Instrucţiuni de manipulare, depozitare si transport pentru
STALPI DE BETON PRECOMPRIMAT CENTRIFUGAT PENTRU LEA

Manipulare
Manipularea stalpilor se face mecanizat cu dispozitive speciale de manipulare si cabluri de otel sau sufe
textile.
Prinderea stalpilor se face la distantele prevazute in proiect.
Se interzice manipularea stalpilor cu cablul de ridicare al echipamentului de ridicat in pozitie
inclinata fata de stalp.
Se interzice manipularea prin tarare sau rostogolire a stalpilor.
Se interzice manipularea a mai mult decat un singur stalp deodata.
Depozitare
Depozitarea stalpilor de beton precomprimat centrifugat se face in spatii neacoperite, pe suprafete plane, cu
panta care sa asigure scurgerea apelor..
Stalpii se depoziteaza pe reazeme de lemn asigurate la ambele capete cu opritori impotriva rostogolirii.
Înaltimea maxima de depozitare este :
 5 randuri pentru SCP 10001b ;
 4 randuri pentru SCP 10002b;
 4 randuri pentru SCP 10005b;
 4 randuri pentru SCP 15006b.
Pe orizontala stalpii se asaza cate 7 bucati pe un rand.
Reazemele de la baza stalpilor au sectiunea de 5x5 cm iar cele de la varf au sectiunea de 8x8 cm.
Pozitionarea reazemelor se face pe aceasi verticala la 2m fata de baza, si 2.5m fata de varful stalpului
pentru: SCP10001b; SCP10002b; SCP10005b si 2m fata de baza si 3m fata de varf pentru SCP15006b.
In stiva, stalpii se aseaza cu varful in aceeasi directie, atat pe orizontala cat si pe verticala.
Transport
In mijloacele de transport auto sau vagoane CF, asezarea stalpilor se face cu respectarea conditiilor de la
depozitare.
Se recomanda evitarea socurilor in timpul transportului.
Nota: manipularea, depozitarea si transportul stalpilor de beton armat centrifugat in altfel de conditii
decat cele precizate il exonereaza pe furnizor de orice raspundere, pagubele rezultate ca urmare a
nerespectarii acestei clauze cazand in sarcina clientului.
GARANŢIE
Durata de garanţie este de 10 ani de la livrare, cu condiţia ca beneficiarul să respecte prescripţiile de
manipulare, transport şi depozitare specificate.
Durata medie de viaţă este de 40 ani. Pentru viciile de fabricaţie ascunse, garanţia se extinde pe toată
durata de viaţă a stâlpilor.

