
 Rosturile instabile pot fi o problemă la pardoselile industriale 
din beton. Un rost instabil este acel rost, pe linia căreia cele două 
plăci (părți) adiacente ale unei pardoseli, se deplasează vertical 
una față de cealaltă. Acest lucru se întâmplă de obicei la               
tranzitarea rostului cu roțile utilajelor. Rosturile instabile pot crea 
probleme serioase utilizatorilor pardoselii, când acestea se vor 
ciobi sub influența traficului, produc zgomot puternic când sunt 
tranzitate și de cele mai multe ori distrug foarte repede roțile 
utilajelor, a stivuitoarelor.

 Așa cum este prezentat în Fig. 2(a), stabilizatorul este introdus într-o gaură efectuată cu centrul  
acesteia pe linia rostului instabil. Stabilizatorul conține un mecanism cu șurub, care strâns cu o cheie                
dinamometrică (prezentat în Fig. 2(b)), împinge cele două părți ale cilindrului de aluminiu, cu o forță de 
aproximativ 36 kN, spre pereții găurii.  Această forță blochează stabilizatorul de cele două părți ale             
pardoselii, legând acestea pe linia rostului, așa cum este prezentat în Fig. 2(c). Un arc intern menține o        
presiune constantă, încât stabilizatorul să rămână pe poziție, chiar în condițiile mișcărilor normale ale         
rostului. Aceste stabilizatoare se fixează la o distanță de aproximativ 1 m una față de cealaltă, dar distanța 
și distribuirea acestora depinde de severitatea problemei, respectiv de situațiile particulare. Incluzând      
aplicarea găurii necesare, instalarea unui stabilizator durează aproximativ 15 minute, după instalare traficul 
putând fi reluat fără nici o restrictie

Fig. 2: Pașii necesari montării stabilizatoarelor: (a) după îndepărtarea carotei din beton, cilindrul de aluminiu va fi inserat în gaura aplicată pe centrul 
rostului; (b) folosind o cheie, șurubul aflat în gaura de pe partea superioară a stabilizatorului, se va strănge până când cele două părți ale cilindrului de 
aluminiu se vor expanda și vor atinge pereții găurii; (c) cu partea superioară a stabilizatorului aliniată la suprafața pardoselii, fiind la aceași cotă, șurubul 
intern se va strânge folosind cheia dinamometrică cu o forță recomandată de producător.

 Rosturile instabile și ciobiturile acestora vor scădea mult viteza 
operațiunilor de pe aceste pardoseli. Acestea vor degrada repede și 
constant utilajele de manipulare și pot conduce chiar și la accidente. 
Stabilizatoarele de rosturi prezintă o soluție rapidă, cu costuri reduse 
pentru aceste probleme.  Aceste stabilizatoare redau integritatea 
rosturilor, eliminând instabilitatea. Vor crește imediat eficiența             
operațiunilor desfășurate pe aceste pardoseli, iar costurile reparațiilor 
sistemelor de rulare ale utilajelor, vor fi scăzute drastic.

Stabilizatorul de rosturi 
este un cilindru de aluminiu 
format din două părți, 
reprezentat schematic 
în Fig. 1.

STABILIZATOARE DE ROSTURI
Soluția finală pentru stabilizarea rosturilor pardoselei dumneavoastră!



- Restaurează stabilitatea plăcilor de beton pe linia rosturilor;
- Se instalează foarte rapid, fără să perturbe activitatea zilnică de pe 
pardoseală;
- Rezultatele sunt dovedite, măsurabile – mișcările pot fi măsurate 
înainte și după instalare;
- Crește imediat productivitatea, scăzând costurile de mentenanță a 
utilajelor transportoare și accelerând viteza activităților desfășurate;
- Reduce drastic costul reparației pardoselilor și toate implicațiile     
acestora;
- Scade, fără costuri suplimentare, riscul apariției accidentelor și riscul 
degradării produselor transportate;
- Crește profitabilitatea prin îmbunătățirea eficienței operațiunilor și 
prin scăderea costurilor de întreținere.

Beneficiile Stabilizatoarelor de rosturi:

România
• Hala D2, Depozitul Logistic Portland, 
București
• Depozit Exterior Dedeman, Targu Mures

Marea Britanie
• Yusen Logistics, Northampton
• Yusen Logistics, Milton Keynes
• Donaldson Filtration Systems, Hull
• Oxford University Press, Kettering
• Filofax, Kettering
• Bisley, Newport
• Mamas and Papas, Huddersfield

Franța
• PD Logistics, Bollene
• FM Logistics, Orleans
• Proudreed, Micry Mor

Asia
• Danzas, Jebel Ali
• Nikai, Dubai
• Ahmed Tea, Dubai 

Africa de Sud
• Spar

Statele Unite ale Americii
• Pep Boys
• Smith Drug
• Accu-Fab
• Gatorade
• Nestle
• Hershey
• Stihl
• Kronofex
• Kimberly Clark 
• Pepsi
• Wal-Mart
• Frito Lay
• Tech Tran Brake
• Rivers Edge Furniture
• Cardinal CG
• OfficeMax

Lista de referințe a Stabilizatoarelor de rosturi: 

Deplasările relative ale rosturilor înainte și după instalarea stabilizatoarelor:

Pentru informații suplimentare, vă rugăm nu ezitați să ne contactați!
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