
de betoane şi mijloace de transport de rezervă, sursă alimentară de
energie electrică, materiale pentru protejarea betonului. condiţii de creare
a unui rost de lucru, etc);

i) nu se întrevede posibilitatea intervenţiei unor condiţii climatice
nefavorabile (ger, ploi abundente, furtună etc.);

]) în cazul fundaţiilor, sunt prevăzute măsuri de dirijare a apelor provenite
din precipitaţii, astfel încât acestea să nu se acumuleze în zonele ce
urmează a se betona;

k) sunt asigurate condiţiile necesare recoltării probelor la locul de punere în
operă şi efectuării determinărilor prevăzute pentru betonul proaspăt, la
descărcarea din mijlocul de transport;

|) este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu
îndeplinesc condiţiile tehnice stabilite şi sunt refuzate.

10.7.2.2.Începerea turnării betonului

În baza verificării îndeplinirii conditiilor de la punctul de mai sus, se va
consemna apobarea începerii betonării de către: responsabilul tehnic cu executia,
reprezentantul beneficiarului şi în cazul fazelor determinante proiectantul.
reprezentantul ISC, în conformitate cu prevederile programului de control a calităţii
lucrărilor — stabilite prin contract.

Aprobarea începerii betonării trebuie să fie reconfirmată, pe baza unor noi
verificări, în cazurile în care:

- au intervenit evenimente de natură să modifice situaţia constantă la data
aprobării (intemperii, accidente, reluarea activităţii la lucrări sistate şi
neconservate);

- betonarea nu a început în intervalul de 7 zile de la data aprobării.
Înainte de turnarea betonului, trebuie verificată functionarea corectă a

utilajelor pentru transportul iocal şi compactarea betonului.



Se interzice începerea betonării înainte de efectuarea verificărilor şi
măsurilor indicate de la punctul de mai sus.

10.7.3.Regu|i generale de betonare

Betonarea unei constructii va fi condusă nemijlocit de conducătorul tehnic al
punctului de lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare şi va supraveghea
respectarea strictă a prevederilor prezentului cod şi procedurii de execuţie.

Betonul va fi pus în lucrare la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la
locul de turnare. Nu se admite depăşirea duratei maxime de transport şi
modificarea consistenţei betonului.

La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli generale:
a)

b)

i')

k)

cofraje de lemn, betonul vechi sau zidăriile — care vor veni în contact cu
betonul proaspăt — vor fi udate cu apă cu 2 — 3 ore înainte şi imediat
înainte de turnarea betonului, dar apa rămasă în denivelări va fi înăturată;
din mijlocul de tansport, descărcarea betonului se va face în: bene,
pompe, benzi transportoare,jgheaburi sau direct în lucrare;
dacă betonul adus la locul de punere în lucrare nu se încadrează în
limitele de consistenţă admise sau prezintă segregări, va fi refuzat fiind
interzisă punerea lui în lucrare; se admite îmbunătăţirea consistenţei
numai prin folosirea unui superplastifrant;
înălţimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3,00
-— în cazul elementelor cu lăţime de maximum 1,00 — şi 1,50 m, în
celelalte cazuri, inclusiv elemente de suprafaţă (plăci, fundaţii, etc);
betonarea elementelor cofrate pe înălţimi mai mari de 3,00 m se va face
prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcătuit din
tronsoane de fomiă tronconică), având capătul inferior situat la maximum
1,50 m de zona care se betonează;
betonul trebuie să fie răspândit uniform în lungul elementului, urmărindu—
se realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm înălţime şi
turnarea noului strat înainte de începerea prizei betonului tumat anterior;
se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea
am'iăturilor faţă de poziţia prevăzută, îndeosebi pentru arrnăturile dispuse
la partea superioară a plăcilor în consolă; dacă totuşi se vor produce
asemenea defecte, ele vor fi corectate în timpul turnării;
se va urmări cu atenţie înglobarea completă în beton a arrnăturii,
respectăndu—se grosimea stratului de acoperire, în conformitate cu
prevederile proiectului;
nu este permisă ciocănirea sau scuturara armăturii în timpul betonării şi
nici aşezarea pe armături a vibratorului;
în zonele cu armături dese se va urmări cu toată atenţia umplerea
completă a sectiunii, prin îndesarea laterală a betonului cu şipci sau
vergele de oţel, comcomitent cu vibrarea lui; în cazul în care aceste
măsuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilităţi de acces lateral al
betonului, prin spaţii care să pen'nită pătrunderea vibratorului;
se va urmări comportarea şi menţinerea poziţiei initiale a cofrajelor şi
susţinerilor acestora, Iuându—se măsuri operative de remediere în cazul
unor deplasări sau cedări;
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1) circulatia muncitorilor şi utilajului de transport în timpul betonării se va
face pe podine astfel rezemate să nu modifice poziţia armăturiî; este
interzisă circulaţia directă pe armături sau pe zonele cu beton proaspăt;

m)betonarea se va face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în

“)

P)

proiect sau procedura de execuţie;
durata maximă admisă a întreruperilor de betoane, pentru care nu este
necesară luarea unor măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să
depăşească timpul de începere a prizei betonului; în lipsa unor
determinări de laborator, aceasta se va considera de 2 ore de la
prepararea betonului — in cazul cimenturilor cu adaosuri -— şi respectiv 1,5
ore, în cazul cimenturilor fără adaos;
în cazul când s-a produs o întrerupere de betonare mai mare, reluarea
turnării este permisă numai după pregătirea suprafeţelor rosturilor,
conform cap. 13 “Rosturi de lucru” din Codul de practică NE 012—07;
instalarea podinilor pentru circulatia lucrătorilor şi mijloacelor de transport
local al betonului pe zonele betonate, precum şi depozitarea pe ele a
unor schele, cofraje sau armături este permisă numai după 24 — 48 ore,
în funcţie de temperatura mediului şi tipul de ciment utilizat ( de exemplu
24 ore dacă temperatura este de peste 20°C şi se foloseşte ciment de tip
I de clasă mai mare de 32,5).

10.7.4.Compactarea betonului

Betonul va fi astfel compactat încât să conţină o cantitate minimă de aer
oclus.

Compactarea betonului este obligatorie şi se poate face prin diferite
procedee, funcţie de consistenţa betonului, tipul elementului, etc. În generl
compactarea mecanică a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuală (cu malul, vergele sau şipci, în paralel.
după caz cu ciocănirea cofrajelor) în următoarele cazuri:

În

introducerea in beton a vibratorului nu este posibilă din cauza
dimensiunilor secţiunii sau desimii arrnăturii şi nu se poate aplica eficient
vibrarea externă;
întreruperea funcţionării vibratorului din diferite motive, caz în care
betonarea trebuie să continue până la poziţia corespunzătoare a unui
rost;
se prevede prin reglementări speciale (beton fluid, betoane
monogranulare);
timpul compactării betonului proaspăt se va avea grijă să se evite

deplasarea şi degradarea arrnăturilor şi/sau cofrajelor.
Betonul trebuie compactat numai atâta timp cât este lucrabil.
Detalii privind procedeele de vibrare mecanică sunt prezentate în ANEXA

iV.2. din Codul de practică NE 012—07 iar pentru elementele prefabricate şi în
Codul de practică NE 013-02.

10.7.5.Rosturi de lucru şi decofrare
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În măsura în care este posibil se vor evita rosturile de lucru organizându-se
execuţia astfel încât betonarea să se facă fără întrerupere la nivelui respectiv sau
intre două rosturi de dilatatie.

Când rosturile de lucru nu pot fi evitate pozitia lor va fi stabilită prin proiet sau
procedura de execuţie şi se vor respecta prevederile Codului de practică NE 012-
07 şi NE 013—02.

Elementele de construcţii pot fi decofrate atunci când betonul a atins o
anumită rezistenţă care este prezentată în documentaţia de execuţie ţinând cont
de prevederile Codului de practică NE 012-07.

10.8.TRATAREABETONULUI DUPA TURNARE

1O.8.1.Generalităţi

În vederea obţinerii proprietăţilor potenţiale ale betonului, zona suprafetei
trebuie tratată şi protejată o anumită perioadă de timp, functie de tipul structurii,
elementului, condiţiile de mediu din momentul turnării şi condiţiile de expunere în
perioada de serviciu a structurii.

Tratarea şi protejarea betonului trebuie să înceapă cât mai curând posibil
după compactare

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de îndată ce betonul a
căpătat o suficientă rezistenţă pentru ca materialul să nu adere la suprafaţa
acoperită.

Tratarea betonului este o măsură de protectie impotriva uscării premature, în
particular, datorită radiatiilor solare şi vântului,

Protecţia betonului este o măsură de prevenire a efectelor:
- antrenării (scurgerilor) pastei de ciment datorită plii (sau apelor

curgătoare);
- diferentelor mari de temperatură în interiorul betonului;
- temperaturi scăzute sau îngheţului;
- eventualelor şocuri sau vibraţii care ar putea conduce la o diminuare a

aderenţei beton-arrnătură (după întărirea betonului);
Principalele metode de tratare/protecţie sunt:
— menţinerea în cofraje;
- acoperirea cu materiale de protectie, mentinute în stare umedă;
- stropirea periodică cu apă;
- aplicarea de pelicule de protecţie.

10.8.2.Durata tratării

Durata tratării depinde de:
— sensibilitatea betonului la tratare
— temperatura betonului
- condiţiile atmosferice în timpul şi după tratare
— conditiile de serviciu, inclusiv de expunere, ale stmcturii.
Se va tine cont de prevederile Codului de practică NE 012-07.

10.9.CONTROLULCALITATI! LUCRARILOR
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Acest capitol prevede măsurile minime obligatorii necesare controlului
execuţiei structurilor din beton şi beton armat. Controlui de calitate se poate face
astfel:

- control interior (executat de către producător şilsau executant)
- control exterior (executat de către un organism independent)
- control de conformitate (executat de organisme independente autorizate

pentru efectuarea activităţii de certificare a calităţii produselor foiosite).

10.9.1.Procedee de control a calităţii în construcţii

.Procedee de control a calităţii in constructii constau în controlul producţiei şi
executiei.

Acesta include:
— controlul preparării betonului;
- controlul punerii în operă a betonului;
- verificările rezultatelor încercărilor pe betonul proaspăt şi pe betonul

întărit.

10.10.EXECUTAREABETOANELORCU PROPRIETATI
SPECIALE ŞI BETOANE PUSE ÎN OPEA PRIN

PROCEDEE SPECIALE

La executarea lucrărilor supuse unor acţiuni deosebite se folosesc:
— betoane rezistente ia penetrarea apei;
- betoane cu rezistenţă mare la îngheţ-dezgheţ şi la agenţi chimici de

dezghetare;
- betoane rezistente la atacul chimic;
- betoane cu rezistenţămare ia uzură

De asemeni o serie întreagă de elemente ale podurilor se execută prin
procedee speciale de punere în operă cum ar fi:

- turnarea betonului sub apă;
- turnarea betonului prin pompare;
— turnarea betonului în cofraje glisante;
— turnarea betoanelor ciclopiene.
Pentru aceste betoane cu proprietăţi speciale şi procedee speciale se vor
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