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STRUCTURA 
RUTIERĂ

I

Element de rezistență al drumului, alcătuit dintr-un  
ansamblu de straturi executate din materiale granulare, stabilizate 
sau nu cu lianți, dimensionate conform normativelor în vigoare 
specifice, având o capacitate portantă stabilită în principal în 
funcție de clasa tehnică și traficul de calcul.

Alcătuite dintr-un ansamblu de straturi formate 
din materiale necoezive stabilizate mecanic sau 
cu lianți. Îmbrăcămintea și stratul de legătură sunt 
realizate din mixturi asfaltice.

Alcătuite din straturi din agregate naturale, 
stabilizate mecanic sau cu lianți hidraulici rutieri. 
Îmbrăcămintea și eventual stratul de legătură 
sunt straturi bituminoase.

Alcătuite dintr-un ansamblu de straturi 
stabilizate sau nu cu Iianți, peste care se așează o 
îmbrăcăminte din beton de ciment.

Reciclarea la rece constă în utilizarea materialului 
rezultat din frezarea straturilor rutiere existente, 
degradate, cu adăugarea de lianți cu sau fără 
agregate și punerea în operă cu ajutorul unei 
truse de reciclare.

  RIGIDE   RECICLAREA LA RECE

  SUPLE   SEMIRIGIDE

1. ÎMPRĂȘTIERE LIANT HIDRAULIC RUTIER
2. AMESTECARE ȘI OMOGENIZARE LIANT HIDRAULIC RUTIER
3. RECICLARE STRUCTURĂ EXISTENTĂ CU ADAOS DE LIANT HIDRAULIC 
RUTIER

DIRECȚIA 
DE LUCRU

STRAT DE MAS STRAT DE MAS

DALĂ DIN BETON DE CIMENT

STRAT DE LEGĂTURĂ BA STRAT DE LEGĂTURĂ BA

BALAST 0-31 MM

STRAT DE BAZĂ DIN BALAST 
STABILIZAT CU ROADMIX® STRAT DE BAZĂ AB

BALAST STABILIZAT CU 
ROADMIX®

STRAT DE FUNDAȚIE DIN 
BALAST

STRAT DE FUNDAȚIE DIN BALAST 
STABILIZAT CU ROADMIX®

PĂMÂNT 4D TRATAT CU 
SOILFIX®

PĂMÂNT DE FUNDARE 4B PĂMÂNT 4D STABILIZAT CU 
SOILFIX®

1 1

1

2 2

2

3 3

3

4 4

4

5 5



04

INFRASTRUCTURĂ 
CONSTRUCȚII CIVILE

II

Terenul de fundare are un rol foarte important 
deoarece trebuie să asigure deformații cât 
mai mici și să nu depășească anumite limite 
admisibile. Orice deformație sau cedare a acestuia 
poate provoca daune întregii structuri. Între 
structură și terenul de fundare există o conlucrare 
continuă de care trebuie să se țină seamă la 
adoptarea soluțiilor constructive. 

Costul ridicat al fundațiilor, controlul și soluțiile 
pentru remedieri ulterioare ale defectelor 
sunt argumente care impun o concepție și 
realizare a infrastructurii foarte îngrijite care să 
aibe o durabilitate mare, cel puțin egală cu a 
suprastructurii. 

Utilizarea pământului stabilizat pentru fundarea 
construcțiilor este indicată în următoarele cazuri: 

• Pentru terenuri slabe de fundare, având 
capacități portante mai mici de 75kPa; 

• Îmbunătățirea materialului existent pe adânciri 
determinate prin calcul, când există materiale 
locale avantajoase; 

• Perne din pământ/balast stabilizat compactat, 
pentru înlocuirea umpluturilor neconsolidate.

Lianții hidraulici rutieri asigură stabilizarea 
pământurilor cu proprietăți geotehnice mediocre 
în terenuri de fundare cu capacități potrante și 
deformabilități îmbunătățite cu până la 70%. 

Terenurile stabilizate ajută la creșterea vitezei 
de desfășurare a lucrărilor de infrastructură și la 
economii substanțiale. 

Pământurile de fundare, prin stabilizare, își mențin 
proprietățile chiar dacă vor fi supuse traficului de 
șantier sau intemperiilor meteorologice.

ÎMBUNĂTĂȚIREA TERENULUI DE FUNDARE 
PENTRU CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE

SOLUȚII TEHNICE BAZATE PE MATERIALE 
STABILIZATE CU LIANȚI HIDRAULICI:

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pardoseală de beton armat dispers fundată pe 
straturi de material stabilizat:

PARDOSEALĂ DIN BETON 
ARMAT DISPERS, 20-23 CM

FOLIE PE

NISIP PILONAT, 3 CM

BALAST 0-63 MM CILINDRAT, 
40 CM

STRAT DE ARGILĂ PRĂFOASĂ 
STABILIZATĂ CU SOILFIX® 100, 
35 CM

1

3

4

5

2

Secțiune caracteristică pardoseală

Fundații pentru structuri parter așezate pe perne 
din material stabilizat.

PARDOSEALĂ DIN BETON 
ARMAT DISPERS, 18 CM

BALAST STABILIZAT CU 
ROADMIX®, 30 CM

PĂMÂNT DIN GROAPĂ DE 
ÎMPRUMUT, STABILIZAT CU 
SOILFIX®, 30 CM

PĂMÂNT DIN GROAPĂ DE 
ÎMPRUMUT, STABILIZAT CU 
SOILFIX®, 30 CM

TEREN DE FUNDARE 
STABILIZAT CU SOILFIX®, 30 CM

1

2

3

4

5

Secțiune caracteristică fundație 
pentru structură parter

Structură drum tehnologic pentru utilaje grele.

PIATRĂ SPARTĂ 0-31MM, 10 CM

BALAST 0-63MM, 30 CM

PĂMÂNT STABILIZAT CU 
SOILFIX®, 40 CM

1

2

3

Secțiune caracteristică drum 
tehnologic, utilaje grele
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TIPURI DE 
PĂMÂNT

III

Caracteristicile pământurilor sunt  
puse în evidență cu ajutorul indicilor  
geotehnici fizici (densitate, 
granulometrie), indicilor stării 
naturale (porozitate, consistență) 
și caracteristicilor mecanice 
(compresibilitate, modul de  
deformație liniară).

Necoezive, caracterizate prin lipsa de plasticitate 
și coeziune, capilaritate redusă și permeabilitate 
ridicată: nisip, balasturi, bolovănișuri. Aceste 
tipuri de pământuri sunt, în general, sensibile la 
acțiunea factorilor exteriori, ca: vânt, apă etc.

Coezive, formate din particule fine cu 
dimensiuni sub 0,05 mm. Pământurile coezive au 
permeabilitate mică, se înmoaie greu, dar odată 
înmuiate, nu cedează apa ușor, se usucă încet.

  CATEGORII DE PĂMÂNT

* procentul de liant rutier va fi stabilit în urma efectuării de teste în 
laboratoare autorizate sau sectoare experimentale în șantier

PRODUS CLASA DE  
REZISTENȚĂ

APLICAȚII UTILIZARE PROCENT DE LIANT 
RECOMANDAT

PRODUCȚIE VALABILITATE 
(ZILE)

SOILFIX® - îmbunătățire 
pământpământ 
stabilizat

toate tipurile de 
pământ coeziv

2–6 %* Hoghiz  
(Rupea gară)

60

ROADMIX® E4 balast stabilizat pământuri necoezive > 2–6 %* Medgidia 
Hoghiz

60

pământ stabilizat argile prăfoase 
argile nisipoase 
prafuri 
nisipuri

SOILMIX® E2 pământ stabilizat prafuri, nisipuri > 4 %* Medgidia 
Hoghiz

60

balast stabilizat pământuri necoezive

SOILSTAB® E2 pământ stabilizat prafuri, nisipuri 8-10 % Medgidia 
Hoghiz 
Târgu Jiu

120

balast stabilizat pământuri necoezive

praf nisipos argilos, 
nisip argilos

argilă, argilă prăfoasă, 
praf argilos

argilă plastic vârtoasă, argilă 
tare, nisip argilos, argilă 
nisipoasă

argilă prăfoasă, nisip prăfos, 
nisip argilos

praf anorganic, praf argilos 
nisip argilos, argilă prăfoasă

argilă vârtoasă, argilă plastic 
vârtoasă, argilă prăfoasă

praf argilos, argilă
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GAMA DE LIANȚI 
HIDRAULICI RUTIERI
Lianții rutieri sunt folosiți în special 
în straturile ce alcătuiesc structurile 
rutiere rigide sau semirigide ale 
drumurilor, pentru stabilizarea 
pământurilor sau a agregatelor 
naturale, în scopul creșterii capacității 
portante a stratului respectiv.

Produsele din gama de lianți rutieri Romcim sunt 
recomandate pentru îmbunătățirea proprietăților 
fizice și mecanice ale straturilor de formă, de 
fundație și de bază din alcătuirea sistemelor 
rutiere, precum și pentru îmbunătățirea și 
stabilizarea pământurilor din patul drumului și 
reducerea umidității pământurilor supraumezite.

Capacitatea portantă a structurii rutiere depinde 
inclusiv de capacitatea portantă a pământului din 
patul drumului. În funcție de natura pământului 
existent, se recomandă înlocuirea acestuia sau 
îmbunătățirea proprietăților fizice și mecanice 
ale pământului, prin adăugarea de liant rutier din 
gama Romcim.

• SOILFIX®, un liant ce are în compoziție var 
recomandat pentru stabilizarea și reducerea 
umidității excesive a tuturor tipurilor de 
pământuri coezive.

• ROADMIX®, SOILMIX® și SOILSTAB® pentru balast 
stabilizat și stabilizarea pământului;

  GAMA DE LIANȚI RUTIERI ROMCIM:

  STRUCTURA RUTIERĂ

PRODUS ÎMBRĂCĂMINTE STRAT DE BAZĂ STRAT DE FUNDAȚIE PAT DRUM

SOILFIX® nerecomandat recomandat* recomandat recomandat

ROADMIX® recomandat* recomandat recomandat recomandat

SOILMIX® nerecomandat recomandat recomandat recomandat

SOILSTAB® nerecomandat recomandat recomandat recomandat

IV

* Drumuri de clasă tehnică I–V
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*Rezultate obținute în laboratorul CCCF București.

PRODUS

DENSITATEA PĂMÂNTURILOR 
CONFORM STAS 1913/3-76

VOL.
PORI

IND. 
PORI

DETERMINAREA 
COMPRESIBILITĂȚII PRIN 

ÎNCERCARE ÎN EDOMETRU 
CONF. STAS 8942/1-89

DENSITATE 
MAXIMĂ ÎN 

STARE UMEDĂ 
(g/cm3)

DENSITATE 
MAXIMĂ ÎN 

STARE USCATĂ 
(G/CM3)

W 
(%)

N  
(%) 

E M 2-3  
KPA

Е 
CM/M

AV2-3  
1/KPA

Argilă prăfoasă nisipoasă (sasiCl) 2,056 1,836 12 31,48 0,46 16667 3,1 0,000087

Argilă prăfoasă nisipoasă (sasiCl) + 
3,0% SOILFIX® 100 la vârsta de 7 zile 2,033 1,81 12,3 32,45 0,48 25641 2 0,000057

Argilă prăfoasă nisipoasă (sasiCl) + 
4,0% SOILFIX® 100 la vârsta de 7 zile 2,031 1,796 13,1 32,98 0,49 28571 1,6 0,000052

Argilă prăfoasă nisipoasă (sasiCl) + 
5,0% SOILFIX® 100 la vârsta de 7 zile 2,023 1,778 13,8 33,65 0,51 31250 1,3 0,000048

PRODUS VARIANTA DE 
AMESTEC (%)

TIP  
PĂMÂNT

DENSITATEA 
MAXIMĂ ÎN 

STARE USCATĂ 
(g/cm3)

ADÂNCIMEA DE 
STABILIZARE 

(cm)

CONSUM 
LIANT  

(Kg/m3)

CONSUM  
LIANT  

(Kg/m2)

REZISTENȚĂ LA  
COMPRESIUNE  

(N/mm2) 

7 ZILE 28 ZILE

SOILFIX® 100 3 argilă 
prafoasă 1,703 30 50 15 0,80 1,20

SOILFIX® 100 3 praf 
argilos 1,750 30 51 15,3 0,86 1,20

SOILFIX® 100 3 nisip 
argilos 1,895 30 64 19,2 1,07 1,44

Argilă (Cl) 2,11 1,784 18,3 34,4 0,52 17857 2,9 0,000085

Argilă + 3,5% SOILFIX® 300 
la vârsta de 7 zile 2,098 1,766 18,8 35,06 0,54 29412 1,8 0,000052

  EXEMPLU DE CONSUM DE MATERIALE ÎN LUCRĂRILE EFECTUATE

  EXEMPLE DE DETERMINARE A COMPRESIBILITĂȚII PĂMÂNTULUI

PĂMÂNTURI STABILIZATE SOILFIX®

• Îmbunătățirea capacității 
portante a pământurilor coezive.

• Reducerea umidității 
pământurilor supraumezite.

• Stabilizarea pământurilor 
argiloase, predispuse la umflare 
sau contracții.

• Stabilizarea pământurilor 
sensibile la umezire sau cu 
tendințe de alunecare.

• Stabilizarea și consolidarea 
terenului de fundare.

• Cresterea rezistenței straturilor 
de formă din alcătuirea 
sistemelor rutiere.

• Modificarea caracteristicilor 
fizico-mecanice ale pământurilor 
slabe și foarte slabe (4d; 4e).

În funcție de natura pământului, lianții hidraulici rutieri 
din gama SOILFIX® sunt recomandați pentru stabilizarea 
pământurilor slab coezive, coezive și foarte coezive, cu umflare 
liberă și plasticitate redusă, mijlocie, mare și foarte mare (praf 
argilos, praf nisipos, nisipuri prăfoase, nisipuri argiloase, argile 
prăfoase, argile, argile grase). Modificarea caracteristicilor 
fizico-mecanice ale pământurilor rele tip 4d este posibilă prin 
amestecarea acestora cu un procent de min. 3% SOILFIX®.

Gamă de lianți hidraulici rutieri ce au în 
compoziție var, utilizată pentru stabilizarea și 
reducerea umidității excesive a tuturor tipurilor 
de pământuri coezive.
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MATERIAL PRODUS 
UTILIZAT

VARIANTĂ DE 
AMESTEC (%)

DOZAJ 
PROPUS (kg)

DENSITATE 
MAXIMĂ ÎN 

STARE USCATĂ 
PDMAX (g/cm3)

UMIDITATE 
OPTIMĂ DE 

COMPACTARE 
WOPT (%)

REZISTENȚĂ LA  
COMPRESIUNE  

(N/mm2) 

7 ZILE 28 ZILE

balast 
stabilizat ROADMIX®

3,00 65 2,224 5,40 1,45 3,00

3,50 75 2,233 5,50 1,55 3,50

4,00 86 2,244 5,70 2,02 4,10

balast 
stabilizat ROADMIX®

2,00 43 2,195 4,70 1,02 1,43

2,50 54 2,203 4,75 1,15 1,70

balast 
stabilizat SOILMIX®

3,00 63 2,180 5,50 0,27 0,50

3,50 74 2,191 5,80 0,31 0,65

4,00 84 2,202 6,20 0,37 0,87

4,50 95 2,213 6,40 0,84 1,08

5,00 106 2,223 6,90 0,92 1,22

  EXEMPLE DE STABILIZARE A BALASTULUI PE STRATURILE STRUCTURII RUTIERE

BALAST STABILIZAT 

BALAST STABILIZAT 

PĂMÂNTURI STABILIZATE 

PĂMÂNTURI STABILIZATE 

ROADMIX®

SOILMIX®

• Execuția straturilor de fundații 
și a straturilor de bază din 
alcătuirea sistemelor rutiere.

• Execuția îmbrăcăminților 
bituminoase prin tehnologia de 
reciclare la rece.

• Realizarea îmbrăcăminților 
rutiere pentru drumurile de 
clasă tehnică IV-V.

• Lărgirea și/sau consolidarea 
fundațiilor.

• Execuția platformelor și a 
parcărilor.

• Consolidarea benzilor de 
staționare, a benzilor de 
încadrare și a acostamentelor. 

• Execuția straturilor de fundație 
și a straturilor de bază din 
alcătuirea sistemelor rutiere.

• Lărgirea și/sau consolidarea 
fundațiilor existente.

• Execuția platformelor și a 
parcărilor.

• Consolidarea benzilor de 
staționare, a benzilor de 
încadrare și a acostamentelor.

• Îmbunătățirea capacității 
portante a pământurilor coezive 
și necoezive.

• Stabilizarea pământurilor 
argiloase, predispuse la umflare 
sau contracții.

• Stabilizarea pământurilor 
sensibile la umezire sau cu 
tendințe de alunecare.

• Stabilizarea și consolidarea 
terenului de fundare.

• Creșterea rezistenței straturilor 
de formă din alcătuirea 
sistemelor rutiere. 

• Stabilizarea pământurilor 
argiloase, predispuse la umflări 
sau contracții.

• Stabilizarea terenului de 
fundare.

• Creșterea capacității portante 
a straturilor de formă din 
alcătuirea sistemelor rutiere.

Liant hidraulic  
rutier HRB E4

Procent amestec  
recomandat: 2-4%

Procent amestec  
recomandat: 6-8%

Liant hidraulic  
rutier HRB E2

Conform SR EN 13282–1:2013

Conform SR EN 13282–1: 2013
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  EXEMPLE DE STABILIZARE A BALASTULUI

  EXEMPLE DE STABILIZARE A PĂMÂNTULUI STABILIZAT

•  sisteme rutiere – drumuri forestiere,  
drumuri de acces

•  platforme și parcări - construcții civile  
și industriale

• organizări de șantier
• lucrări mici în zone greu accesibile

SOILSTAB® SOILSTAB este un liant hidraulic 
recomandat pentru îmbunătățirea 
și stabilizarea pământurilor și pentru 
producerea de balast stabilizat, pentru 
proiecte de dimensiuni mici:

% LIANT VARIANTA DE 
AMESTEC,  

(KG LIANT /M3)

DENSITATEA MAXIMĂ 
ÎN STARE USCATĂ, 
PDMAXIM (g/cm3)

UMIDITATEA OPTIMĂ 
DE COMPACTARE, 

WOPT (%)

Balast stabilizat

3,0 63 2180 5,50

3,5 74 2191 5,80

4,0 84 2202 6,20

4,5 95 2213 6,40

5,0 106 2223 6,90

% LIANT KG/M3 KG/M2 M2/SAC M3/SAC

Pământ stabilizat

6 100 33 0,4 1,2

8 144 43 0,3 0,9

10 180 54 0,2 0,7

  APLICAȚII

1mp stabilizare cu o grosime strat stabilizat 30 cm, densitate 1.800 Kg/m3

General contractor lucrări rutiere 
(beton+asfalt)

• Reabilitări casete drum cu lățime mai mică de 
2m. Umărul drumului. Zone în care un reciclator 
normal cu lățime de 2m-2.20m nu are intrare

• Reabilitări rutiere după intervenții asupra 
rețelelor subterane. Reparații în tranșee

• Reabilitări trotuare sau căi de acces după 
intervenții asupra rețelelor subterane. Reparații în 
tranșee

• Amenajări peisagistice de spații urbane. Alei în 
parcuri. Drumuri agricole

• Strat de bază pavele pe căi de acces urbane sau 
rurale

General contractor (Antreprenor general, 
dezvoltatori imobiliari)

• Organizări de șantier

• Amenajări termporare căi de acces

• Uscare pământuri saturate

• Drumuri tehnologice provizorii

Liant hidraulic  
rutier HRB E2
Conform SR EN 13282–1: 2013

Procent amestec  
recomandat: 6-10%
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INSTRUCȚIUNI DE PUNERE 
ÎN OPERĂ A LIANȚILOR

V

Stabilizarea pământului cu lianți 
hidraulici rutieri este o metodă 
care a dovedit, în timp, eficiența 
fundațiilor din materiale coezive 
și necoezive pe toate tipurile de 
lucrări de infrastructură: drumuri, 
autostrăzi, căi ferate, piste  
aeroportuare, etc.

Utilizarea lianților hidraulici rutieri 
la tratarea pământului sau a 
materialelor necoezive pentru 
construcția de drumuri este o 
metodă demonstrată ce duce la 
obținerea unor soluții de fundare 
optimizate, fiind recunoscuți în 
toată lumea.

Produsele din gama de lianți rutieri Romcim sunt 
recomandate pentru îmbunătățirea proprietăților 
fizice și mecanice ale straturilor de formă, de 
fundație și de bază din alcătuirea sistemelor 
rutiere, precum și pentru îmbunătățirea și 
stabilizarea pământurilor ce servesc ca teren de 
fundare în cazul construcțiilor civile și industriale. 

1. Determinarea procentului optim de liant hidraulic 
rutier prin efectuarea de teste în laboratoare 
autorizate sau sectoare experimentale.

2. Împrăștierea Iiantului cu echipamente 
specializate (repartizoare, distribuitoare de liant) 
peste materialul ce urmează a fi stabilizat.

3. Omogenizarea amestecului cu utilaje specializate.

4. Profilarea cu utilaje specifice (autogreder, 
buldozer).

5. Compactarea amestecului profilat cu un număr 
de treceri stabilit în urma efectuării tronsonului 
experimental executat în șantier.

6. Compactarea straturilor rutiere stabilizate cu 
Iianții hidraulici rutieri Romcim se efectuează în 
maxim 2h de Ia începerea prizei.

7. Protecția împotriva evaporării rapide a apei 
prin aplicarea unei pelicule de impermeabilizare                           
(emulsie bituminoasă).

  DOMENIU DE UTILIZARE:

  PRESCRIPȚII DE PUNERE ÎN OPERĂ:
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INSTRUCȚIUNI DE EXECUȚIE 
PRIN RECICLAREA LA RECE
A STRUCTURILOR RUTIERE CU ADAOS DE LIANȚI

Reciclarea la rece constă în utilizarea 
integrală a materialului rezultat 
din frezarea îmbrăcăminții rutiere 
existente, degradate, în adăugarea de 
lianţi şi agregate naturale (dacă este 
cazul) şi în punerea în operă cu ajutorul 
unui reciclator.

Reciclarea la rece este destinată ranforsării, 
întreţinerii şi consolidării sistemelor rutiere cu 
o stare tehnică necorespunzătoare şi se aplică 
pe drumuri de clasă II..V şi pe străzi de categoria 
tehnică II..IV

1. Efectuarea determinărilor preliminare prin 
sondaje si prefrezare în structura rutieră existentă 
pentru stabilirea tipului si a cantităţii agregatelor 
naturale şi a conţinutului de liant care trebuie 
adăugat în funcţie de exigenţele sistemului rutier.

  DOMENIU DE UTILIZARE:

  PRESCRIPȚII DE PUNERE ÎN OPERĂ:

VI

2. Se aşterne un strat de agregate naturale conform 
cantităţilor stabilite în laborator, dacă acestea se 
impun (cribluri, nisip de concasaj sau nisip natural)

3. Adăugarea lianţilor hidraulici rutieri se face 
cu ajutorul repartizoarelor ce asigură distribuţia 
uniformă conform dozajului stabilit în laborator.

4. Frezarea îmbrăcămintei rutiere şi omogenizarea 
amestecului adăugat se face prin tamburul de 
frezare al maşinii de reciclare. Adâncimea de frezare 
este controlată electronic si va respecta proiectul. 

5. Adăugarea emulsiei bituminoase se face cu 
echipamentul automat de dozare al maşinii;

6. Materialul mărunţit rezultat din amestecarea 
agregatelor, emulsiei bituminoase şi lianţilor 
hidraulici se nivelează si compactează la profilul 
stabilit;

7. Compactarea se execută în lungul drumului de la 
margine spre ax.

8. Îmbrăcămintea rutieră reciclată la rece se va 
acoperi printr-unul dintre procedeele următoare, în 
funcţie de volumul traficului:

• tratament bituminos; 
• straturi rutiere bituminoase foarte subţiri, la  
rece (slurry-seal); 
• covor asfaltic; 
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SERVICII ROMCIM VII

Acordă asistență în elaborarea rețetelor și efectuarea 
testelor necesare - inclusiv teste direct în șantier.

Posibilitatea de a realiza tronsoane experimentale 
în șantier și închirierea de echipamente specifice 
necesare punerii în operă a acestor produse 
(reciclatoare, stabilizatoare de pământ).

Realizarea de rețete personalizate, funcție de tipul 
de pământ din șantier: identificare natură teren, 
proctor și proctor modificat, etc.

Pentru asigurarea controlului calității direct în șantier.

Pentru asigurarea unui flux continuu în execuția 
stabilizării.

  ECHIPA TEHNICĂ

  ECHIPAMENTE

  LABORATOR ROMCIM GRAD I

  LABORATOR MOBIL

  SILOZ MOBIL

În completarea gamei de lianți rutieri, 
Romcim a dezvoltat o serie de servicii 
complementare:
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  PRINCIPALELE AVANTAJE ALE STABILIZĂRII PĂMÂNTURILOR:

Stabilizarea pământurilor transformă 
terenuri cu capacitate portantă 
insuficientă în terenuri potrivite pentru 
lucrări de fundare.

Stabilizarea pământurilor are o gamă largă de 
aplicații cum ar fi construcția de drumuri, parcări, 
platforme industriale, aeroporturi, platforme 
portuare sau infrastructură feroviară.

Lianții hidraulici pot fi de asemenea folosiți 
pentru diverse operațiuni specifice lucrărilor de 
infrastructură, cum ar fi construirea de diguri, 
debleuri și rambleuri.

AVANTAJELE UTILIZĂRII 
LIANȚILOR HIDRAULICI 
RUTIERI ROMCIM

VIII

În comparație cu metoda 
clasică, ce presupune excavarea 
pământurilor și înlocuirea 
acestora cu materiale adecvate 
din gropi de împrumut externe 
sau balastiere.

• Utilizare eficientă a resurselor 
din șantier

• Tehnologia stabilizării 
pământurilor sau agregatelor 
face uz de materialele existente în 
șantier, imbunătățite și refolosite 
prin adăugarea unor cantități 
mici de lianți hidraulici.

• Nu este nevoie de crearea unor 
stocuri de materiale care să aibă 
nevoie de spațiu și logistică.

• Reducerea numărului utilajelor 
necesare desfășurării lucrării. 

• Reducerea cantităţilor de liant 
necesară stabilizării în stație.

• Reducerea grosimii straturilor 
din componența structurii rutiere

• Îmbunătățirea modulului de 
elasticitate

• Reducerea umidității 
pământurilor coezive

• Creșterea capacității portante

• Îmbunătățirea rezistenței la 
îngheț/dezgheț a pământurilor

• Creșterea rezistenței la 
forfecare

PERFORMANȚĂ 
RIDICATĂ A  
LUCRĂRII DE 
STABILIZARE

UN PROCES  
EFICIENT

• Este o metodă rapidă de 
execuție cu un ritm de 
stabilizare  a pământurilor de 
până la 7000m2/zi. 

REDUCEREA 
TIMPULUI DE 
EXECUŢIE

• Minimalizează impactul 
asupra mediului prin reducerea 
traficului de șantier

REDUCEREA 
EMISIILOR  
DE CO2

ÎNAINTE DE STABILIZARE DUPĂ STABILIZARE
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NORMATIVE DE 
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
PENTRU LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ

IX

MATERIAL PRODUS UTILIZAT

NP 081-2002 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide

NP 111-2004 Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere

CD 152-2002 Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor cu strat din agregate naturale stabilizate cu lianți puzzolanici 
ale structurilor rutiere suple și semirigide.

CD 127-2002 Normativ pentru execuția straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianți puzzolanici

CD 29-79 Proiectarea și executarea fundațiilor pentru lucrări de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment

CD 148-2003 Ghid privind tehnologia de execuție a straturilor de fundație din balast

PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide suple și semirigide

STAS 6400-84 Straturi de baza și de fundație

SR EN 13282-1:2013 Lianți hidraulici rutier

C 196-86 Instrucțiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundații

SR EN ISO 14688-2 Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor

STAS 1243-88 Clasificarea și identificarea pământurilor

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacitații portante.
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  AUTOSTRĂZI:

• Autostrada A10 Sebeș - Turda,  
Lot 4 Decea - Turda 
• Autostrada A1 Lugoj-Deva, Lot 3 Holdea - Ilia 
• Autostrada A3 București-Ploiești  
• Autostrada A3 Târgu Mureș - Ogra,  
Lot 2 Ungheni - Ogra 
• Autostrada A3 Târgu Mureș - Ogra,  
Lot 1 Târgu Mureș - Ungheni 
Autostrada A1 Sibiu-Pitești, Lot 1 Sibiu -Boița

  AEROPORTURI:

• Aeroport militar Mihail Kogălniceanu 
• Aeroport militar Fetești 
• Aeroport Chișinău
• Baza militară Luna, jud. CJ
• Aeroport Brașov

  LUCRĂRI REALIZATE PRIN METODA 
RECICLĂRII LA RECE:

• Drumuri judetene Botoșani 
• DN66 Bumbești - Rovinari
• Drum județean Bistrița-Năsăud

  LUCRĂRI PLATFORME INDUSTRIALE, 
COMERCIALE ȘI DE DEPOZITARE:

• Fabrica de cherestea Schweighofer, Reci, Jud. 
Covasna
• Combinatul de industrializare al lemnului Rădăuți
• Business Center A1, GSE Ciorogârla
• Depozite Logistice Lidl
• Depozite logistice CTP, 
• Depozite Logistice WDP
• Magazine  Kaufland
• Platforma de depozitare Semmelrock, Jud. Giurgiu
• Platforma de depozitare agregate Lancrăm, Jud. 
Alba
• Depozit logistic eMag, Ciorogârla, faza 1 si 2
• Centru comercial Ikea Pallady, București
• Centre comerciale Dedeman

  DRUMURI JUDEȚENE:

• Timiș, DJ607 Strehaia - Petroșani  
• DJ 104 Șercaia - Hoghiz
• DJ 172 D jud. Bistrița Năsăud

  DRUMURI NAȚIONALE:

• DN 1 F, Satu Mare 
• Reabilitare DN 14 Sibiu - Sighișoara
• Lărgire DN 7 la 4 benzi Tălmaciu, jud. SB

  CENTURI:

• Brașov, București (lot Chitila - Chiajna)

X PROIECTE DE 
REFERINȚĂ
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  AUTOSTRADA A3 TÂRGU MUREȘ - UNGHENI Stabilizare pământ • 2020 - 2021

  AUTOSTRADA A1 SIBIU BOIȚA - LOT 1 Stabilizare pământ • 2020 - 2021
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  DRUM JUDETEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD Realizat prin metoda reciclării la rece • 2018

  AEROPORT ȘI BAZĂ MILITARĂ FETEȘTI • Lianți hidraulici rutieri pentru stratul de fundație, 
laborator mobil în șantier • 2015 - 2018
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  CENTRE COMERCIALE DEDEMAN
Iași, Vaslui, Hunedoara, Slobozia, Călărași, Ploiești, Lugoj, 
Blejoi Prahova, București Pantelimon, Techirghiol, etc. • 
Stabilizare pământ și balast • 2017 - 2021

  CENTURA BRAȘOV Stabilizare pământ • 2013 - 2014
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  AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA, LOT 3 Livrare și aplicare balast stabilizat, stabilizare 
pământ, laborator mobil în șantier • 2015 - 2019

  DEPOZIT LOGISTIC EMAG CIOROGÂRLA, 1 ȘI 2 Stabilizare pământ și balast •  
2017 - 2018, 2020 - 2021



CONTEAZĂ
CE LĂSĂM 
ÎN URMĂ


