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Introducere

Conductele elicoidale din oțel ondulat HelCor® și conductele arcate HelCor PA 
produse de ViaCon pot forma sisteme complete utilizate în ingineria civilă ca:

HelCor®

• Podețe de drum și căi ferate 
• pasaje subterane 
• pasaje ecologice
• structuri hidrotehnice 
• consolidarea structurilor deteriorate

Istoria conductelor din oțel ondulat datează din 1896, când 
producția lor a început în Statele Unite. Primele conducte 
elicoidale din oțel ondulat au fost de asemenea fabricate 
la acel moment în Rusia, unde 1300 m din acest produs a 
fost utilizat ca podețe sub liniile de cale ferată. În Polonia, 
conductele au apărut la sfârșitul anilor 1970 și de atunci au 
devenit din ce în ce mai populare în rândul proiectanților și 
constructorilor.

Sistemul complet de țevi ondulate elicoidale include 
coturi, conexiuni în formă de T și elemente suplimentare, 
precum guri de vizitare, cămine de inspecție etc.

Timpul de instalare al HelCor® și HelCor PA este mult mai 
scurt decât în cazul prefabricatelor din beton. Asamblarea 
simplă și rapidă ajută la reducerea duratei de execuție a 
podețelor sau a altor construcții și permite construcția 
podețului în etape, fără oprirea traficului. Construirea 
podețelor cu ajutorul HelCor® și HelCor PA este mult mai 
economică decât cea a prefabricatelor tradiționale din 
beton. Execuția acestora poate avea loc și în timpul iernii 
sau în condiții de vreme rece.
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Proprietățile mecanice ale conductelor HelCor® și HelCor PA din oțel

Tipul oțelului

DX51D

S250GD

Standard

PN-EN 10346

Limita de curgere
Re [MPa]

-

250

Rezistență la rupere 
Rm [MPa]

270 - 500

330

Alungire 
A80min  [%]

22

19
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Oțel

HelCor®

Oțelul utilizat pentru fabricarea conductelor HelCor® 
și HelCor PA, precum și a cuplelor, este conform cu 
Standardele Europene:

SR-EN 10346:2011 „Produse plate de oțel acoperite 

continuu prin imersie la cald. Condiții tehnice de 

livrare”

Helcor® și HelCor PA sunt fabricate din role de oțel cu 
grosimi cuprinse între 1,5 mm și 3,5 mm cu două tipuri de 
corugație:
• D1 - 68 x 13 mm
• D3 - 125 x 26 mm

Oțelul este livrat în role, cu un strat de protecție conform 
standardelor a / m:

• protecție cu zinc de 600 g/m pe ambele părți, echivalent 
a 42 μm pe fiecare parte
• protecție cu zinc de 1000 g/m pe ambele părți, echivalent 
a 70 μm pe fiecare parte
• protecție cu zinc de 600 g/m pe ambele părți, echivalent 
a 42 μm pe fiecare parte cu un strat suplimentar de 300 μm 
de polimer (Trenchcoat™ sau W-Protect™) pe o parte sau 
pe ambele părți.

Tab. 1. Proprietățile mecanice ale conductelor din oțel HelCor® și HelCor PA
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Lungimile standard ale conductelor HelCor® sunt de 6m, 
7m și 8m. Cu toate acestea, procesul de producție permite 
fabricarea conductelor cu orice lungime. Tuburile arcate sunt 
realizate până la 10 m lungime (lungime standard de 6m).

Conductele pot fi tăiate oblic în fabrică conform proiectului 
pentru a se adapta pantei taluzului și unghiului de oblicitate 
al terasamentului.

Capetele tăiate ale conductelor sunt protejate împotriva coroziunii 

prin vopsire. Pentru a obține lungimea proiectată, mai multe conducte 

pot fi îmbinate prin intermediul elementelor de îmbinare (cuple).

Lungimile secțiunilor și cuplele

HelCor®
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TIP 1: 
Netede prinse cu șuruburi 

TIP 2: 
Elicoidale ondulate prinse cu șuruburi 

TIP 3: 
Elicoidale ondulate prinse cu șuruburi în teacă (pentru 
consolidări)

TIP 1 TIP 2 TIP 3 

SIMPLU ȘI UȘOR - PRODUSE VIACON DIN OȚEL  

Cuplele sunt fabricate din oțel neted sau ondulat. În 
funcție de diametrul și de scopul utilizării conductei, se 
folosesc diferite tipuri și lățimi de cuple:

Proprietățile geometrice ale cuplelor sunt adaptate la 
geometria conductelor HelCor®.

HelCor®
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HelCor®

Pentru același nivel de apă, conducta arcată poate prelua un 
debit mai mare cu 65% -100% decât o conductă rotundă cu 
aceeași înălțime.

Fig. 1. Compararea capacității de preluare a debitelor la HelCor® și HelCor PA
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* Toleranțele grosimii plăcii cf. SR-EN 10143:2006
**Diametrul conductei înainte de a se forma în conducta arcuită. În cazul în care este necesară o 
formă sau o grosime a plăcii personalizate, vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic.

Tip

 HCPA-S1 0,80/0,58 0,38 700 D1 1,5 / 2,0 40,5 1,6 / 2,0 41,7
 HCPA-S2 0,91/0,66 0,50 800 D1 1,5 / 2,0 46,2 1,6 / 2,0 47,7
 HCPA-S3 1,03/0,74 0,63 900 D1 1,5 / 2,0 52,0 1,6 / 2,0 53,6
 HCPA-S4 1,15/0,82 0,79 1 000 D1 2,0 / 2,5 57,8 2,0 / 2,5 59,6
 HCPA-01 1,34/1,05 1,13 1 200 D1 2,0 / 2,5 86,7 2,0 / 2,5 / 2,7 88,8
 HCPA-02 1,44/0,97 1,10 1 210 D1 2,0 / 2,5 87,4 2,0 / 2,5 / 2,7 89,6
 HCPA-03 1,49/1,24 1,46 1 360 D1 2,0 / 2,5 98,3 2,0 / 2,5 / 2,7 100,7
 HCPA-04 1,62/1,10 1,42 1 350 D1 2,0 / 2,5 97,5 2,0 / 2,5 / 2,7 99,9
 HCPA-05 1,65/1,38 1,82 1 510 D1 2,0 / 2,5 109,1 2,0 / 2,5 / 2,7 111,8
 HCPA-06 1,80/1,20 1,70 1 510 D1 2,5 / 3,0 130,9 2,5 /2,7 /3,0 133,6
 HCPA-07 1,80/1,50 2,15 1 650 D1 2,5 / 3,0 143,0 2,5 /2,7 /3,0 146,0
 HCPA-08 1,84/1,39 2,04 1 620 D1 2,5 / 3,0 140,4 2,5 /2,7 /3,0 143,3
 HCPA-09 1,84/1,48 2,16 1 660 D1 2,5 / 3,0 143,9 2,5 /2,7 /3,0 146,9
 HCPA-10 1,89/1,55 2,32 1 720 D1 2,5 / 3,0 149,1 2,5 /2,7 /3,0 152,2
 HCPA-11 1,91/1,46 2,23 1 700 D1 2,5 / 3,0 147,4 2,5 /2,7 /3,0 150,4
 HCPA-12 1,95/1,32 2,04 1 640 D1 2,5 / 3,0 142,2 2,5 /2,7 /3,0 145,1
 HCPA-13 2,01/1,59 2,55 1 810 D1 2,5 / 3,0 156,9 2,5 /2,7 /3,0 160,1
 HCPA-14 2,04/1,49 2,41 1 770 D1 2,5 / 3,0 153,5 2,5 /2,7 /3,0 156,6
 HCPA-15 2,10/1,45 2,42 1 810 D1 2,5 / 3,0 156,9 2,5 /2,7 /3,0 160,1
 HCPA-16 2,10/1,55 2,59 1 830 D1 3,0 158,7 2,7 / 3,0 161,9
 HCPA-17 2,14/1,64 2,74 1 920 D1 3,0 166,5 2,7 / 3,0 169,9
 HCPA-18 2,16/1,62 2,80 1 920 D1 3,0 166,5 2,7 / 3,0 169,9
 HCPA-19 2,20/1,71 2,99 1 960 D1 3,0 169,9 2,7 / 3,0 173,4
 HCPA-20 2,23/1,68 2,93 1 960 D1 3,0 169,9 2,7 / 3,0 173,4
 HCPA-21 2,28/1,70 3,03 2 010 D3 3,5 214,1 3,5 217,8
 HCPA-22 2,35/1,77 3,28 2 060 D3 3,5 219,4 3,5 223,3
 HCPA-23 2,35/1,73 3,16 2 040 D3 3,5 217,3 3,5 221,1
 HCPA-24 2,37/1,83 3,45 2 060 D3 3,5 219,4 3,5 223,3
 HCPA-25 2,48/1,79 3,47 2 140 D3 3,5 227,9 3,5 231,9
 HCPA-26 2,49/1,83 3,61 2 160 D3 3,5 230,1 3,5 234,1
 HCPA-27 2,55/1,86 3,73 2 200 D3 3,5 234,3 3,5 238,4
 HCPA-28 2,58/1,94 3,97 2 260 D3 3,5 240,7 3,5 244,9
 HCPA-29 2,60/1,93 3,97 2 260 D3 3,5 240,7 3,5 244,9
 HCPA-30 2,75/1,95 4,20 2 355 D3 3,5 250,8 3,5 255,2
 HCPA-31 2,76/2,05 4,48 2 400 D3 3,5 255,6 3,5 260,1
 HCPA-32 2,80/2,01 4,43 2 400 D3 3,5 255,6 3,5 260,1
 HCPA-33 2,84/2,02 4,58 2 430 D3 3,5 258,8 3,5 263,4
 HCPA-34 2,95/2,04 4,69 2 510 D3 3,5 267,3 3,5 272,0
 HCPA-35 2,96/2,16 5,06 2 550 D3 3,5 271,6 3,5 276,4
 HCPA-36 2,97/2,00 4,57 2 490 D3 3,5 265,2 3,5 269,9
 HCPA-37 3,08/2,08 4,94 2 580 D3 3,5 274,8 3,5 279,6
 HCPA-38 3,14/2,27 5,63 2 710 D3 3,5 288,6 3,5 293,7
 HCPA-39 3,17/2,06 5,12 2 620 D3 3,5 279,1 3,5 284,0
 HCPA-40 3,23/2,12 5,41 2 680 D3 3,5 285,4 3,5 290,5
 HCPA-41 3,23/2,15 5,39 2 710 D3 3,5 288,6 3,5 293,7
 HCPA-42 3,28/2,17 5,67 2 720 D3 3,5 289,7 3,5 294,8
 HCPA-43 3,33/2,23 5,97 2 800 D3 3,5 298,2 3,5 303,5
 HCPA-44 3,33/2,39 6,29 2 870 D3 3,5 305,7 3,5 311,1
 HCPA-45 3,35/2,19 5,65 2 790 D3 3,5 297,2 3,5 302,4
 HCPA-46 3,38/2,25 5,60 2 825 D3 3,5 300,9 3,5 306,2
 HCPA-47 3,49/2,27 6,28 2 880 D3 3,5 306,8 3,5 312,1
 HCPA-48 3,52/2,49 6,91 3 000 D3 3,5 319,5 3,5 325,1
 HCPA-49 3,65/2,39 6,85 3 040 D3 3,5 323,8 3,5 329,5
 HCPA-50 3,67/2,61 7,52 3 160 D3 3,5 336,6 3,5 342,5

Deschidere/ 
Înălțime

[m]

Secțiune 
transversală [m2]

Diametru 
substituit**

[mm]
Ondulație

Zincate Zincat + strat Trenchcoat

Grosimea plăcii*
[mm]

Greutate
[kg/m]

Grosimea plăcii*
[mm]

Greutate
[kg/m]
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HelCor®

Tab.2. Specificații tehnice pentru conductele HelCor
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HelCor®

Protecție suplimentară la coroziune prin vopsire

Acoperirea oțelului cu un strat de polimeri, numit 
Trenchcoat™, este o tehnică inventată, patentată și utilizată 
în SUA din 1974 și în Europa de la începutul anului 1998.

Fâșia de oțel zincată este acoperită cu un strat de polimer 
într-un proces complet controlat în cadrul fabricii. Ca 
urmare, un strat foarte fin și cu o aderență foarte bună 
de polimer protejează învelișul galvanizat. Procesul de 
producție este conform SR-EN 10169-1 + A1: 2012 (W- 
Protect™) și ASTM 742 (Trenchcoat™).

Trenchcoat™-ul poate fi aplicat pe una sau pe ambele fețe 
ale conductei.

Protecția obținută în acest proces este cea mai bună 
metodă de a proteja împotriva coroziunii în zinc și oțel 
și de asemenea, poate proteja împotriva deteriorării 
mecanice din cauza abraziunii și coroziunii chimice. 
Rezultatele cercetărilor demonstrează că stratul de 
Trenchcoat™ are o rezistență bună la substanțele chimice 
agresive.

Trenchcoat™ este cea mai bună protecție anticorozivă 
disponibilă pe piață astăzi. Poate oferi o durată de viață de 
peste 100 de ani în majoritatea condițiilor de mediu.

Rezistența dielectrică a protecției Trenchcoat™ este de 
86,6 kV / mm, care dă 25,9 kV pentru grosimea de 300 μm. 
Această rezistență depășeste în mare măsură tensiunea 
curentului electric de dispersie al liniilor de cale ferată 
electrificată.

Folosirea Trenchcoat™ asigură o protecție completă 
împotriva coroziunii cauzate de curenții de dispersie.

14
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HelCor®

Finisarea capetelor conductelor

Utilizarea conductelor HelCor® și HelCor PA permite ajusta-
rea exactă a ambelor capete pentru a se potrivi în teren. 
O tăietură oblică poate fi realizată pe una sau pe ambele 
părți, cu tăietură oblică totală sau parțială. Se recomandă 
utilizarea unui pas vertical de 1/3 din înălțimea conductei.

Taluzele din zonele de intrare și ieșire pot fi consolidate în 
mai multe moduri:

Structuri cu capăt vertical:

•  timpan din beton armat

•  timpan din gabioane

Structuri cu capete tăiate oblic:

•  consolidarea cu beton sau blocheți de piatră așezate pe 

un amestec de nisip și ciment

•  consolidarea cu panouri din beton perforat

•  consolidarea cu pereu din piatră

•  întărirea cu ajutorul gulerului din beton armat

Podețele care intersectează terasamentul la unghi diferit 
de 90° pot fi fabricate având capetele fie drepte, fie oblice. 
Unghiul minim este de 55°.

În cazuri speciale, poate fi necesară o consolidare supli-
mentară a zonei înclinate a conductei.

Fig. 2. Structură oblică

15



ViaCon România S.R.L.

Str. Berlin nr. 3                                                                                                                                            Tel: +40 268 516 440; +40 268 516 380                         
Parc Industrial Graells & Llonch Prejmer, Brașov                                                                             Fax: +40 268 516 381
E-mail: office@viacon.ro                                                                                                                         www.viacon.ro

SIMPLU ȘI UȘOR - PRODUSE VIACON DIN OȚEL  

- balastul, amestecul de nisip cu balast, agregatele cu o 
granulometrie continuă și piatra spartă pot fi utilizate ca 
materiale pentru patul de fundare a structurii și a umplu-
turilor.
- dimensiunea agregatelor depinde de dimensiunea ondu-
lației
- dimensiunea agregatului nu trebuie să depășească 31,5 
mm la o distanță de 0,3 m - 0,5 m în afara peretelui con-
ductei
- utilizarea pamântului coeziv, a solului organic sau a 
pământurilor înghețate nu este acceptată
- umplutura din jurul structurii metalice se va realiza în 
straturi de grosime de 30 cm, compactate simetric pe am-
bele părți ale podețului
• coeficient de uniformitate Cu ≥ 4
• coeficient de curbură 1 ≤ Cc ≤ 3
• permeabilitate k10 > 6 m/zi
• materialul de umplutură trebuie compactat la o densi-
tate minimă de 0,98 Proctor Normal (0,95 din densitatea 
Proctor Normal este acceptabilă în zona direct adiacentă la 
conductă)

Abaterile de la aceste principii necesită consultarea Depar-
tamentului Tehnic al ViaCon.

HelCor®

Definiția grosimii de acoperire pentru structurile 
folosite la drumuri
Grosimea de acoperire poate fi descrisă ca distanța 
măsurată pe verticală între cheia bolții podețului și 
suprafața de rulare, incluzând îmbrăcămintea rutieră.

Definirea grosimii de acoperire pentru structurile feroviare 
Grosimea de acoperire a podețelor poziționate sub căile 
ferate poate fi descrisă ca distanța măsurată pe verticală 
între cheia bolții podețului și partea inferioară a traversei 
de cale ferată, inclusiv prismul de piatră spartă a căii ferate.

În cazul în care traficul are loc peste conductă, grosimea 
de acoperire trebuie verificată de Departamentul Tehnic 
ViaCon.

Grosimea de acoperire Patul de fundare și umpluturile

Tipul de structură Acoperirea minimă

Grosimea de acoperire pentru 
structuri folosite la drumuri Hmin = max

Hmin = max

(B/8)+0,2 [m]
B/6 [m]
0,6 [m]

B/4
0,6 [m]

Grosimea de acoperire pentru 
structuri folosite la căi ferate

Tab. 3. Acoperirea

B – diametrul sau deschiderea conductei [m]
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Conducte flexibile, ondulate la rece, realizate sub formă 
de tuburi secționate (jumătăți de conducte), asamblate cu 
profile cornier de oțel și îmbinate longitudinal cu cuple, ce 
pot fi utilizate ca structuri oțel-pământ sub încărcări rutiere 
și feroviare.

Parametri

• diametre - Ø400 mm - Ø1200 mm
• lungimi recomandate - 6 m
• două tipuri de ondulații - D168x13 mm și 125x26 mm

Trei tipuri de protecție împotriva coroziunii

• strat de zinc de 42 μm (600g/m2)
• strat de zinc de 70 μm (1000g/m2)
• strat de zinc de 42 μm (600g/m2) + 300 pm strat 
polimeric Trenchcoat™(TC) sau W-Protect™

HelCor®

Noile conducte elicoidale din oțel ondulat HelCor®Bi
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Rezervoare subterane

•   rezervoare de retenție pentru drenarea apelor pluviale
•   rezervoare de apă pentru stingerea incendiilor
•   rezervoarele de apă procesată (pH cuprins între 3 și 12)
•   rezervoare de decantare pentru pretratarea apelor uzate  
(eliminarea substanțelor în suspensie)
•   separatoare de fuziune pentru îndepărtarea derivatelor 
de petrol din apa de ploaie

Rezervoarele făcute din HelCor® conducte elicoidale din oțel 
ondulat fabricate de ViaCon pot fi utilizate ca:

Ca parte a sistemului, ViaCon produce următoarele ele-
mente auxiliare ale sistemului: 
•   stații de pompare
•   puțuri
•   interceptoare și conducte 

Înalta rezistență a conductelor HelCor® permite montarea 
acestora sub drumuri sau parcări – acoperirea minimă a 
rezervorului cu pământ în zonele cu trafic este de 0,6 m, 
incluzând structura rutieră.

Adâncimea maximă la care se pot monta rezervoarele este 
de cca. 12 m.

Sistemele de drenaj din conductele HelCor® au fost apro-
bate pentru utilizarea în zonele afectate de daune miniere 
(categoria I-IV) de către Institutul Polonez Central Mining.

Aplicații
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Rezervoare subterane

Rezervoarele sunt fabricate cu diametre interioare cuprinse 
între 1000 și 3600 mm, iar lungimea maximă a unui singur 
element este de 16 m. Acest lucru face posibilă fabricarea 
unui rezervor cu un volum de peste 150 m3 dintr-o singură 
bucată, fără asamblarea elementelor de pe șantier. În alte 
situații de montaj, elementele individuale sunt îmbinate 
împreună cu utilizarea racordurilor cu flanșă care asigură 
etanșeitatea completă a sistemului.

Toate elementele rezervoarelor sunt protejate împotriva 
coroziunii încă din fabrică, prin intermediul unui strat 
galvanizat la cald cu o grosime de 42 um și un strat supli-
mentar polimeric Trenchcoat™ cu o grosime minimă de 
300 um. Protecția asigură rezistența la acțiunea corozivă a 
apelor reziduale în intervalul de pH ce variază de la 3 la 12.

21



ViaCon România S.R.L.

Str. Berlin nr. 3                                                                                                                                            Tel: +40 268 516 440; +40 268 516 380                         
Parc Industrial Graells & Llonch Prejmer, Brașov                                                                             Fax: +40 268 516 381
E-mail: office@viacon.ro                                                                                                                         www.viacon.ro

SIMPLU ȘI UȘOR - PRODUSE VIACON DIN OȚEL  

Producția de rezervoare include producția tubului, capace, 
cămine de inspecție cu scări, conducte de intrare și ieșire 
din rezervor și conexiuni între rezervoare. Rezervoarele 
sunt fabricate din tronsoane cu lungimi de până la 16 m și 
îmbinate pe șantier cu ajutorul unor racorduri cu flanșe și 
garnituri.

Capacele rezervoarelor sunt realizate din plăci plate întărite 
cu nervuri în funcție de adâncimea fundației rezervorului și 
de suprasarcini (presiunea pământului asupra capacelor). 
Ambele flanșe și capace din oțel sunt fabricate și sudate 
de conductă, din fabrică. După trecerea testului de etanșe-
itate, acestea sunt protejate împotriva coroziunii prin 
aplicarea unei vopsele bogată în zinc și a unei substanțe 
de etanșare. Protecția anticorozivă a îmbinărilor sudate 
asigură aceeași durabilitate ca cea a conductelor HelCor®. 
Sistemul de prindere asigură o etanșeitate a rezervorului 
de 100 %.

Rezervoarele trebuie montate pe o fundație de agregate 
cu o grosime minimă de 30 cm, pe un pat de nisip cu o gro-
sime de 10 cm, pentru ca patul de fundare să preia forma 
ondulației bazinului. În cazul unui nivel ridicat al apei sub-
terane, trebuie să se verifice echilibrul rezervorului, ținând 
seama de ridicarea acestuia cauzată de presiunea hidrosta-
tică a apei. Dacă este necesar, trebuie prevăzută ancorarea 
sau încărcarea suplimentară a rezervorului.

Rezervoare subterane
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Rezervoare subterane

Umplutura peste rezervor trebuie realizată simetric pe 
ambele fețe în straturi cu o grosime de cel mult 30 cm. 
Compactarea se va face la un grad de compactare Is > 0,98 
în conformitate cu testul Proctor Normal (Is > 0,95 este 
permis în imediata proximitate a rezervorului).

Datorită greutății reduse și a lungimilor mari a tronsoane-
lor și a faptului că nu sunt necesare fundații din beton 

armat, tehnologia propusă de construire a rezervoarelor 
subterane din conducte HelCor® poate reduce semnificativ 
timpul de construcție. Acest lucru este deosebit de impor-
tant în cazul unui nivel ridicat al pânzei freatice. Datorită 
parametrilor de înaltă rezistență și a protecției anticorozive, 
rezervoarele din conductele HelCor® pot fi utilizate în prin-
cipiu indiferent de nivelul pânzei freatice.
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Introducere

MultiPlate MP200

Componentele din oțel zincat au fost utilizate cu succes în 
structurile de inginerie civilă de peste 100 de ani. Primele 
aplicații ale unor astfel de construcții s-au realizat în Ameri-
ca de Nord și Rusia, unde a luat naștere ideea de a le folosi 
în construcțiile de drumuri și căi ferate. Astăzi, structurile 
din oțel ondulat îngropate sunt utilizate pe scară largă în 
construcții în întreaga lume. Structurile MultiPlate sunt 
adesea denumite structuri flexibile.

Interacțiunea terenului de fundare cu oțelul permite con-
lucrarea structurilor metalice flexibile cu materialul cu care 
se realizează umplutura pentru a susține încărcăturile.
Structurile sunt economice, ușoare și rapid de montat. 
Durata medie de montare cu un echipaj mic este de numai 
câteva zile.

Structurile MultiPlate MP200 au fost utilizate în Europa din 
1986. Aceste sisteme au fost fabricate de către ViaCon Sp.z 
o.o. din 2005.

• podețe
• poduri
• supratraversări
• tuneluri
• subtraversări
• pasaje ecologice
• hangare

• adăposturi
• depozite
• protecția transportatoarelor 
cu bandă
• protecția conductelor și a 
conductelor de căldură
• rezervoare pentru lichide și 
ape uzate
• rezervoare de colectare

Structurile MultiPlate MP200 sunt utilizate pentru aplicații rutiere, 
feroviare și industriale, precum: 
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Aprobări și certificări:

Producție

Exectuția standard a structurilor MultiPlate 
MP200 constă în realizarea următoarelor 
etape:

Strucurile MultiPlate MP200 au multe avan-
taje, precum:

• MultiPlate MP200 este produs în baza unui certificat CE 
de control al producției în fabrică nr. 1023-CPR-0640F.
• Avizul tehnic al Institutului Minier Central (GIG) - Polonia:

Procesul de producție pentru MultiPlate MP200 implică 
modelarea mecanică a tablei de oțel în plăci curbate și on-
dulate, care ulterior sunt zincate la cald. La cerere, plăcile 
ondulate pot fi vopsite cu vopsea epoxidică. Tot procesul 
de fabricație are loc într-o fabrică a cărui proces de calitate 
este controlat.

Lungimea standard a plăcii este n x s + 120, unde s = 235 
mm și n = 4 ÷ 10. Lățimea standard a plăcii este de 1,2 m 
(m = 6). Alte lățimi de plăci sunt disponibile la cerere (Fig. 
2).

Oțelul utilizat pentru fabricarea MultiPlate MP200 este 
conform PN-EN 10025 și PN-EN 10149. Calitatea oțelului: 
S235JR, S355J2 sau S355MC. Limita de curgere pentru 
acest oțel este de 235 MPa și 355 MPa.

•   design simplu datorat desenelor standard și a unei baze de 
date pentru aplicații standard
•   asamblare rapidă și ușoară
•   posibilitatea de montare la temperaturi sub zero grade
•   posibilitatea de montare fără întreruperea traficului
•   posibilitatea montării structurilor preasamblate total sau 
parțial
•   datorită greutății mici, plăcile din oțel ondulat pot fi livrate 
ușor și economic pe distanțe mari 
•   reducerea timpului de executie și a costului construcției

SISTEMUL VIACON PENTRU 
STRUCTURI ÎNGROPATE DIN 

OȚEL ONDULAT

• construcția fundațiilor
• livrarea structurii metalice
• asamblare

• rambleiere
• lucrări de finisare

Fig.1. Secțiune transversală a unei plăci MultiPlate MP200

Fig. 2. Geometria unei plăci MultiPlate MP200

MultiPlate MP200
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Tab. 1. Parametri geometrici pentru o placă MultiPlate MP200

Grosime
placă
[mm]

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Limita
de curgere

[MPa]

Aria
[mm2/mm]

235 / 355

4,74

5,93

7,11

8,29

9,37

235 / 355

235 / 355

235 / 355

235 / 355

235 / 355

235

Moment
de inerție

[mm4/mm]

1 356,36

1 813,80

2 316,15

2 787,57

3 213,20

3 616,77

Modulul
secțional

[mm3/mm]

46,77

61,49

77,20

91,40

103,65

114,82
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MultiPlate MP200

Alegerea grosimii plăcii depinde de forma structurii, de 
deschidere, de grosimea acoperirii și de încărcare. Profitați 
de ocazia de a vă consulta cu Departamentul Tehnic al 
companiei ViaCon pentru recomandări și asistență pentru 
proiectul dvs.

Plăcile din oțel ondulat sunt îmbinate cu șuruburi M20 
de clasa 8.8. Lungimea șuruburilor se alege în funcție de 
grosimea plăcilor conectate și de tipul conexiunii. Există 
două tipuri de capuri de șurub - în formă ovală și în for-
mă de con, cu dimensiunile: 32 mm, 37 mm, 45 mm, 50 
mm, 70 mm. Diametrul șurubului de 20 mm și piulițele 
asociate corespund cerințelor normei PN-EN ISO 898-1 și 
PN-EN20898-2.

Șuruburile de ancorare prinse în beton cu diametrul de 
20mm și lungimea de 225 mm sau 365 mm sunt realizate 
din oțel conform cu cerințele din PN-EN ISO 898-1 şi PN-
-EN20898-2.

Toate elementele auxiliare menționate mai sus sunt livrate 
împreună cu plăcile ondulate ca un pachet complet pen-
tru structură.

Șuruburi, piulițe, șuruburi de ancorare

Fig. 3. Șurub tip Ancoră folosit pentru a monta structura în fundație
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Tab. 2. Strat de zinc

Caracteristici

Placă de oțel:
> 6 mm

> 3 mm - ≤ 6 mm
≥1,5 mm - ≤ 3mm

Șuruburi, piulițe, ancore

Grosimea locală
minimă* μm+

Cerințe conform SR-EN ISO 1461

70
55
45

85
70
55

40

Groismea medie 
minimă* μm+

50
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MultiPlate MP200

Stratul aplicat prin imersie, inclusiv zincarea la cald, asi-
gură o protecție durabilă a suprafețelor din oțel împotriva 
coroziunii. Protecția este deosebit de eficientă datorită 
durabilității și conlucrării dintre stratul de zinc și suprafața 
oțelului, oferind astfel o durată de viață mai mare. Struc-
turile MultiPlate MP200 sunt protejate prin zincare la cald, 
standard în conformitate cu SR-EN ISO 1461 (Tab. 2).

Protecția anticorozivă
Proiectarea

Pentru a prelungi durabilitatea structurilor MultiPlate 
MP200, în special în medii agresive, poate fi asigurată o 
protecție suplimentară împotriva coroziunii prin aplicarea 
unei vopsele epoxidice.

Protecția structurilor, atât prin zincare la cald, cât și prin 
vopseaua epoxidică, creează sistemul ViaCoat în concor-
danță cu SR-EN ISO 12944-5. Suprafețele expuse la radiații-
le UV au o acoperire suplimentară de vopsea poliuretanică 
pentru a preveni decolorarea.

Procesul de proiectare al unei structuri Multi Plate MP200 
constă în următorii pași:

•   proiectarea structurii MP200 (inclusiv asamblarea)

•   proiectarea umpluturii (inclusiv modul de realizare al 

rambleierii)

•   proiectarea fundațiilor

•   proiectarea intrărilor, ieșirilor și a altor accesorii și ele-

mente asociate

Structurile MultiPlate MP200 pot fi proiectate pentru toate 
clasele de încărcare rutieră și feroviară în conformitate cu 
normele din Eurocod SR-EN 1991-2 sau în conformitate cu 
standardele naționale relevante pentru structurile din oțel 
ondulat din lume.
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MultiPlate MP200

Structurile MultiPlate MP200 sunt proiectate utilizând una 
din următoarele metode:

• Metoda de Proiectare Suedeză, dezvoltată de Prof. 

Sundquist și Prof. Petterson

• CHBDC - Canadian Highways Bridge Design Code

• AASHTO LRFD Specificațiile Privind Proiectarea Podurilor

• metoda elementelor finite (FEM) în cazuri complexe

• sau alte metode de proiectare impuse în regiune

Distanța măsurată pe verticală între cheia bolții structurii și 
suprafața de rulare, incluzând îmbrăcămintea drumului.

Definiția acoperirii pentru structurile feroviare
Distanța măsurată pe verticală între cheia bolții structurii și 
partea inferioară a traversei de cale ferată.

Definiția acoperirii pentru structurile folosite la lucrări 
de drumuri

În cazul în care traficul este preluat pe deasupra structurii, 
grosimea de acoperire trebuie stabilită cu Departamentul 
Tehnic ViaCon.

Grosimile de acoperire mai mici pot fi acceptate numai după 
efectuarea unor calcule statice adecvate. Grosimea maximă 
de acoperire este proiectată individual pentru fiecare struc-
tură. Pentru grosimi substanțiale, sunt disponibile tehnici de 
reducere a încărcărilor.

Acoperirea

Analiză structurală

Tipul obiectului Grosimea minimă de acoperire

Structuri sub drumuri Hmin = max

Hmin = max

(Si/8) + 0,2 [m]
Si/6 [m]
0,6 [m]

Si/4
0,6 [m]Structuri sub căi ferate

Tab. 3. Grosimea de acoperire

Si – deschiderea structurii [m]
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MultiPlate MP200

Lungimea la partea superioară a unei structuri este determi-
nată individual (având în vedere intrările și ieșirile).

Capetele structurilor MultiPlate MP200 pot fi verticale sau 
oblice, pentru a se potrivi cu planul înclinat al taluzului (Fig. 
4). 
Pentru structurile curbate în plan, se folosesc mai multe 
incrementări lineare pentru alinierea la curbura proiectată.

Lungimea inferioară a structurii MultiPlate trebuie să
respecte următoarea formulă:

În funcție de necesitatea capetelor structurii de a fi ver-
ticale sau înclinate la intrare și ieșire, detaliile de finisare 
variază în funcție de acestea. În cazul în care structura are 
capetele verticale, este necesar un timpan care înconjoară 
deschiderea structurii. Pentru structurile oblice cu un ca-
păt înclinat, taluzul poate fi înierbat, blocheți, gabioane, 
pământ armat sau alte finisaje finale.

Geometria structurii pe direcție 
longitudinală 

Ld = 40 + n × 1200 + 40 [mm]
unde n = numărul de inele complete de-a lungul lungimii și fiecare inel are o 
lungime de 1200 mm

Fig. 4. Finisarea capetelor pentru structurile MultiPlate
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Fig. 5. Structură cu oblicitate

MultiPlate MP200

O atenție deosebită este necesară pentru unghiurile de 
înclinare mai mici de 55 de grade. Gulere din beton și/sau 
pământ armat pot fi aplicate în zonele de intrare și ieșire.

Contactați Departamentul Tehnic ViaCon pentru sfaturi.

Colierele din beton sunt utilizate:
•   pentru a consolida intrarea și ieșirea structurii 
MultiPlate cu capete înclinate
•   când este folosit ca element de finisare final
Un guler din beton este în general utilizat în următoarele cazuri:

Geometria gulerului de rigidizare se bazează pe linii curba-
te lin în spațiul tridimensional. Acest lucru face ca construc-
ția cofrajelor să fie complexă și necesită mai mult timp.
 

Pentru a simplifica procesul de turnare a gulerelor din-
beton, ViaCon livrează structuri metalice cu un guler din 
oțel care este adaptat la geometria structurii. Comandarea 
structurii cu acest element face ca turnarea gulerului de 
beton să fie mai ușoară și accelerează procesul deconstruc-
ție.

Unghiul de oblicitate

Instalarea multiplă

Gulere din beton

Suportul din oțel al colierului din beton

Fig. 6. Distanța minimă dintre structurile adiacente

Pentru amplasarea mai multor structuri, spațiul minim liber 
dintre structuri ar trebui să fie suficient pentru amplasarea 
lor și compactarea umpluturilor (Fig. 6).

•   structuri cu unghiuri de înclinare față de axul drumului, 
atunci când unghiul de înclinare la ieșire și intrare este < 
55° și deschiderea este > 3,5 m
•   structuri cu o deschidere de peste 6 m
•   înclinare exagerată

Pentru structurile mai mici care nu se încadrează în 
niciunul din criteriile de mai sus, se poate folosi și guler de 
rigidizare sau alte tipuri de finisare, în funcție de decizia 
proiectantului.
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MultiPlate MP200

Fig. 1. Placă din oțel atașată de structură cu o secțiune transversală deschisă

Fig. 2. Montarea structurii MultiPlate MP200 pe fundație din beton Fig. 3. Montarea structurii MultiPlate MP200 pe fundație flexibilă

Spațiul minim necesar depinde de forma și dimensiunea 
structurilor. Atunci când distanța necesară nu poate fi atin-
să, spațiul dintre structuri trebuie umplut cu beton C12/15 
sau cu agregate stabilizate cu ciment până la nivelul în care 
distanța dintre structuri este mai mare de 10% din des-
chiderea acestora. Vă rugăm să contactați Departamentul 
Tehnic al ViaCon pentru informații suplimentare.

Structurile închise MultiPlate (rotunde, eliptice, arcuite) 
sunt așezate pe terenul de fundare după cum urmează:
•   grosimea minimă a patului de fundare trebuie să fie de 
30 cm
•   porțiunea superioară a patului de fundare trebuie să fie 
astfel concepută încât să se potrivească formei părții inferi-
oare a structurii
•   trebuie acordată o atenție sporită compactării umplutu-
rilor sub structură
•   ultimii 5-15 cm ai patului de fundare trebuie să fie reali-
zați dintr-un material cu granulație mică, astfel încât ondu-
lația să fie îngropată

Structurile MultiPlate MP200 deschise sunt montate pe 
fundație din beton (Fig. 2) sau pe fundații flexibile (Fig. 3). 
Structurile pot fi montate pe fundația de piatră prin utiliza-
rea unei plăci plate din oțel (Fig. 1).
Alte soluții trebuie consultate cu Departamentul Tehnic al 
companiei noastre.

Fundația
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Material:
- Balastul, amestecul de nisip cu pietriș, agregatele cu o 
granulometrie continuă și piatra spartă pot fi utilizate ca 
materiale pentru patul de fundare și umplutură.
- Dimensiunea agregatelor depinde de dimensiunile coru-
gaței; pentru o corugație de 200x55 mm, dimensiunea ma-
ximă recomandată a agregatului este de 45 mm.
- Coeficientul de uniformitate Cu ≥ 4, coeficientul de cur-
bură 1≤ Cc ≤ 3 permeabilitatea k10 > 6 m / 24 ore.
- Utilizarea pământurilor coezive, a solurilor organice sau a 
pământurilor înghețate nu este acceptată.
- Materialul de umplutură se așază în straturi pe conturul 
structurii; grosimea acestora înainte de compactare nu tre-
buie să depășească 30 cm grosime, după care se realizează 
compactarea.
- Umplutura trebuie să se realizeze simetric, pe ambele părți 
în același timp, sau alternând de pe o parte a structurii pe 
cealaltă, pentru a menține permanent aceeași înălțime pe 
ambele laterale ale structurii. Nu este permisă o diferență de 
înățime mai mare de un strat (30 cm) între cele două părți 
ale structurii. Fiecare strat trebuie să fie compactat la gradul 
de compactare specificat înainte de așternerea materialului 
pentru stratul următor.
- Materialul de umplutură din imediata proximitate a struc-
turii (până la 20 cm) trebuie compactat la min. 95% Proctor 
Normal; în afara acestei zone gradul de compactare trebuie 
să fie de min. 98% Proctor Normal.
Proctor Normal pentru restul umpluturii.

Abaterile de la aceste principii necesită consultarea cu 
Departamentul Tehnic ViaCon.

MultiPlate MP200

Patul de fundare și rambleierea
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Pentru protecția structurilor împotriva infiltrațiilor de 
apă din rambleu, pot fi aplicate măsuri de protecție. În 
general, peste structurile metalice se poate așeza un strat 
de geomembrană HDPE cu grosimea de 1 mm, încorporat 
între două straturi de geotextil nețesut de protecție 
(densitate de 500 g/m2). Pentru anumite pasaje, această 
protecție împotriva infiltrațiilor a fost asigurată cu ajutorul 
a două straturi de covor bentonitic (două straturi geotextile 
cu interior din argilă).
Excepțiile menționate mai sus sunt posibile după consulta-
rea Departamentului Tehnic al companiei ViaCon. Plasarea 
membranei direct peste structură este permisă cu condiția 
aplicării unor straturi de protecție.

Protecția împotriva infiltrațiilor

MultiPlate MP200

Structurile în taluz pot fi pavate cu piatră brută, blocheți 
etc. Dacă se folosesc saltele din gabioane, trebuie luată în 
considerare o hidroizolație suplimentară. Vă rugăm contac-
tați Departamentul Tehnic al companiei ViaCon pentru mai 
multe informații.

Pentru structurile cu capete drepte, ca alternativă pentru 
timpanele din beton armat, se pot utiliza timpane din 
pământ armat folosind fie blocheți din beton, panouri, fie 
gabioane. Dacă este necesar, materialul folosit la umplutura 
din jurul structurii MultiPlate MP200 poate fi ușor 
consolidat în timpul procesului de rambleiere prin folosirea 
geosinteticelor.

Finisarea finală (intrare/ieșire)

Următorii factori au influență asupra durabilității structurii:

• agresivitatea mediului înconjurător
• abraziunea
• nivelul protecției împotriva coroziunii
• grosimea plăcii de oțel
• calitatea și frecvența întreținerii 

Durabilitatea

Procedurile de verificare a durabilității structurilor 
MultiPlate:

• definirea funcției structurii
• definirea durabilității/duratei de viață a structurii
• definirea agresivității mediului înconjurător (apă, 
rambleiere, aer)
• selectarea tipului de profil (forma secțiunii transversale)
• specificarea grosimii oțelului pe baza calculelor statice 
(conform metodei Sundquist-Petterson)
• specificarea protecției împotriva coroziunii (grosimea 
stratului de zinc, vopsire, suprafața ce trebuie vopsită, 
procedura)
• măsurarea pierderilor anuale a straturilor de protecție la 
partea superioară și inferioară a unei structuri
• calcularea durabilității structurii luând în considerare 
evoluția procesului de coroziune de-a lungul duratei de 
viață
• compararea durabilității calculate cu cea solicitată

35



ViaCon România S.R.L.

Str. Berlin nr. 3                                                                                                                                            Tel: +40 268 516 440; +40 268 516 380                         
Parc Industrial Graells & Llonch Prejmer, Brașov                                                                             Fax: +40 268 516 381
E-mail: office@viacon.ro                                                                                                                         www.viacon.ro

SIMPLU ȘI UȘOR - PRODUSE VIACON DIN OȚEL  

Consolidări

Structurile MultiPlate MP200 sunt de asemenea utilizate 
în mod obișnuit pentru a consolida vechile podețe și 
poduri unde nu este posibil sau nu se dorește înlocuirea 
acestora. Această metodă este cunoscută sub denumirea 
de consolidare podeț/pod existent. Structura din oțel 
ondulat este amplasată în interiorul unei structuri existente 
vechi (pod/podeț/pasaj) și spațiul dintre structura veche și 
structura nouă din oțel ondulat este umplut cu beton de 
clasă minim C16/20.

Această metodă permite consolidarea structurilor fără 
întreruperea traficului și elimină necesitatea de a scoate/
demola structura veche. Această metodă are avantajul 
suplimentar de a păstra caracterul și estetica vechii 
structuri.

MultiPlate MP200

În cazurile în care durabilitatea structurii 
MultiPlate MP200 nu este suficientă, se pot 
adopta următoarele măsuri:

Efectele sinergetice indică faptul că dura-
bilitatea unui sistem ViaCoat este mai mare 
decât suma durabilității straturilor de pro-
tecție luate individual și poate fi calculată ca:

• modificarea protecției împotriva coroziunii (grosimea 
stratului de zinc, stratul de vopsea)
• creșterea grosimii plăcii de oțel
• schimbarea profilului (forma secțiunii transversale) 
pentrua reduce forțele interne și pentru creșterea stratului 
suplimentar de oțel pentru protecția împotriva coroziunii.

SD = α (SC + SZ)

Unde:
SD – durabilitatea totală a stratului de protecție
SC – durabilitatea stratului de zinc
SZ – durabilitatea stratului epoxidic
α  – factor sinergetic (de la 1,5 la 2) (pentru stratul de 
vopsea de 200 um a = 1,5, pentru stratul de vopsea de 400 
um - a = 1,75)
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• sistem de iluminat
• ventilație
• nișe
• iluminator

• țevi conectoare
• pasaje pentru animale
• găuri tehnice
• altele

Structurile MultiPlate MP200 pot fi echipate cu elemente 
suplimentare în funcție de scopul final al structurii, de ex.:

Accesorii

MultiPlate MP200
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Structurile SuperCor® reprezintă noua generație de struc-
turi flexibile, realizate din plăci de oțel ondulat zincat, cu o 
rigiditate foarte mare.

Pentru a prelua încărcările, aceste structuri utilizează
interacțiunea cu materialul din umplutură. Capacitatea de 
preluare a structurilor de tip SuperCor® este mult mai mare 
decât a structurilor tradiționale din oțel ondulat. Structurile 
SuperCor® sunt utilizate pentru construirea de structuri 
deasupra și sub drumuri și căi ferate. Deschiderile acestor 
tipuri de structuri pot ajunge până la 25m.

Structurile sunt simplu și ușor de montat. Timpul mediu de 
asamblare este de câteva zile, iar montajul se realizează cu 
o echipă mică de oameni.

Prima aparție a structurilor de tip SuperCor® datează de 
la mijlocul anilor 1980. În zilele noastre au fost folosite în 
multe țări din întreaga lume. În Polonia, ViaCon produce 
structuri SuperCor® din 2008.

Structurile SuperCor® sunt proiectate pentru toate clasele 
de încărcare rutieră și feroviară în conformitate cu Euroco-
de EN 1991-2:2003 sau în conformitate cu diferite standar-
de naționale.

SuperCor®

Structurile versatile SuperCor® sunt utilizate pentru drumuri, căi ferate și aplicații industriale, 
precum și pentru consolidarea și reconstrucția structurilor existente, cum ar fi:

Introducere

• poduri
• pasaje superioare
• tuneluri
• podete
• pasaje subterane

• tuneluri pietonale
• ecoducte
• hangare, adăposturi
• depozite subterane
• protecții benzi pentru 
transport materiale
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Tab. 1. Parametrii geometrici ai plăcii de SuperCor®

Grosime 
placă

t [mm]

7,00

5,50

8,00

6,00

Arie
[mm2

/mm]

Limita 
de curgere

[MPa]

Moment 
de inerție

[mm4

/mm]

21262

16631

24375

18170

9,065

7,118

355 / 420 / 500*

355 / 420 / 500*

10,365

7,767

355 / 420 / 500*

355 / 420 / 500*

Modulul
secțional

[mm3

/mm]

Modulul
plastic al 
secțiunii

[mm3/mm]

289,28

228,61

390,44

305,87

329,39

248,90

447,11

334,00
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• SuperCor® este produs în baza unui certificat CE de 
control al producției în fabrică nr. 1023-CPR-0640 F 
conform SR-EN 1090-1 + A1:2012
• Avizul tehnic de la Central Mining Institute (GIG)

• construcția fundațiilor
• livrarea structurii metalice
• asamblare

• rambleiere
• lucrări de finisaj

•   proiectare simplă datorită detaliilor standard, desenelor 
și calculelor pentru majoritatea proiectelor
•   asamblare simplă și rapidă 
•   asamblare posibilă la temperaturi scăzute
•   asamblare posibilă fără întreruperea traficului
•   asamblare posibilă cu prefabricarea totală sau parțială a 
structurii
•   datorită greutății lor ușoare, plăcile din oțel ondulat pot 
fi livrate ușor și economic pe distanțe mari
•   reducerea timpului de execuție și al costului construcției

Fig. 1. Geometria plăcii de SuperCor® (lungime totală, de ex. multiple
S = 406,4 mm)

Fig. 2. Secțiune transversală a plăcii de SuperCor®

Procesul de producție pentru structurile SuperCor® implică 
modelarea mecanică a plăcilor plate din oțel în plăci curba-
te ondulate, care sunt ulterior zincate la cald.

Producerea găurilor și tăierea se face înainte de zincare. La 
cerere, plăcile ondulate pot fi vopsite epoxidic. Oțelul utilizat 
pentru producerea SuperCor® este conform normelor SR-
EN10149-2 sau SR-EN 10025-2.

La cerere, sunt disponibile și alte configurații ale plăcii. 
Selecția grosimii plăcii depinde de forma structurii, deschi-
dere, grosimea de acoperire peste structură și clasa de încăr-
care. Vă rugăm să profitați de oportunitatea de a vă consulta 
cu Departamentul Tehnic ViaCon pentru sfaturi și asistență 
pentru proiectul dvs.

SuperCor®

Aprobări și certificate:

Producția:

Etapele de construcție pentru poduri 
SuperCor®:

Structurile SuperCor® au multe avantaje față 
de soluțiile tradiționale de pod:
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Șuruburi, piulițe, șuruburi de ancorare, cana-
le de bază

Protecția anticorozivă

Fig. 3 Ancore utilizate pentru fixarea structurii în fundație

Fig. 5. Conectarea coastelor la structura de bază

Fig. 4. Placă de oțel utilizată pentru a prinde structura de fundație

SuperCor®

Plăcile din oțel ondulat sunt îmbinate cu șuruburi M20 cla-
sa 8.8. Lungimile șuruburilor sunt date de grosimile plăcilor 
și de tipul de prindere. Există două tipuri de capuri de șu-
rub - în formă ovală și în formă de con, cu dimensiuni de 32 
mm, 37 mm, 45 mm, 50 mm, 70 mm. Diametrul șuruburilor 
este de 20 mm și piulițele asociate corespund cerințelor 
din normele SR-EN ISO 898-1 și SR-EN 20898-2.

Ancorele turnate în beton, cu un diametru de 20 mm și 
lungime de 225 mm sau 365 mm, sunt realizate din oțel în 
conformitate cu cerințele SR-EN ISO 898-1 și 
SR-EN 20898-2.

Toate elementele auxiliare menționate mai sus sunt livrate 
împreună cu plăcile din oțel ondulat ca un pachet complet 
pentru structura metalică. 

Protecțiile aplicate prin imersie, inclusiv zincarea la cald, 
sunt o metoda durabilă pentru protecția suprafețelor 
de oțel împotriva coroziunii. Protecția este deosebit de 
eficientă datorită durabilității și conlucrării dintre stratul 
de zinc și suprafața oțelului, oferind astfel o durată de viață 
mai mare. Structurile SuperCor® sunt protejate împotriva 
coroziunii prin zincarea la cald, cu un strat de acoperire cu 
zinc conform cu SR-EN ISO 1461 (Tab. 2).

Pentru a extinde durabilitatea structurilor SuperCor®, în 
special în medii agresive, se poate asigura o protecție su-
plimentară prin aplicarea unui start de vopsea epoxidică.
 
Protecția structurilor atât prin zincare la cald cât și prin 
vopsea epoxidică creează sistemul ViaCoat conform SR-EN 
ISO 12944-5. 

Suprafețele expuse radiațiilor UV li se mai adaugă un strat 
de vopsea poliuretanică pentru a preveni decolorarea.
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Caracteristici

Placă oțel:
> 6 mm

> 3 mm - ≤ 6 mm
≥1,5 mm - ≤ 3mm

Șuruburi, piulițe, ancore

Profilul de prindere în fundații

Grosimea locală 
minimă

[μm]

Cerințe conform SR-EN ISO 1461

70
55
45

40

55

Grosimea medie 
minimă

[μm]

85
70
55

50

70

Tab. 2. Strat de zinc
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Proiectarea
Procesul de proiectare a unei structuri SuperCor® constă în 
următorii pași:

• proiectarea structurii SuperCor® (inclusiv montaj) 
• proiectarea umpluturilor (inclusiv procedura de realizare 
a umpluturilor)
• proiectarea fundațiilor 
• proiectarea intrării, ieșire și a altor accesorii și elemente 
asociate

SuperCor® sunt proiectate folosind una dintre următoarele 
metode:
• Metoda de Proiectare Suedeză, dezvoltată de prof.
Sundquist și prof. Petterson

• CHBDC - Canadian Highways Bridge Design Code 
•  AASHTO LRFD Specificații de proiectare a podurilor
•  metoda elementului finit (FEM) în cazuri complexe.

Structurile SuperCor® pot fi proiectate pentru toate clasele 
de încărcare în trafic rutier și feroviar în conformitate 
cu norma Eurocod SR-EN 1991-2 sau în conformitate cu 
standardele naționale relevante pentru structurile din oțel 
ondulat din lume.

SuperCor®

Tip construcție

Structurile de tip box

Alte tipuri de structuri

0,45 ≤ H ≤ 1,5 [m]

H = 0,1 × B [m]

Grosimea de acoperire minimă

Acoperirea

Analiză structurală

Definiția acoperirii pentru structurile folosite la 
drumuri:

Distanța măsurată pe verticală între cheia bolții structurii și 
suprafața de rulare, incluzând îmbrăcămintea drumului.

Definiția acoperirii pentru structurile feroviare:

Distanța măsurată pe verticală între cheia bolții structurii 
și partea inferioară a traversei de cale ferată. Grosimile de 
acoperire mai mici pot fi acceptate numai după calculele 
statice corespunzătoare. Acoperirea maximă se proiectează 
individual pentru fiecare structură. Pentru grosimi de 
acoperire mari sunt disponibile tehnici de reducere a 
încărcărilor. Acoperirea minimă depinde, de asemenea, 
de grosimea straturilor rutiere (Gn) și nu trebuie să fie mai 
mică de:

H = Gn + 0,15 [m]

Tab. 3. Adâncime acoperire
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Fig. 7. Structură în unghi

Fig. 6. Finisarea capetelor pentru structura SuperCor®

SuperCor®

Geometria structurii în direcție longitudinală Unghiul de oblicitate

Lungimea inferioară a structurilor SuperCor® trebuie să se 
calculeze cu următoarea formulă:

Ld = 38 + n × 762 + 38 [mm]

n – numărul de inele întregi de-a lungul structurii

Lungimea superioară a unei structuri este determinată 
individual (luând în considerare taluzurile de intrare și 
ieșire)

Capetele structurilor SuperCor® pot fi verticale sau tăiate 

pentru a se potrivi cu panta taluzului (Fig. 6). Pentru 

structurile în curbă se folosesc mai multe incrementări 

liniare pentru realizarea curburii proiectate.

O atenție deosebită este necesară pentru unghiurile de 
oblicitate mai mici de 55 de grade. În zonele de intrare și 
ieșire se pot realiza gulere de beton și/sau pământ armat.
Vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic ViaCon 
pentru recomandări.

44



SIMPLU ȘI UȘOR - PRODUSE VIACON DIN OȚEL  

Fig. 8. Dispunerea rigidizărilor în secțiune transversală

Fig. 9. Dispunerea rigidizărilor în secțiune longitudială

SuperCor®

Rigidizări
Rigidizările sunt utilizate atunci când capacitatea portantă 
a secțiunii este depășită. Rigidizările pot fi utilizate pentru 
toate formele acestor tipuri de structuri, dacă este necesar.

Modalități de plasare a rigidizărilor (Fig. 8):
•   doar pe cheia bolții
•   pe cheia bolții și pe lateralele structurii
•   pe tot perimetrul

În secțiune longitudinală (Fig. 9)
• continuu (distanța între rigidizări - 762 mm) pe toată 
lungimea superioară a structuri
• plasate la intervale de 1143 mm sau 1524 mm

Pentru a crește și mai mult capacitatea portantă, golul 
dintre structura de bază și rigidizări se poate umple cu 
beton (rigidizări EC - Enclosed Concrete).

Utilizarea rigidizărilor EC poate fi necesară pentru 
structurile cu deschidere mare. Betonul utilizat pentru 
umplerea golului din structura de bază și rigidizări este 
C25/30.
Umplerea golurilor duce la creșterea parametrilor 
secționali ai structurii din oțel ondulat.
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Structurile SuperCor® cu formă închisă (rotunde, 
eliptice, arcate) sunt montate pe patul de fundare după 
cum urmează:
• grosimea minimă a patului de fundare trebuie să fie de 
60 cm
• partea superioară a patului de fundare trebuie executată 
astfel încât să preia forma părții inferioare a structurii
• trebuie acordată o atenție sporită compactării 
materialului de umplutură
• pe o grosime de 5-15 cm, la suprafață, patul de fundare 
trebuie să fie realizat dintr-un material cu granulație mică, 
astfel încât să poată prelua forma ondulației structurii 
metalice

Structurile SuperCor® deschise sunt așezate pe fundații de 
beton sau pe fundații flexibile. Alte soluții trebuie discutate 
cu Departamentul Tehnic ViaCon.

SuperCor®

Pentru montarea mai multor structuri alăturate, distanța 
minimă dintre acestea ar trebui să fie suficientă pentru 
realizarea umpluturilor și compactarea acestora (pag. 32, 
fig. 6).

Distanța minimă dintre structuri depinde de forma și 
deschiderea acestora. Atunci când distanța necesară nu 
poate fi atinsă, spațiul dintre structuri trebuie umplut cu 
beton C12/15 sau cu agregate stabilizate cu ciment până 
la nivelul în care distanța dintre structuri este mai mare 
de 10% din dechiderea acestora. Pentru recomandări, vă 
rugăm să consultați Departamentul Tehnic ViaCon. 

Fundația

Deschideri multiple

Fig. 10. Prinderea structurii SuperCor® pe o fundație din beton
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Fig. 11. Prinderea structurii SuperCor® pe o fundație flexibilă

SuperCor®

Structurile sunt prinse de fundația din beton prin interme-
diul ancorelor, luând în considerare următoarele reguli:

• ancorele trebuie prinse în fundația de beton înainte de 
livrarea structurii SuperCor®
• ancorele nu trebuie să depașescă partea superioară a 
fundației cu mai mult de 40 mm
• amplasarea ancorelor trebuie să fie conform desenului 
de asamblare; toleranța admisă este de ± 3mm în direcție 
longitudinală și ± 2mm în direcție transversală
• pentru a reduce riscul de a greși, locația fiecărei ancore 
trebuie măsurată de la punctul de plecare (prima ancoră)
• amplasarea paralelă a ancorelor pe cele două fundații 
și plasarea perpendiculară a fiecărei perechi de ancore 
pentru inelele individuale sunt de o importanță deosebită; 
cu cât precizia de amplasare a ancorelor este mai bună, cu 
atât asamblarea structurii metalice va fi mai facilă
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Pentru protecția structurilor împotriva infiltrațiilor de apă 
din rambleu, pot fi aplicate măsuri de protecție. În general, 
peste structurile metalice se poate așeza un strat de geo-
membrană HDPE cu grosimea de 1 mm, încorporat între 
două straturi de geotextil nețesut de protecție (densitate 
de 500 g/m2). Pentru anumite pasaje, această protecție 
împotriva infiltrațiilor a fost asigurată cu ajutorul a două 
straturi de covor bentonitic (două straturi geotextile cu in-
terior din argilă). Excepțiile menționate mai sus sunt posibi-
le după consultarea Departamentului Tehnic al companiei 
ViaCon. Plasarea membranei direct peste structură este 
permisă cu condiția aplicării unor straturi de protecție.

• balastul, amestecul de nisip cu pietriș, agregatele cu o 
granulometrie continuă și piatra spartă pot fi utilizate ca 
materiale pentru patul de fundare și umpluturi
• dimensiunea agregatelor depinde de dimensiunile co-
rugației; pentru corugația de 381x140 mm, dimensiunea 
maximă recomandată a agregatului este de 120 mm
• dimensiunea agregatelor trebuie să fie de 0-120 mm, 
coeficientul de uniformitate Cu ≥ 4, coeficientul de curbură 
1≤ Cc ≤ 3 și permeabilitatea k10 > 6m / 24 ore
• utilizarea pământurilor coezive, a solurilor organice sau a 
pământurilor înghețate nu este acceptată
• materialul de umpluturi se așază în straturi, grosimea 
acestora înainte de compactare nu trebuie să depășească 30 
cm, după care se realizează compactarea
• umplutura trebuie să se facă pe ambele părți în ace-
lași timp sau alternând de pe o parte. Nu este permisă o 
diferență pe înălțime mai mare de 30 cm de la o parte a 
structurii la cealaltă. Fiecare strat trebuie să fie compactat 
la gradul  de compactare specificat, înainte de așternerea 
materialului pentru stratul următor
• materialul de umplutură adiacent structurii (până la 20 
cm) trebuie compactat la minimum 95% Proctor Normal și 
la 98% Proctor Normal pentru restul umpluturii

Abaterea de la aceste principii necesită consultarea Depar-
tamentului Tehnic ViaCon.

Patul de fundare și umpluturile Protecție împotriva infiltrațiilor

Finisarea capetelor depinde de modul în care este tăiat 
capătul, drept sau în taluz. Structurile în taluz pot fi pavate 
cu piatră brută, blocheți etc. În cazul în care se folosesc 
saltele din gabione, trebuie luată în considerare o hidroizo-
lație suplimentară. 

Ca și alternativă la timpane din beton, pot fi aplicate siste-
me de pământ armat ca ViaWall sau ViaBlock sau gabioane.

Finisarea capetelor (intrare/ieșire)

SuperCor®
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Gulerul din beton se aplică de cele mai multe ori în 
următoarele situații:
• atunci când structurile sunt proiectate în unghi față de 
axul drumului, atunci când unghiul de înclinare la ieșire și 
intrare este de ≤ 55° și deschiderea este > 3,5 m
• structurile depășesc 6 m deschidere
• unghiuri mari
În alte cazuri, gulerul din beton poate fi folosit ca suport 
pentru pavajul de pe taluz.

Gulerul din beton este folosit:

• pentru a rigidiza intrările și ieșirile structurilor SuperCor® 
cu capetele în taluz
• ca element de închidere utilizat pentru susținerea timpa-
nului

Geometria gulerului de rigidizare se bazează pe linii curba-
te lin în spațiul tridimensional. Acest lucru face ca execuția 
cofrajelor să fie complexă și consumatoare de timp. Pentru 
a simplifica procesul de turnare a gulerelor din beton, 

ViaCon livrează structuri metalice cu un guler din oțel care 
este adaptat la geometria structurii. Comandarea structurii 
cu acest element face ca turnarea gulerului de beton să fie 
mai ușoară și accelerează procesul de construcție.

Guler din beton

Gulerul din beton cu fața metalică

SuperCor®

Fig. 12. Exemple de guler din beton realizate la capetele structurii
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SuperCor®

Se poate aplica o protecție suplimentară împotriva coroziunii:

• la interior și/sau la exterior pe întreaga suprafață a structurii
• la intrarea și ieșirea din structură (pe o lungime de 1,5 m în 
interiorul structurii)
• la interior până la 0,5 m deasupra nivelului mediu al apei
• ca o combinație a celor menționate mai sus

Grosimea cea mai frecventă a vopselei epoxidice este de 200 
μm, dar se pot realiza și alte grosimi.

Următorii factori influențează durabilitatea unei struc-
turi:

• agresivitatea mediului înconjurător
• abraziunea
• nivelul de protecție împotriva coroziunii
• grosimea plăcii de oțel
• calitatea și frecvența întreținerii

Durabilitatea
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Procedura de verificare a durabilității 
structurilor SuperCor®:

SuperCor®

• definirea funcției pe care o va avea structura 
• definirea durabilității/duratei de viață a structurii
• definirea agresivității mediului (apă, rambleu, aer)
• selectarea tipului de profil (forma secțiunii transversale)
• specificarea grosimii plăcii de oțel pe baza calculelor 
statice (conform metodei Sundquist-Petterson) 
• specificarea protecției împotriva coroziunii (grosimea 

stratului de zinc, stratul de vopsea, suprafața pe care se 
realizează vopsirea, procedura de vopsire)
• definirea pierderii anuale a straturilor de protecție de la 
partea superioară și inferioară a unei structuri
• calculul durabilității structurii luând în considerare 
pierderea datorată coroziunii pe durata de viață
• compararea durabilității calculate cu cea solicitată
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SuperCor®

În cazul în care durabilitatea unei structuri 
SuperCor® nu este suficientă, se pot adopta 
următoarele măsuri:

Efectele sinergetice indică faptul că dura-
bilitatea unui sistem ViaCoat este mai mare 
decât suma durabilității straturilor de pro-
tecție luate individual și poate fi calculată ca:

• schimbarea protecției împotriva coroziunii (grosimea 
stratului de zinc, stratul de vopsea)
• creșterea grosimii plăcii de oțel
• schimbarea profilului (forma secțiunii transversale)
pentru a reduce forțele interne și pentru creșterea stratului 
suplimentar de oțel pentru protecția împotriva coroziunii

SD = α (SC + SZ)

unde:
SD – durabilitatea totală a stratului de protecție
SC – durabilitatea stratului de zinc
SZ – durabilitatea stratului epoxidic
α  – factor sinergetic (de la 1,5 la 2) (pentru stratul de 
vopsea de 200 μm a = 1,5, pentru stratul de vopsea de 400 
μm - a = 1,75)
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SuperCor®

Structurile SuperCor® sunt de asemenea utilizate în mod 
obișnuit pentru a consolida vechile podețe și poduri unde 
nu este posibil sau nu se dorește înlocuirea acestora. 
Această metodă este cunoscută sub denumirea de 
consolidare podeț/pod existent. Structura din oțel ondulat 
este amplasată în interiorul unei structuri existente vechi 
(pod/podeț/pasaj) și spațiul dintre structura veche și 
structura nouă din oțel ondulat este umplut cu beton de 
clasă minim C16/20. 

Această metodă permite consolidarea structurilor fără 

întreruperea traficului și elimină necesitatea de a scoate/
demola structura veche. Această metodă are avantajul 
suplimentar de a păstra caracterul și estetica vechii 
structuri.
În cazul consolidării cu structura cu formă deschisă, este 
necesară o fundație din beton ce trebuie legată de fundația 
existentă. Fundația existentă poate fi de asemenea folosită, 
dar necesită o analiză separată pentru a se verifica faptul că 
aceasta respectă cerințele de proiectare.

Cercetările efectuate în anii 2000-2007 au confirmat 
creșterea capacității structurilor prin consolidare.

Consolidări de poduri
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SuperCor®
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Structurile SuperCor® pot fi echipate cu elemente supli-
mentare în funcție de rolul structurii, de exemplu:

• corpuri de iluminat
• ventilatoare
• nișe
• pasaje pentru animale

• goluri tehnice
• luminatoare
• conducte de conectare
• alte elemente

Accesorii

SuperCor®

55



UltraCor ®



CEA MAI NOUĂ GENERAȚIE DE STRUCTURI FLEXIBILE



ViaCon România S.R.L.

Str. Berlin nr. 3                                                                                                                                            Tel: +40 268 516 440; +40 268 516 380                         
Parc Industrial Graells & Llonch Prejmer, Brașov                                                                             Fax: +40 268 516 381
E-mail: office@viacon.ro                                                                                                                         www.viacon.ro

SIMPLU ȘI UȘOR - PRODUSE VIACON DIN OȚEL  

Structurile UltraCor® au multe avantaje față 
de soluțiile tradiționale de poduri:

Caracteristicile produsului
• rezistența structurală cea mai mare din lume în cazul 
structurilor îngropate din oțel flexibil
• o gamă largă de forme și dimensiuni 
• durată de instalare redusă și ușor de instalat
• deschideri de 30 m și mai mari

Introducere

Producția

Aprobări și certificate:

Ondulația:

UltraCor®

Structurile versatile UltraCor® sunt utilizate 
pentru drumuri, căi ferate și aplicații industria-
le, precum și pentru consolidarea și reconstrui-
rea structurilor existente, cum ar fi:

Structurile UltraCor® sunt noua generație de structuri 
flexibile din plăci de oțel ondulat zincat. Fiind cel mai 
adânc profil ondulat din lume, UltraCor® combină toate 
avantajele construcției ușoare cu o rezistență și durabilitate 
nemaiîntâlnite anterior pentru a crea cele mai mari structuri 
din oțel ondulat din lume în acest moment.

Procesul de producție la UltraCor® constă în modelarea 
mecanică a plăcilor din oțel plat în plăci curbate ondulate, 
care ulterior sunt zincate la cald.
Plăcile finisate ondulate pot fi de asemenea vopsite la 
cerere cu vopsea epoxidică.
Întregul proces de producție este realizat în fabrică într-
un mediu controlat din punct de vedere al calității. Oțelul 
utilizat pentru producerea de UltraCor® este conform cu 
SR-EN 10149-2 sau SR-EN 10025-2, utilizându-se tipurile 
S355MC, S420MC, S500MC.

Structurile UltraCor® pot fi folosite pentru toate clasele de 
încărcare rutieră și feroviară, precum și încărcările date de 
vehiculele speciale.

Certificat CE în conformitate cu eurocodul EN 1090-1.

Profilul ondulațiilor structurilor UltraCor® este de 
500 x 237 mm.

• poduri
• pasaje
• tunele 
• podețe
• pasaje subterane

• tuneluri pentru pietoni
• ecoducte
• hangare
• adăposturi
• depozite subterane

• zona terminală a structurii mai mare
• capacitate portantă mai mare
• intervale mai mari ale acoperirii
• costuri mai mici de transport
• reducerea timpului și a costului total de execuție
• asamblare rapidă și ușoară

Fig. 1. Profilul plăcilor UC

Fig. 2. Secțiune transversală a plăcii UltraCor®

58



Caracteristici

Placă de oțel:
> 6 mm

>3 mm - ≤6 mm

Șuruburi, piulițe, ancore

Profil de prindere pe fundații

Grosimea locală 
minimă a zincului 

[μm]

Cerințe cf. SR-EN ISO 1461

70
55

40

70

Grosimea medie
minimă

[μm]

85
70

50

85

Tab. 1. Strat de zinc
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Șuruburi, piulițe, ancore, profilul de prindere 
pe fundații a structurii

Protecția împotriva coroziunii

UltraCor®

Straturile de protecție aplicate prin imersie, inclusiv zinca-
rea la cald, asigură durabilitatea suprafețelor de oțel împo-
triva coroziunii. Protecția este eficientă datorită legăturii 
durabile dintre stratul de zinc și suprafața de oțel, oferind 
astfel o durată de viață extinsă. Stratul de zinc de pe struc-
turile UltraCor® este conform cu SR-EN ISO 1461 (Tab. 1).

Plăcile din oțel ondulat sunt îmbinate cu șuruburi M22 sau 
M24 (clasele 8.8, 10.9). Lungimea șuruburilor este dată de 
grosimea plăcilor conectate și tipul de prindere (45, 60, 80 
mm). Șuruburile și piulițele sunt realizate din oțel conform 
SR-EN ISO898-1 și SR-EN ISO 898-2.
Ancorele de prindere a structurii de fundație sunt înglobate 
în beton și au un diametru de 22 mm, respectiv o lungime 
de 225 mm sau 430 mm. Acestea sunt realizate din oțel 
conform cu cerințele SR-EN 10025-2:2007.

Profilul de prindere are dimensiuni de 260 x 310 x 70 x 10 și 
sunt conforme cu SR-EN 10025-2.
Toate elementele auxiliare menționate mai sus sunt livrate 
împreună cu plăcile din oțel ondulat ca un pachet complet 
pentru structură.

Fig. 3. Profilul folosit pentru a conecta structura la fundație

Pentru a extinde durabilitatea structurilor UltraCor®, în 
special în medii agresive, se poate asigura o protecție 
suplimentară împotriva coroziunii prin aplicarea vopselei 
epoxidice.

Protecția structurilor, atât prin zincarea la cald, cât și prin 
vopsea epoxidică, creează sistemul ViaCoat conform cu 
SR-EN ISO 12944-5. Suprafețele expuse radiațiilor UV sunt, 
de asemenea, acoperite cu un strat de vopsea poliureta-
nică pentru a preveni decolorarea.
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Tipul construcției

Construcții arcate - profilate jos

Grosimea min. de acoperire

Î = 1/12 × B [m]

SIMPLU ȘI UȘOR - PRODUSE VIACON DIN OȚEL  

UltraCor®

Geometria unei structuri în direcție 
longitudinală

Acoperirea

Acoperirea minimă depinde, de asemenea, de grosimea 
sistemului rutier (Gn) și nu trebuie să fie mai mică de:

H = Gn + 0,15 [m]

Distanța măsurată pe verticală între cheia bolții structurii și 
partea inferioară a traversei de cale ferată.
Este admisă o acoperire mai mică doar în urma realizării 
unor calcule statice adecvate.
În cazul în care traficul de șantier se desfășoară peste struc-
tura metalică, grosimea de acoperire trebuie verificată de 
Departamentul Tehnic al ViaCon.

Lungimea la partea superioară a unei structuri variază în 
funcție de locație (luând în considerare taluzurile de intrare, 
respectiv ieșire)

Lungimea la partea inferioară a unei structuri UltraCor® tre-
buie să respecte următoarea formulă:

Ld = 38 + n × 1000 + 38 [mm]
unde n – numărul de inele complete de-a lungul structurii

Definiția grosimii de acoperire pentru structurile feroviare:

Tab.3. Adâncimea de acoperire

Definiția acoperirii pentru structurile folosite la 
drumuri:
Distanța măsurată pe verticală între cheia bolții structurii și 
suprafața de rulare, incluzând îmbrăcămintea drumului.

Fig. 4. Modalități de realizare a intrărilor și ieșirilor unei structuri UltraCor®

Proiectarea

Procesul de proiectare al unei structuri UltraCor® constă în 
următorii pași: 

• proiectarea structurii UltraCor® (inclusiv asamblarea)
• proiectarea procedurii de realizare a umpluturii
• proiectarea fundațiilor
• proiectarea intrărilor, ieșirii și a altor accesorii și elemen-
te asociate

Structurile UltraCor® pot fi proiectate pentru toate clasele 
de încărcare la drumuri, șosele și căi ferate în conformitate 
cu Eurocod SR-EN 1991-2 sau conform standardelor națio-
nale relevante pentru structurile din oțel ondulat din lume.

Structurile UltraCor® sunt calculate cu ajutorul uneia din 
următoarele metode:
• Metoda Suedeză de Proiectare, dezvoltată de Prof.
Sundquist și Prof. Peterson,
•  CHBDC – Codul canadian de proiectare a podurilor și 
autostrăzilor
• specificații privind proiectarea podurilor AASHTO LRFD
• metoda cu elemente finite (FEM) în cazuri complexe

Analiza structurală
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UltraCor®

Unghiuri de înclinare Instalare multiplă

O atenție deosebită este necesară pentru unghiurile de 
oblicitate mai mici de 55 de grade. În zonele de intrare și 
ieșire se pot realiza gulere de beton și/sau pământ armat.

Vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic ViaCon 
pentru recomandări.

Pentru montarea de structuri multiple, distanța minimă 
dintre structurile adiacente trebuie să fie suficientă pentru 
realizarea umpluturilor și compactarea acestora. Distanța 
minimă depinde de forma și dimensiunea structurilor.

Toate detaliile sunt descrise în fișa tehnică furnizată de 
Departamentul Tehnic al companiei ViaCon.

Fig. 5. Structură în unghi

61



ViaCon România S.R.L.

Str. Berlin nr. 3                                                                                                                                            Tel: +40 268 516 440; +40 268 516 380                         
Parc Industrial Graells & Llonch Prejmer, Brașov                                                                             Fax: +40 268 516 381
E-mail: office@viacon.ro                                                                                                                         www.viacon.ro

SIMPLU ȘI UȘOR - PRODUSE VIACON DIN OȚEL  

UltraCor®

Fundația
Structurile UltraCor® cu formă închisă (rotunde, eliptice, ar-
cate) sunt așezate pe paturi de fundare după cum urmează: 
• grosimea minimă a patului de fundare trebuie să fie 60 
cm 
• partea superioară a patului de fundare trebuie executată 
astfel încât să preia forma părții inferioare a structurii
• trebuie acordată o atenție sporită compactării materialu-
lui de umplutură
• pe o grosime 25 cm, la suprfață, patul de fundare trebuie 
să fie realizat dintr-un material mai fin

Structurile UltraCor® cu forme deschise (arcuri) sunt așezate 
pe fundații din beton. Prinderea structurii pe fundația din 
beton se realizează prin utilizarea ancorelor, luând în consi-
derare următoarele:
• ancorele pentru fundații din beton trebuie înglobate în-
beton înainte de livrarea structurii UltraCor®
• ancorele nu trebuie să depășescă partea superioară a 
fundației cu mai mult de 50 mm
• plasarea ancorelor trebuie să fie conformă cu planul de 
asamblare; toleranța admisă este de ± 3 mm în direcție lon-
gitudinală și ± 2 mm în direcție transversală
• pentru a minimiza riscul de erori, locația fiecărei ancore 
trebuie măsurată întotdeauna de la punctul de plecare (pri-
ma ancoră)
• amplasarea paralelă a ancorelor pe cele două fundații și 
plasarea perpendiculară a fiecărei perechi de ancore pentru 
inelele individuale sunt de o importanță deosebită; cu cât 
precizia de amplasare a ancorelor este mai bună, cu atât 
asamblarea structurii metalice va fi mai facilă

Fig. 7. Prinderea structurii UltraCor® pe o fundație flexibilă

Fig. 6. Prinderea structurii UltraCor® pe fundație din beton
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UltraCor®

Protecție împotriva infiltrațiilor

Patul de fundare și umpluturile

Pentru protecția structurilor împotriva infiltrațiilor de apă 
din rambleu, pot fi aplicate măsuri de protecție. În general, 
peste structurile metalice se poate așeza un strat de geo-
membrană HDPE cu grosimea de 1 mm, încorporat între 
două straturi de geotextil nețesut de protecție (densitate de 
500 g/m2). Pentru anumite pasaje, această protecție împo-
triva infiltrațiilor a fost asigurată cu ajutorul a două straturi 
de covor bentonitic (două straturi geotextile cu interior din 
argilă).
Excepțiile menționate mai sus sunt posibile după consulta-
rea Departamentului Tehnic al companiei ViaCon. Plasarea 
membranei direct peste structură este permisă cu condiția 
aplicării unor straturi de protecție.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să folosiți Catalogul 
ViaCon de Soluții standard de producție și detalii.

• balastul, amestecul de nisip cu pietriș, agregatele cu 
granulometrie continuă și piatra spartă pot fi utilizate ca 
materiale pentru patul de fundare și umpluturi
• dimensiunea agregatelor depinde de dimensiunile co-
rugației; pentru corugația de 500x237 mm, dimensiunea 
maximă recomandată a agregatului este de 120 mm
• dimensiunea agregatelor trebuie să fie 0-120 mm, coefi-
cientul de uniformitate Cu ≥ 4, coeficientul de curbură 1≤ 
Cc ≤ 3 și permeabilitatea k10 > 6 m / 24ore 
• utilizarea pământurilor coezive, a solurilor organice sau a 
pământurilor înghețate nu este acceptată
• materialul de umplutură se așază în straturi adiacent 
structurii, grosimea acestora înainte de compactare nu tre-
buie să depasească 30 cm, după care se realizează compac-
tarea.
• umplutura trebuie să se realizeze pe ambele părți în 
același timp sau alternând de pe o parte. Nu este permisă 
o diferență pe înălțime mai mare de 30 cm de la o parte a 
structurii la cealaltă. Fiecare strat trebuie să fie la indicele de 

compactare specificat, înainte de așternerea materialului 
pentru stratul următor
• materialul de umplutură adiacent structurii (până la 20 
cm) trebuie compactat la minimum 95% Proctor Normal și 
la 98% Proctor Normal pentru restul umpluturii
Abaterile de la aceste principii necesită consultarea cu 
Departamentul Tehnic al companiei ViaCon.

Fig 10. Schema de protecție a structurii împotriva apelor pluviale
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UltraCor®

Structurile UltraCor® pot fi echipate cu elemente suplimentare 
în funcție de scopul final de utilizare al acestora, de ex.:

• corpuri de iluminat
• ventilatoare
• nișe
• pasaje pentru animale

• goluri tehnice
• luminatoare
• conducte de conectare
• alte elemente

Când structura UltraCor® este asamblată, se recomandă 
să se efectueze măsurători ale formei acesteia. Toleranțele 
admise ale dimensiunilor structurii sunt:
• pentru structuri de tip box:
 +2% din deschidere
 +2% / -4% din înălțime
• pentru alte forme:
 +2% din deschidere
 ±2% din înălțime

Deformarea secțiunii transversale după finalizarea umpluturi-
lor trebuie să se încadreze în toleranță de 2% din deschiderea 
măsurata după asamblare.

Accesorii

Toleranțe:

Taluzurile pot fi finisate prin pavarea cu piatră brută, blocuri 
disponibile local etc. Dacă se folosesc saltele din gabioane, 
trebuie luată în considerare o hidroizolație suplimentară. Vă 
rugăm să contactați Departamentul Tehnic al ViaCon pentru 
mai multe recomandări.

Pentru structurile cu capete drepte, ca o alternativă la 
timpanul din beton armat, o reprezintă timpanele din 
pământ armat. Acestea pot fi realizate folosind blocheți, 
panouri din beton sau gabioane. Dacă este necesar, 
umplutura din jurul structurii UltraCor® poate fi ușor 
consolidată în timpul procesului de rambleiere prin 
utilizarea de geosintetice.

Finisarea capetelor (intrare / ieșire)

Gulerele din beton sunt folosite pentru:
• rigidizarea intrărilor și ieșirilor structurii UltraCor® cu capetele 
în taluz
• ca element de închidere utilizat pentru susținerea timpanului

Guler din beton
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UltraCor®

65



Acrow



IDEI GENIALE CU AOLICAȚII MONDIALE
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Sistemul podurilor Acrow® 700XS® se bazează pe sistemul
Bailey, cunoscut în întreaga lume.

Acrow® 700XS® Podurile Acrow® 700XS® sunt folosite de
mulți ani pe șantierele de construcții din întreaga lume.
Simplitatea în design și ușurința de asamblare le face
foarte populare în domeniul construcțiilor.

Aplicații:

Acrow

• poduri provizorii pentru drumuri de serviciu în șantierele 
de construcții
• variante ocolitoare pentru situația reparării podurilor 
situate pe drumurile
publice (în această situație contribuie la reducerea
întreruperilor traficului până la eliminarea traficului
alternativ și la creșterea siguranței lucrătorilor, precum și
la accelerarea lucrărilor, etc).
• poduri permanente
• pasarele și punți pietonale provizorii sau permanente
• estacade (pentru diferite conducte, instalații, etc),

Podurile Acrow® 700XS® se pot folosi cu
succes în următoarele situații:
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• Panouri de rezistență cu dimensiunile de 2185,0
mm x 3048,0 mm îmbinate cu ajutorul șuruburilor de înaltă 
rezistență

• Rigidizări și elemente de fixare

• Trotuarele în consolă cu lățimea de 1,5 m, sunt dispuse
în afara panourilor de rezistență și asigură separarea
traficului pietonal de cel auto, contribuind la creșterea
siguranței pietonilor în exploatare.

Principalele elemente ale sistemului:

Acrow
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• Antretoazele realizate din profile metalice I, permit
construirea podurilor Acrow cu șase lățimi standard: 3,65
m, 4,14 m, 5,48 m, 7,31 m, 9,14 m și 10,96 m (gabarit pe
pod între parapeți sau borduri). Antretoazele se
amplasează la fiecare 3,048 m.

• Platelajele metalice se amplasează deasupra
antretoazelor și asigură suprafața de rulare pentru
desfășurarea traficului auto. Suprafața platelajelor este din
oțel zincat sau oțel zincat protejat cu vopsea epoxidică.
Este posibilă si relizarea unui platelaj din lemn. Fixarea
platelajelor pe antretoaze este foarte simplă și se
realizează de la nivelul suprafeței de rulare, cu ajutorul
șuruburilor de înaltă rezistență pretensionate.

Acrow
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Panourile de rezistență pot fi instalate în diverse moduri
pentru a crea o structură care să fie adaptabilă la orice
cerință specifică de proiectare - este suficient să se
modifice configurația panourilor pentru a schimba
deschiderea podului sau pentru preluarea convoaielor mai
mari sau mai mici. Pentru a asigura o eficiență mai mare,
aceste panouri pot avea contravântuiri suple sau
ranforsate.

Podurile se pot realiza cu o deschidere unică sau cu
deschideri multiple. Tablierul se poate proiecta ca grindă
continuă, rezemată pe pile intermediare, sau sub forma a
mai multor grinzi simplu rezemate, alcătuind mai multe
structuri individuale.

Elementele structurale ale podurilor sunt realizate din oțel
de înaltă rezistență și sunt protejate împotriva coroziunii
prin zincare la cald (grosimea stratului de Zinc: 610 g / m2).
Podurile Acrow® 700XS® au principalul avantaj că necesită
un timp foarte scurt pentru realizarea unei treceri peste un
obstacol, fapt care le recomandă ca fiind perfecte pentru
situațiile: prăbușirii structurilor existente, în timpul
execuției proiectelor de investiții pentru drumuri și poduri
sau în zonele afectate de calamități naturale.

Acrow
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• asamblare și dezasamblare rapidă, precum și o adaptabi-
litate
ridicată la condițiile locale (convoi, gabarit, etc)
• posibilitatea folosirii multiplelor scheme statice și sisteme 
de asamblare
• posibilitatea asamblării și dezasamblării fără folosirea 
schelelor
de susținere sau a eșafodajelor
• număr mic al pieselor diferite, cu elemente de conectare
simple, rapide și necomplicate
• interschimbabilitatea elementelor identice
• transport facil datorită elementelor modulare din alcătuire

Avantaje :

Acrow
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Acrow

Cele mai cunoscute metode sunt:

  • Metoda Cantilever - constă în asamblarea elementelor
podului pe o parte a unui obstacol și apoi tragerea
sistematică a podului asamblat, către un suport
intermediar sau culee. Înlăturarea se realizeză cu
ajutorul rolelor de instalare livrate împreună cu
structura metalică.

Metoda ridicării structurii - constă în asamblarea
suprastructruii podului, ridicarea întregii structuri și
montarea acesteia pe infrastructură (pile, culei, ziduri de
sprijin din gabioane, etc). Într-un astfel de caz, este
recomandat să se monteze suprastructura podului pe
infrastructură, fără a se asambla și platelajul metalic. Acesta
se va monta ulterior fixării structurii metalice de rezistență.

Metode de asamblare și instalare :
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