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Structurile metalice reprezintă soluţiile cele mai rapide şi eficiente pentru realizarea de hale
metalice, garaje industriale, staţii de alimentare cu carburant, săli de sport, showroom-uri,
clădiri de birouri, baze de aprovizionare şi desfacere sau pieţe agroalimentare.
Se pot realiza construcţii metalice şi industriale de orice tip şi destinaţie în funcţie
de rezultatul dorit de client.
ROM SERVICE STRUCTURI METALICE SRL a fost înfiinţată în 1994 ca
societate comercială cu capital integral românesc, având ca activitate principală
“fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice”.
În acest moment dispunem de o bază de producţie de 5300 mp şi
avem posibilitatea să abordăm o gamă largă de proiecte în sectorul
structurilor metalice, pentru uzinarea şi montajul acestora.
Capacitatea noastră de producţie este de 300-400 tone
de structură pe lună .

S.C. ROM SERVICE STRUCTURI METALICE SRL
Adresă: Str. Nicolae Teclu nr. 10, sector 3,
C.P. 032368, Bucureşti, Romania
Telefon/ Fax: (+4) 021-345.26.94 / 23
E-mail: office@confectiimetalice.ro
vanzari@halezincate.ro
sales@catalogdehale.ro
Web: www.structurimetalice.ro

EXPERIENȚĂ

Cu o experienţă de peste 20 ani
în domeniul construcţiilor metalice,
suntem convinşi că putem satisface
toate cerinţele dumneavoastră legate de
proiectare, uzinare şi montaj, atât al structurii
metalice, cât şi al elementelor de anvelopare.
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Experienţa pe care am acumulat-o în domeniul structurilor metalice,
ne-a ajutat să identificăm soluţii constructive care, pentru anumite
situaţii date, conduc la un raport calitate-preţ foarte bun. Astfel, în
prezent, proiectăm şi executăm trei tipuri de structuri metalice:

TIPOLOGIE STRUCTURI
A. Construcţii Clasice (europrofile)
Structură metalică tipică, realizată d in profile
metalice şi table groase. Profilele metalice p e care le
utilizăm î n proiectare sunt d in gama europrofilelor, de tip
IPE, HEA, HEB, la ora actuală, foarte răspândite la noi în ţară.
Prin proiect, concepem structura astfel încât în urma uzinării efective în
fabrică, să rezulte subansamble de dimensiuni transportabile.
Acestea se vor monta în şantier strict prin îmbinări cu şuruburi.
Structura care susţine închiderile, pereţii sau acoperişul, este constituită
din profile subţiri din tablă zincată.

TRADIȚIE

Avantaje: flexibilitate maximă dimensională, rezistenţă mare la impacturi
accidentale. Halele cu astfel de structură pot avea practic orice funcţiune.
Dezavantaje: greutatea, pe metru patrat, mai mare decât la structura uşoară, fapt
care atrage costuri mai mari de fabricaţie, transport şi montaj.
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În ceea ce priveşte tehnologia utilizată, structura uşoară se referă la
alcătuirea structurii din profile din tablă zincată,formate la rece.
Din punct de vedere structural acest tip de structuri este
perfect compatibil cu încărcările specifice ţării noastre şi cu
normativele în vigoare. “Secretul” obţinerii unei structuri
uşoare constă în studiul aprofundat pe care l-am întreprins
pentru o serie de hale - parter, cu deschideri de la
6 la 14 m.
B. Structură uşoară
Soluţia la care am ajuns este următoarea:
utilizăm profile din tablă zincată, formate prin îndoire
la rece, pe care le îmbinăm cu şuruburi prin intermediul
unor piese de legătură, constituind astfel stâlpii şi grinzile
structurii metalice.
Grosimea tablei din care sunt alcătuite profilele variază între
1.5 şi 3.5 mm (în funcţie de amplasament, dimensiuni, elementul
pe care îl alcătuiesc). În funcţie de utilizări, profilele au diverse forme,
(C, Z, U, Sigma), iar plaja de dimensiuni este foarte largă.
Nodurile de îmbinare stâlp fundaţie, grindă - stâlp, grindă - grindă, sunt
realizate din piese de tablă groasă (6-16 mm) şi sunt practic singurele elemente
care înglobează sudură, din structura halei.
După uzinare, piesele de îmbinare sunt protejate cu un strat de zinc prin imersare
într-o baie de zinc topit.
Avantaje: preţ redus al structurii, timp foarte scurt de execuţie şi montaj, durabilitate
mare în timp, dată de protecţia anticorosivă foarte bună.
Dezavantaje: deschidere limitată la 14 m deschidere, înălţimi limitate la 6m, sensibilitate la
lovituri (ex. auto, utilaje)
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C. Subansamble pentru aplicaţii
industriale
Structurile metalice sunt foarte potrivite pentru aplicaţii industriale (structuri industriale, construcţii
industriale, construcţii metalice), având în vedere
posibilităţile, practic nelimitate, de adaptare la cerinţele
tehnologice specifice instalaţiilor sau utilajelor cu care se
vor integra.
Din experienţă, putem spune că abordarea unor astfel de
proiecte are la bază cooperarea continuă între inginerii structurişti
ai biroului nostru şi inginerii tehnologi implicaţi. Din acest motiv,
modelele tridimensionale ale structurilor noastre integrează instalaţii sau
utilaje cu scopul precis de a pune în evidenţă in timpul proiectării posibilităţile
de montaj, interacţiunile între componente şi încadrarea în toleranţele specifice.
Astfel, este posibilă eliminarea situaţiilor neplăcute şi păguboase, când sistemele
de fixare ale utilajelor sau instalaţiilor ori nu se potrivesc cu structura, ori gabaritul
anumitor agregate nu permite montajul decât prin demontarea unor părţi ale structurii.
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ADAPTABILITATE

8

Modelarea tridimensională a structurii

Proiectare
Suntem preocupaţi de realizarea unor
proiecte care pe langă satisfacerea cerinţelor de
siguranţă din normative să conducă şi la consumuri
reduse de materiale, aceastea implicând în final costuri
reduse de execuţie.
Pentru calculul structurilor utilizăm programe consacrate,
având posibilitatea de a efectua analize avansate pentru o modelare
cât mai exactă a solicitarilor care intervin în viaţa reală a clădirilor.
Metodele prin care modelăm şi analizăm comportamentul
structurilor conduc la conformarea eficientă a elementelor structurale şi
astfel la economie de oţel.
Suntem convinşi că realizarea îmbinărilor sudate în atelierul de confecţii
metalice este net superioară atât calitativ cât şi economic în raport cu
sudurile realizate pe şantier. De aceea, în principiu, structurile proiectate de
noi sunt realizate din elemente sudate în fabrică care constituie ansamble de
dimensiuni transportabile rutier, care se montează în şantier prin îmbinări cu şuruburi.
Dimensionarea elementelor o facem în conformitate cu normele româneşti şi europene (Eurocoduri) iar la cererea clientului, putem calcula după norme aparţinând ator ţări (SUA, Israel, etc.).

După finalizarea calculelor, structura va fi modelată 3D cu ajutorul StruCAD, cel mai
titrat program pentru detaliere de structuri metalice. Astfel, fiecare element (stâlp,
grindă, contravântuire, etc.) va fi reprezentat fidel, impreună cu sistemele de prindere,
alcătuind un model digital identic cu structura ce urmează a fi edificată.
Realizarea tridimensională completă a modelului structurii conferă avantaje
inconstestabile faţă de proiectarea clasică CAD.
Un mod simplu prin care se pot obţine informaţii despre orice element din
alcătuirea structurii, sau prin care se poate identifca instantaneu orice reper, şi
care reprezintă esenţa uzinării şi montării eficiente şi corecte a
oricărei structuri.

CREATIVITATE

Proiectul complet al structurii metalice
După finalizarea completă a modelului structurii, cu ajutorul
programului vom genera:
• desene pentru fiecare reper în parte
• detalii de execuţie
• planuri ale structurii
• planuri de montaj (de reperaj)
• liste defalcate pe table, profile
• liste de expediţie
• liste cu organe de asamblare

În plus, prin interogarea
modelului 3d pe care îl furnizăm
odată cu desenele printate, se poate
afla cu un simplu click, o serie de informaţii
referioare la orice reper din structură sau se poate
căuta un anumit reper după identificatorul acestuia.
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Fie că se lucrează cu proiectul beneficiarului sau că este proiectul
nostru, documentaţia se introduce în propriul nostru program
de fabricaţie. Acest program permite urmărirea în timp
real a stadiului fabricaţiei şi a trasabilităţii materialelor.

Fabricaţie structură
Debitare plăci şi bare metalice
Debitarea plăcilor şi barelor metalice se realizează
cu ajutorul instalaţiilor de debitat şi găurit automate. Controlul
prin softuri specifice permite eliminarea abaterilor dimensionale.
În cazul plăcilor metalice, putem acoperi o gamă
foarte largă de piese. Debitarea se face cu plasmă sau oxigaz .
Masa suport pentru tăiere are o laţime de 2.5 m şi o lungime
de 12 m. Grosimile de tablă ce pot fi prelucrate sunt între 5 şi 150 mm.
La finalizarea proceselor de debitare şi găurire, plăcile şi profilele metalice
sunt depozitate în locuri special amenajate şi grupate în funcţie de dimensiune şi
proiectul din care fac parte.
Barele se debitează cu fierăstraie automate şi se găuresc pe o linie FICEP
deasemenea cu CNC.
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Ansamblare şi sudare structuri metalice
Asamblarea şi sudarea structurilor metalice se face numai de către personal calificat,
aceste operaţii constând în îmbinarea propriu-zisă a pieselor metalice debitate şi
găurite, în vederea obţinerii unor elemente finite, care ulterior se vor monta pe şantier.
Aceste operaţii sunt atent supravegheate de către personalul CTC. Fiecare element
în parte, atât la finalizarea asamblării cât şi a sudării, este verificat de către un
controlor tehnic de calitate, pentru a ne asigura că elementul respectă
toate cerinţele.
În acest mod eliminăm greşelile şi montajul se poate face cursiv.
Există situaţii când se realizează premontaje în uzină pentru
a ne asigura de corectitudinea reperelor uzinate. Aceste
situaţii se aplică structurilor cu un grad mărit de complexitate.

PROFESIONALISM
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Transport şi montaj structuri metalice

Vopsire structură metalică
Vopsitoria structurilor metalice se
realizează cu echipamente convenţionale sau cu
pompe airless, numai de către personal calificat.
Această operaţie este coordonată şi atent supravegheată
de catre un inginer în toate etapele procesului.
Se fac măsurători ale temperaturii şi ale umidităţii
permanent în hala de vopsire .
Grosimile de strat obţinute se masoară pentru a fi în
concordanţă cu cerinţele din proiect.
Tot în aceasta etapă se etichetează subansamblele cu un cod unic
pentru a putea fi reperate uşor în timpul montajului.
Se pot folosi, în funcţie de cerinţele beneficiarului, vopseluri
alchidice, epoxidice, poliuretanice sau alte soluţii.

Societatea noastră poate fi un partener de încredere şi pentru operaţiile de
montaj, atât pentru structurile metalice cât şi pentru elementele de anvelopare.
Dispunem de echipe complexe şi dinamice, cu care putem aborda o gamă largă
de servicii în ce priveşte montajul structurilor metalice şi al faţadelor ventilate.
Transportul şi montajul sunt efectuate cu mare atenţie, pentru a nu deteriora
protecţia anticorozivă aplicată în atelier.
Strategia de montaj folosită pe şantiere, este gandită pentru
fiecare proiect în parte, astfel încât să se poată monta
concomitent cu structura metalică, panourile şi tâmplăriile.
Planurile de reperaj sunt instrumente puternice şi rapide
de identificare a reperelor în şantiere, care uşurează
considerabil montajul şi scuteşte timp.

CALITATE

Structurile metalice pot fi, la cerere, zincate termic cu ajutorul partenerilor noştri.
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