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Introducere
Imbunătățirea comportării în exploatarea structurilor din beton neprotejate prin lucrări
de tencuire, placare, zugrăvire sau vopsire, depinde de gradul de prelucrare şi finisare a
betonului în stare proaspătă.
Stratul care a suferit o evoluție rapidă în ultimul timp este stratul de uzură. Odată cu
diversificarea largă a industriilor şi cu apariția unor noi materiale şi procese tehnologice, au
apărut şi noi tipuri de straturi de uzură, cu proprietăți tot mai specializate şi capabile să
răspundă la solicitări timp îndelungat fără uzură stânjenitoare. Din acest punct de vedere, se
dispune în prezent de o gamă largă de soluții capabile să răspundă celor mai dificile solicitări
în exploatare, este însă important ca în fiecare situație să se aleagă alternativele cele mai
favorabile, dintr-un număr mai mare de soluții posibile, atît ca materiale componente ale
straturilor cât şi ca tehnologie. De foarte mare importanță pentru obținerea unor proprietăți
superioare ale stratului de uzură este finisarea suprafețelor după execuție. O finisare corectă
asigură stratului de uzură calitatea de a prelua în condiții optime solicitările din mediul
agresiv, de asemenea îi conferă aspectul estetic dorit şi calitatea antipraf.
Netezirea mecanică este cea mai utilizată metodă pentru finisarea suprafeţelor din
beton neprotejate şi este de obicei impusă de către proiectanţi. Se obțin astfel lucrări finisate
de înaltă calitate foarte dure şi rezistente la eroziune. Suprafeţe de bună calitate nu se pot
obţine decât numai prin folosirea unui beton adecvat, o preparare atentă a cofragului, o
compactare corectă şi o nivelare prealabilǎ iar la final o finisare executată cu deosebită grijă.
Netezirea mecanică este realizată cu maşini moderne, special concepute pentru acest
scop, denumite netezitoare pentru beton.
Lucrările de construcţii, în cele mai multe cazuri (pardoseli, suprafeţe orizontale ale
betonului proaspăt, lucrări de finisare în construcţii) pentru care sunt concepute aceste tipuri
de maşini, presupun un volum de muncă relativ ridicat.
Folosind corect organele de lucru ale netezitoarelor se pot obţine suprafeţe de bună
calitate în conformitate cu specificaţiile cerute. Firmele producătoare oferă şi o gamă de
organe de lucru la netezitoare:
pale;
discuri;
perii.
La elaborarea acestei teze s-a făcut o analiză detaliată a stadiului actual pe plan
mondial şi în ţara noastră. În acest scop au fost studiate prospecte şi cataloage de la 75 de
firme străine, pe baza cărora au fost analizate tipuri de netezitoare de beton. Pe plan mondial
un număr mare de firme produc multe tipuri constructive într-o gamă largă de tipodimensiuni
de netezitoare. Se pot aminti câteva firme importante: Dynapac, Belle Group, Allen
Concrete, Wacker, Barikell. Se impune ca şi unele firme româneşti să înceapă acţiunea de
cercetare - proiectare şi asimilare a unora dintre aceste tipuri de netezitoare în scopul
mecanizării operaţiunilor de netezire a suprafeţelor straturilor de uzură din betoane pe
şantierele de construcţii.
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Aceste maşini au apărut din necesitatea de înlocuire sau de uşurare a muncii manuale
la o gamă largă de activităţi speciale ale lucrărilor de construcţii. Maşina de netezit asigură o
finisare rapidă şi ireproşabilă a pardoselilor din beton, fiind uşor de manevrat şi întreținut.
Finisarea mecanizată a betonului se poate realiza în două etape:
netezirea grosieră care se face cu ajutorul discului de netezire la 1-3 ore
după turnarea betonului;
finisarea suprafeței cu ajutorul rotorului cu pale, executată în urma
netezitorului cu disc, la interval de 10-15 min.
Netezitorul este pus în acțiune când betonul începe să facă priză. Laptele de ciment
se ridică la suprafață şi palele reînchid porii betonului. Astfel se obține un excelent finisaj.
Aceste echipamente oferă posibilitatea unor lucrări de netezire din două puncte de
vedere:
unul tehnic, rezistența stratului procesat;
al doilea din punct de vedere estetic, permițând obținerea de diferite
culori de pardoseli în funcţie de cerinţele beneficiarului.
Utilizarea netezitoarelor la prelucrarea suprafeţelor pentru finisaj în construcţii prezintă
multiple avantaje printre care:
rezistenţa mecanică ridicată;
rezistenţa la compresiune şi la rulaj;
super rezistenţă la trafic intens şi la uzură;
nu există puncte slabe rezistenţa este aceeaşi pe tot planul, pe toate
direcțiile;
economie de timp;
creşterea calităţii suprafeţei;
costuri de producţie mici;
rezistența mare a suprafeţelor rezultate.
Pentru dezvoltarea cercetării, s-a avut în vedere atingerea obiectivului general al
cercetării, privind contribuții la:
îmbunătățirea performanțelor operaționale şi optimizarea parametrilor funcționali
pentru echipamentele tehnologice de construcții, în vederea creşterii eficienței şi
calității lucrărilor.
Conectarea lucrării la acest obiectiv general s-a făcut prin obiectivele specifice ale
tezei care au constat din:
studiu de sinteză privind stadiul tehnologic şi aspectele teoretice specific
netezitoarelor pentru beton, actuale;
optimizarea parametrilor netezitoarelor pentru beton şi stabilirea condițiilor
tehnologice de folosire eficientă a acestora;
analiza influenței vibrațiilor generate de evoluția netezitoarelor pe suprafața
plană de lucru, asupra componentelor maşinii.
Teza de doctorat este structurată în 6 capitole dezvoltate pe 184 pagini conținând 95
figuri, 29 tabele şi 147 referințe bibliografice. In cele ce urmează, se va prezenta o scurtă
descriere a conținutului capitolelor tezei:
Capitolul 1 cuprinde studiul documentar privind stadiul actual al cunoaşterii
referitoare la netezitoarele de beton. Pentru cunoaşterea netezitoarelor, se prezintă criterii
de clasificare a netezitoarelor de beton, tipuri constructive de netezitoare simple şi duble. Prin
analiza caracteristicilor tehnice principale prevăzute în diferite fişe tehnologice s-au făcut
Facultatea de Utilaj Tehnologic - UTCB

7

Ing. Daniel Alin Serban
Optimizarea parametrilor tehnologici si economici de folosire a netezitoarelor pentru beton

Rezumat

analize comparative, în funcție de tipuri constructive. Echipamentul de lucru al netezitorului
este prezentat pentru diversificarea folosirii, la netezirea şi finisarea suprafețelor prelucrate.
Pentru buna funcționare a netezitoarelor, sunt descrise recomandările de exploatare şi
întreținere. Diferite aplicații pe suprafețele exterioare sau interioare ale betonului sunt
prezentate pentru cunoaşterea utilizării netezitoarelor.
Capitolul 2. Analiza comportării ''echipament - strat procesat'' în cazul
procesului tehnologic de netezire a betonului cuprinde descrierea procesului de netezire a
betonului şi a modului de lucru al netezitoarelor. Calitatea şi eficiența procesului de netezire
este descrisă de contactul dintre pală şi suprafață şi de deplasarea netezitoarelor.
Pentru a vedea influența netezitoarelor asupra suprafețelor de beton prelucrate
se prezintă modelarea acțiunii organelor de lucru ale netezitoarelor.
Capitolul 3. Criterii şi metode de optimizare a parametrilor tehnologici şi
economici ai netezitoarelor sunt prezentate scheme tehnologice de executare a lucrărilor
cu netezitoarele. Se studiază trei netezitoare simple mecanice, de diferite dimensiuni,
produse de firme diferite folosind metoda multicriterială pentru selectarea variantelor
tehnologice de mecanizare. Stabilirea relațiilor de calcul, specifice netezitoarelor, pentru
principalii indicatori tehnologici şi economici: productivitatea, norma de timp, norma de deviz,
timpii-maşină, costurile de utilizare, cu scopul de a obține varianta optimă dintre cele trei
netezitoare. Pentru determinarea ponderilor criteriilor tehnologice şi economice se
construiesc diagrame de variație a valorilor criteriilor Vij în funcție de diametru, pe tipuri
constructive de netezitoare.
Capitolul 4. Cercetări statistice privind caracteristicile netezitoarele de beton.
Plecând de la relația de calcul a puterii în studiile analitice realizate privind dependențele
tehnice ale caracteristicilor netezitoarelor reprezentate grafic, prin puncte s-a stabilit că nu
există nişte legi definite matematic pe baza cărora să se poată proiecta netezitoarele pentru
beton.Prin urmare a fost necesară prelucrarea şi analiza datelor statistice referitoare la tipurile
de netezitoare folosind funcția de regresie.
Prin folosirea funcției de regresie se defineasc matematic formele curbelor ce
delimitează domeniile de variație ale dependenței dintre caracteristicile tehnice considerate în
studiu. Prelucrarea datelor este făcută cu programul Mathcad.
Capitolul 5. Cercetări experimentale privind influența vibrațiilor asupra
netezitoarelor ca urmare a evoluției acestora pe suprafața plană de lucru. Se prezintă
cercetări experimentale privind influența vibrațiilor asupra netezitoarelor ca urmare a evoluției
acestora pe suprafața plană de lucru. In prima fază se prezintă studiul structurii spectrale a
mărimilor variabile periodice, studiu de caz. A fost necesară în acest capitol expunerea
procedurilor experimentale utilizând măsurători de vibrații efectuate privind analiza vibratorie
a netezitoarelor de beton care au fost realizate cu sprijinul firmelor Digitline şi Habitat
Construct Pardoseli Industriale.
Măsurătorile au fost efectuate asupra trei tipuri de utilaje de tip netezitoare de beton
astfel:
netezitor dublu hidraulic;
netezitor simplu de margine mecanic;
netezitor simplu mecanic.
Pe baza măsurătorilor de vibrații şi a studiului realizat s-au constatat următoarele:
Facultatea de Utilaj Tehnologic - UTCB
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spectrul de frecvențe prezintă comportamentul dinamic al netezitorului
respectiv caracteristica dinamică a palelor, starea acestora precum şi
calitatea de lucru a netezitorului.
amplitudinea frecvențelor corespunzătoare palelor reprezintă un criteriu
de evaluare a stării de funcționare a palelor putând reprezenta şi un
criteriu de calitate în timpul funcționării netezitorului.
impactul palelor cu suprafața betonului generează vibrații de amplitudini
mari aşa cum se poate observa şi în diagrame, astfel că este nevoie de
diminuarea coeficientului de frecare pentru diminiuarea amplitudinii
vibrațiilor.
Capitolul 6 cuprinde concluzii, contribuții originale şi direcții viitoare de
cercetare. Pe baza studiului documentar privind stadiul actual al cunoaşterii referitoare la
netezitoarele de beton au fost realizate cercetări şi experimentări. Majoritatea suprafețelor
orizontale sunt neprotejate şi prin folosirea netezitoarelor creşte rezistența betonului.
6.1. Concluzii generale
Pe baza studiului documentar privind stadiul actual al cunoaşterii referitoare la
netezitoarele de beton al cercetărilor şi al experimentărilor realizate se pot trage următoarele
concluzii:
netezitoarele de beton se pot clasifica după diverse criterii, fără a se considera
că vreunul dintre acestea poate cumula toate elementele constructive, structura
cuprinsului tezei fiind facută luînd în considerație cele două variante
constructive, care au în vedere numărul de rotoare (simple cu un singur rotor,
duble cu două rotoare);
antrenarea organelor de lucru ale netezitoarelor poate fi făcută prin toate
sistemele de acționare aplicate în general la echipamentele tehnologice şi
anume:
• mecanice (motor termic);
• electrice;
• hidraulice;
• pneumatice.
nivelul tehnologic actual a permis realizarea unor netezitoare telecomandate,
prin care se elimină deplasarea operatorului uman peste suprafețele în curs de
procesare, ceea ce asigură o mai bună finisare a acestora;
pentru asigurarea unei bune funcționări şi a utilizării corecte trebuie respectate
regulile de exploatare prevăzute în documentațiile tehnice elaborate de
producătorii acestor echipamente;
netezitoarele pentru beton sunt recomandate la lucrările de finisare a
suprafețelor exterioare sau interioare asigurându-se astfel o calitate şi o
durabilitate specială a acestor suprafețe;
procesul tehnologic complex, avut în vedere la punerea în lucrare a betonului
proaspăt, în straturi orizontale, implică diferite activități:
• repartizarea în straturi uniforme a betonului;
• nivelarea, compactarea prin vibrarea de suprafață;
• vibrofinisarea;
Facultatea de Utilaj Tehnologic - UTCB
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• netezirea suprafețelor.
clasele de beton, cât şi materialele de adaos, au un rol important pentru
calitatea netezirii şi finisării suprafețelor;
mărimea unghiului de înclinare a palelor diferă de starea suprafețelor de beton
atât la netezire cât şi la finisare;
calitatea suprafeței betonului depinde de viteza de rotație a netezitoarelor, de
forțele de frecare, care acționează asupra elicelor şi de viteza de saturație;
pentru o desfăşurare normală a procesului tehnologic de netezire, se impune
respectarea diferitelor scheme tehnologice de deplasare a netezitorului şi
anume:
• schema tehnologică de deplasare a netezitorului în fâşii transversale pe
sectoare longitudinale;
• schema tehnologică de deplasare a netezitorului în fâşii transversale pe
sectoare transversale;
• schema de deplasare în fâşii curbe paralele a netezitorului;
• schema de deplasare în poziții succesive a netezitorului;
pentru calculul indicatorilor tehnologici şi economici, s-a folosit de schema
tehnologică de deplasare a netezitorului pe fâşii transversale, în cazul
sectoarelor longitudinale;
la aplicarea metodei, multicriteriale folosită pentru selectarea variantelor
tehnologice de mecanizare, se are în vedere folosirea netezitoarelor de acelaşi
tip constructive, dar de dimensiuni diferite.
valorile criteriilor tehnico-economice, s-au calculat pentru variantele de
mecanizare, obținindu-se varianta optimă a cărei normă specifică dintre cele trei
netezitoare este cea mai mare;
pentru determinarea ponderilor criteriilor tehnologice şi economice se
construiesc diagrame de variație, a valorilor criterilor în funcție de diametru, pe
tipuri constructive de netezitoare;
criteriile considerate sunt:
• costul investiției;
• puterea instalată;
• masa constructivă.
ținând cont de ponderile criterilor tehnice corespunzătoare caracteristicilor
constructive au rezultat coeficienți globali pentru fiecare tip de netezitor;
prin compararea acestor coeficienți, netezitorul cel mai eficient este cel cu
coeficentul global mai mare;
în studiile analitice realizate, privind dependențele tehnice ale caracteristicilor
netezitoarelor reprezentate grafic prin puncte, s-a stabilit că nu există nişte legi
definite matematic, pe baza cărora, să se poată proiecta netezitoarele pentru
beton.
pentru analiza datelor statistice referitoare la tipurile de netezitoare (simple sau
duble) a fost necesară folosirea funcției de regresie pe baza căreia s-au
reprezentat diagramele de variație a dependenței caracteristicilor acestora şi
anume:
• puteri în funcție de mase;
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puteri în funcție de diametre;
mase în funcție de diametre.

prin folosirea funcției de regresie se defineasc matematic formele curbelor ce
delimitează domeniile de variație ale dependenței dintre caracteristicile tehnice
considerate în studiu.
prelucrarea datelor este făcută cu programul Mathcad.
cercetările experimentale privind influența vibrațiilor asupra netezitoarelor ca
urmare a evoluției acestora pe suprafața plană de lucru cuprind:
•

studiul structurii spectrale a mărimilor variabile periodice;

•

utilizarea practică a modurilor de vibrație ale palelor netezitoarelor.

la studiul structurii spectrale a mărimilor variabile în timp, variația periodică se
caracterizează prin aceea că la intervale egale de timp valorile mărimilor fizice
considerate se repetă identic.
este cunoscut faptul că o asemenea funcție periodic variabilă, poate fi exprimată
sub forma unei serii trigonometrice cu număr infinit de termini, îi asociem
transformata Fourier definite ca un caz particular al transformatei Laplace.
transformata Fourier este interpretată ca densitate de semnal pe lungimea de
frecvență.
la utilizarea practică a modurilor de vibrație al palelor, au fost analizate trei
tipuri de netezitoare:
•

netezitor simplu mecanic;

•

netezitor dublu hidraulic;

•

netezitor simplu de margine.

vibrațiile influențează productivitatea netezitoarelor şi trebuie luate măsuri de
înlăturare sau reducere a lor;
echipamentul folosit pentru efectuarea măsurătorilor a fost DCA 550 Digitline,
accelerometru triaxial şi uniaxial, software FAST VIEW Digitlne;
cu acest echipament s-a putut analiza la cele trei netezitoare:
• forma de undă cu accelerațiile pe direcțiile X,Y,Z;
• evoluția vitezei de vibrație în timpul funcționării;
• spectrul de frecvențe în timpul funcționării;
• diagrama Waterfall.
datorită cercetărilor efectuate la netezitorul simplu de margine, netezitorul dublu
hidraulic şi netezitorul mecanic a rezultat, că netezitorul simplu mecanic are
amplitudinile cele mai mici.
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cercetările efectuate asupra netezitoarelor de beton, vor ajuta pe cei care
proiectează, repară şi exploatează acestea la îmbunătățirea calitativă a
suprafețelor netezite de beton.
pe plan mondial un număr mare de firme produc maşini de netezire a betonului,
într - o gamă largă de tipodimensiuni de netezitoare, pentru prelucrarea stratului
uzură.
se impune ca și unele firme românești, să înceapă acţiunea de cercetare
proiectare și asimilare, a unor tipuri de netezitoare, în scopul mecanizării
operaţiilor de prelucrare pe șantiere de construcţii a suprafețelor.
importanța netezirii suprafețelor de beton, este esențială, deoarece majoritatea
suprafețelor orizontale din beton nu sunt protejate.

6.2. Contribuții originale
Concluziile şi contribuțiile personale, ce rezultă din întreaga activitate de cercetare şi
prezentate în teza de doctorat evidențiază faptul că obiectivul general al activității doctoraleîmbunătățirea performanțelor operaționale şi optimizarea parametrilor funcționali, pentru
echipamentele tehnologice de construcții, în vederea creşterii eficienței şi calității lucrărilor- a
fost atins, prin realizarea următoarelor contribuții personale:
a) analiza realizărilor relevante pe plan internațional, referitoare la nivelul tehnologic
actual al construcției şi procesului de lucru ale netezitoarelor pentru beton şi
stabilirea criteriilor de clasificare a netezitoarelor pentru beton;
b) stabilirea domeniilor de mărimi, în care se încadrează caracteristicile tehnice
principale ale netezitoarelor simple şi duble, pe tipuri constructive, folosind
informațiile furnizate de principalele firme producătoare;
c) analiza comparativă, între tipuri constructive, a caracteristicilor tehnice ale
netezitoarelor simple şi duble (puteri, mase, diametre, turații);
d) elaborarea schemelor tehnologice de executare a lucrărilor cu netezitoare prin
deplasarea în fâşii transversale pe sectoare longitudinale şi pe sectoare
transversale;
e) stabilirea relațiilor de calcul, specifice netezitoarelor, pentru principalii indicatori
tehnologici şi economici: productivitatea, norma de timp, norma de deviz, timpiimaşină, costurile de utilizare;
f) studiu de caz privind aplicarea metodei multicriteriale pentru selectarea variantelor
tehnologice de executare a lucrărilor de netezire, folosind dotarea existentă şi a
variantelor constructive de netezitoare, în vederea dotării;
g) studiul statistic al caracteristicilor tehnice ale netezitoarelor simple şi duble folosind
funcția de regresie, pe baza căreia sau reprezentat diagramele de variație a
dependenței caracteristicilor acestora şi anume:
• puteri în funcție de mase;
• puteri în funcție de diametre;
• mase în funție de diametre.
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h) efectuarea unor măsurători de vibrație a netezitoarelor în procesul de lucru pe baza
cărora s-au stabilit:
• spectrul de frecvențe, care defineşte comportamentul dinamic al
netezitoarelor respective, caracteristica dinamică a palelor, starea
acestora precum şi calitatea de lucru a netezitoarelor;
• amplitudinea frecvențelor corespunzătoare palelor, care constituie un
criteriu de calitate în timpul funcționării netezitoarelor;
• impactul palelor cu suprafața betonului generează vibrații de amplitudini
mari, aşa cum se poate observa în diagrame, astfel este nevoie de
diminuarea coeficientului de frecare, pentru diminuarea amplitudinii
vibrațiilor.
6.3. Direcții viitoare de cercetare
Analizând rezultatele obținute, studiul din această teză poate fi continuat abordând una
sau o combinație a celor de mai jos:
a) stabilirea unor proceduri experimentale de monitorizare a stării tehnice a netezitoarelor
în funcție de răspunsul la măsurătorile de vibrații prin aplicarea software FASTVIEW
Digitline;
b) extinderea cercetărilor în vederea stabilirii unor criterii de utilizare a netezitoarelor şi de
reglare a parametrilor acestora, în funcție de procesul desfăşurat, de caracteristicile
suprafeței prelucrate şi de materialele de adaos aplicate.
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