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PREFABRICATE DIN BETON PENTRU INFRASTRUCTURA
De ce s` alege]i
Somaco ?
Durabilitate: Stâlpii L.E.A. din beton
au garan]ie conform legii în condi]iile
respect`rii instruc]iunilor de manipulare, depozitare, conservare, utilizare
[i montaj. Durata minim` de via]`
normat` a elementelor este de 40
ani.
Capacitate de produc]ie: Somaco
Grup Prefabricate este unul dintre cei
mai mari produc`tori de prefabricate
din beton pentru infrastructur` rutier`, de ap`, canal [i electricitate din
]ar`. Este liderul pie]ei de zid`rie BCA
în zona Moldova, precum [i cel mai
mare produc`tor de prefabricate din
beton din România pentru construc]ii
industriale, comerciale [i civile (hale
la cheie) cu o capacitate în continu`
dezvoltare. Acoperim proiecte de infrastructur` în toat` ]ara.
Consiliere: pentru a ob]ine informa]ii suplimentare despre sistemule Somaco, serviciul de asisten]`
tehnic` de specialitate din cadrul firmei Somaco Grup Prefabricate v` st`
la dispozi]ie.
Încredere – fiecare proiect este
sus]inut de tehnologia [i de experien]a considerabil` de care dispunem în domeniul construc]iilor cu
sisteme prefabricate din beton.
Siguran]` - experien]a acumulat` cu
fiecare proiect, sus]inut` de multiplele certificari pe care le de]inem,
garanteaz` durabilitatea [i rezisten]a
prefabricatelor noastre.
Elementele prefabricate din beton
pentru infrastructur` electric` sunt
produse de Somaco Grup Prefabricate în conformitate cu standardele
europene armonizate. Produsele Somaco sunt realizate într-un sistem de
management integrat calitate-mediusecuritate [i s`n`tate ocupa]ional` cu
certificare TUV Rheinland, organism
de certificare european`: ISO
9001:2008 Sistemul de Management
al Calit`]ii, Sistemul de Management
al Mediului ISO 14001:2004 [i Sistemul de Management al Securit`]ii [i
S`n`t`]ii
Ocupa]ionale
OHSAS
18001:2007. Deasemenea, produsele
Somaco Grup Prefabricate sunt certificate în sistem SRAC CERT.

Stâlpi din beton pentru linii electrice aeriene (L.E.A.)
Stâlpii electrici vibra]i [i centrifuga]i sunt produ[i în conformitate cu SR 2970/2005 (Stâlpi prefabrica]i
din beton armat [i precomprimat pentru L.E.A.), SR EN 12843/2005 (Produse prefabricate din beton.
Stâlpi), SR EN 13369/2005 (Reguli comune prefabricate din beton) [i sunt agrea]i de Electrica SA
(Somaco Grup Prefabricate a ob]inut “Autoriza]ie de comercializare” din partea Electrica SA).

Domenii de utilizare
Stâlpii L.E.A. sunt utiliza]i pentru sus]inerea liniilor electrice aeriene, în conformitate cu normativele
specifice, în zone locuite [i în condi]ii normale de mediu. Utilizarea în condi]ii climaterice [i de mediu
deosebite impune luarea unor m`suri suplimentare de c`tre proiectantului liniei. La solicitarea clientului,
stâlpii pot fi livra]i cu beton tratat cu substan]e hidrofobizante, aplicate la exterior sau în masa betonului.

Stâlpi L.E.A. vibra]i din beton armat [i beton precomprimat având sec]iunea trapezoidal`
variabil` pe în`l]ime [i cu alveole str`punse, utiliza]i la construc]ia liniilor electrice de joas` [i
medie tensiune.
Tip stâlp

Lungime (cm)

Dimensiuni
baz` (cm)

Dimensiuni vârf
Greutate (kg)
(cm)

SE 4T

1000

23.5x33.7

15x15.8

860

C40/50

SE 7T*

1400

32X65

25X25

2860

C40/50

Clasa beton

SE 8T

1200

47x72

30x31.4

3430

C40/50

SE 10T

1000

32x55

25x26.2

2080

C40/50

SE 11T

1000

45x65

30x31.4

2700

C40/50

* Acest tip de stâlpi L.E.A. SE7 se execut` la cerere, cu termen de livrare agreat de ambele p`r]i.

Stâlpi L.E.A. centrifuga]i din beton armat [i beton precomprimat având sec]iunea
circular` variabil` pe în`l]ime, cu miezul gol, utiliza]i la construc]ia liniilor electrice de joas` [i
medie tensiune.
Stâlpi L.E.A. de joas` tensiune
Dimensiuni Dimensiuni vârf
baz` (cm)
(cm)

Tip stâlp

Lungime (cm)

Greutate (kg)

Clasa beton

SCP 10001

1000

25/6

15/5.1

650

C45/55

SCP 10002

1000

34/6.5

24/5.5

1175

C45/55

SC 10005

1000

41/8

26/7

1500

C40/50

Stâlpi L.E.A. de medie tensiune
Tip stâlp

Lungime (cm)

Dimensiuni
baz` (cm)

Dimensiuni vârf
(cm)

Greutate (kg)

Clasa beton

SCP 15006

1200

36/6.5

24/5.5

1450

C45/55

SCP 15007

1400

38/6.5

24/5.5

1750

C45/55

SC 15014

1200

50/8.5

32/7.5

2450

C40/50

SCP 15015

1400

53/9

32/8

3250

C45/55

La cerere, acesti stâlpi se pot realiza fie centrifuga]i arma]i, fie centrifuga]i precomprima]i.
Stâlpii pentru L.E.A. sunt prev`zu]i la vârf [i la baz` cu borne de legare la p`mânt [i goluri PVC cu
diametrul de 25 mm pentru prinderea consolelor. Stâlpii centrifuga]i au golul închis în partea
superioar` pentru a preveni degradarea în timp a betonului [i arm`turilor.

ELECTRICA
Pe lâng` stâlpi electrici, Somaco Grup Prefabricate produce la cerere [i alte elemente prefabricate din
beton pentru infrastructura de transport energie electric`:

C`su]e din beton armat pentru posturi de transformare
C`su]ele pentru posturile de transformare se execut` în baza temei de proiectare pus` la dispozi]ie de c`tre
furnizorul echipamentelor electrice, respectiv a postului de transformare.
Aceasta este format` din:
- Element de funda]ie, care permite tragerea [i preluarea
cablurilor electrice din subteran sau de pe linia aerian`.
- Anvelop` din beton pentru echipamentele electrice.
Livrarea c`su]elor se face în elemente distincte, care se asambleaz`
ulterior pe [antier. In general, acestea se livreaz` inclusiv cu echipamentele
electrice montate [i conexiunile preg`tite pentru instalare.

C`mine de tragere pentru linii electrice subterane (L.E.S.)
Somaco ofer` 2 solu]ii pentru acest tip de c`mine:

C`mine rectangulare din beton
armat cu dimensiuni variabile în
func]ie de proiectul beneficiarului, în
pere]ii c`rora se pot premonta din
fabric` piesele de trecere pentru tuburile
de protec]ie a cablurilor electrice.

Vedere c`min de tragere rectangular

Vedere c`min de ap` rectangular

C`mine rotunde din beton armat cu diametre cuprinse intre 800 [i 1200 mm,
alc`tuite din elemente de beton vibropresat Somaco, în care se pot îngloba piese de
trecere pentru tuburile de protec]ie a cablurilor. Acestea sunt elemente standardizate.
La c`mine se pot furniza la cerere pl`ci de acoperire atât carosabile cât [i necarosabile,
inclusiv cu capace de vizitare din font`.
Vedere c`min rotund

Instruc]iuni de manipulare [i depozitare a stâlpilor L.E.A. produ[i de Somaco
Manipularea stâlpilor se face cu dispozitive speciale (grinzi de manipulare), dotate cu cabluri care se înf`[oar`
în jurul stâlpilor sau se prind de urechi la distan]ele prev`zute în proiect. Nu este admis` manipularea prin târâre,
rostogolire sau aruncare. Depozitarea stâlpilor se face pe platforme plane, orizontale, conform proiectului de execu]ie
[i standardului SR 2970. Se depoziteaz` în aceea[i stiv` doar stâlpi de acela[i tip [i se reazam` pe [ipci de lemn de esen]`
tare. Inal]imea stivelor nu va dep`[i 4 rânduri. La suprapunerea rândurilor se va avea grij` ca reazemele s` fie asezate pe
aceea[i vertical`. Stivele de stâlpi centrifuga]i trebuie asigurate lateral cu pene pentru a nu se rostogoli.
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