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Factori care conduc la degradarea podurilor

Fie din beton sau metalice, podurile sunt, în general, construcții 
statice, adesea amplasate în medii cu clasă de agresivitate ridi-
cată. Sunt proiectate să aibă durată de viață ridicată, fiind expu-
se unor solicitări complexe de compresiune, întindere, încovoiere, 
torsiune, produse de traficul intens, de acțiunea apelor curgătoa-
re, de gradienții de temperatură și, în general, de fenomenele me-
teorologice nefavorabile sau extreme. 

Un pod cu deficiențe structurale sau care se apropie de 
sfârșitul duratei de viață, va conduce invariabil la întreruperea pe 
termen mediu sau lung a traficului, aducând prejudicii economi-
ce importante, atât la nivelul societăților comerciale, comerț, tu-
rism, cât și la nivel social. 

Datorită consecințelor financiare ale degradării podurilor, ale-
gerea unor sisteme de protecție corecte, perfomante, durabile și 
nu în ultimul rând, cu un impact cât mai redus asupra mediului, 
reprezintă nu numai un factor critic, ci și o necesitate, fie dacă ne 
referim la construcții noi sau existente. Sunt vizate în principal sis-
temele de hidroizolație a suprastructurilor, protecția impermeabilă 
și anticarbonatare a suprafețelor exterioare, protecția suprafețelor 
în contact cu pământul sau a suprafețelor substructurilor expu-
se la acțiunea apelor staționare sau curgătoare, protecția antico-
rozivă a elementelor metalice, protecția și etanșarea rosturilor de 
dilatație, etc.

Gamă completă de soluții pentru hidroizolații

Inoveco SRL s-a angajat încă de la înființarea sa în 1993 să ofe-
re, în domeniul sistemelor de protecție pentru poduri materiale mo-
derne, soluții profesionale sustenabile, eficiente și convenabile din 
punct de vedere al raportului calitate/preț, capabile să îndeplineas-
că cerințele specifice actuale în toate stadiile din viață ale podurilor. 

Pe lângă sistemele clasice cu membrane bituminoase, Inoveco ofe-
ră și soluții moderne cu membrane lichide aplicate prin pulverizare air-
less la cald, pe bază de rășini bicomponente poliuretanice și poliuree, 
din ce în ce mai apreciate de proiectanți, constructori și beneficiari.

Membranele bituminoase promovate de Inoveco sunt deosebit 
de versatile, având o înaltă rezistență la perforare, asfalt fierbinte 
de peste 180°C, rezistență la temperaturi extreme între -20°C și 
180°C și la compresiune, fiind adecvate și utilizate în special pen-
tru hidroizolația infrastructurilor rutiere și feroviare, poduri, via-
ducte, tuneluri, galerii de metrou, oriunde se solicită o rezistență 
mecanică ridicată. 

La viaducte se pot utiliza membrane bituminoase speciale an-
tipompare. În cazul covoarelor asfaltice de calitate mai slabă, 

Hidroizolația și protecția anticorozivă a podurilor
Podurile reprezintă o componentă critică a infrastructurii rutiere și feroviare cu impact economic considerabil, făcând 
posibilă traversarea în condiții de siguranță a unor bariere naturale, râuri, văi, lacuri. În acest fel, se scurtează traseele 
de transport ale materiilor prime, produselor finite, bunurilor de larg consum, cerealor, utilajelor, echipamentelor, ali-
mentelor, medicamentelor, materialelor de construcții etc, către consumatorii finali. Podurile contribuie la progres eco-
nomic, la dezvoltarea turismului, permit traficul în siguranță în zone geografice în care anterior nu era posibil sau era 
foarte dificil. La nivel social, podurile ne permit să beneficiem de ajutor în situații de urgență, să mergem la serviciu, la 
școală, la cumpărături, la medic, să socializăm între noi și între comunitățile noastre, să facem schimburi culturale, să 
traversăm în condiții sigure linii de cale ferată, șosele aglomerate, ape curgătoare sau văi adânci, fără a apela la rute 
ocolitoare, ne apropie de cei dragi și în general, ne fac viața mai ușoară.

Fig. 1 - Lucrări la Podul Agigea

Fig. 2,3 - Lucrări la Podul Agigea
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 fisurile din pavaj fac ca apa de ploaie să pătrundă sub covorul 
asfaltic. Prin fenomenul de pompare generat de trafic, părțile de 
granulație fină ale suportului sunt îndepărtate de apa de ploaie, 
conducând la o exfoliere progresivă. Simpla reparație cu un nou 
strat de asfalt nu rezolvă problema, aceasta se va repeta și va în-
semnă de fapt o pierdere inutilă de timp și resurse.

Caracteristici materiale pentru hidroizolații 
din portofoliul INOVECO

Membranele bituminoase pentru poduri sunt armate cu îm-
pâslitură poliesterică țesută-nețesută de tip Spunbond, cu fir 

continuu și greutate mare, imputrescibilă, izotropă, fixată ter-
mic, fiind caracterizată printr-o rezistență mecanică ridicată și 
elongație la rupere considerabilă, toate asociate cu rezistențe ex-
celente la perforare și sfășiere. Membranele au la bază bitum dis-
tilat selecționat pentru uz industrial cu adaos ridicat de polimeri 
plastomerici și elastomerici și sunt produse în grosimi diferite. 

Fața superioară este acoperită cu un strat uniform distribuit 
de talc serigrafiat, un tratament patentat care face posibilă deru-
larea ușoară a rolelor și instalarea membranelor și o aderența op-
timă la asfaltul fierbinte proaspăt turnat.

Stanțarea inferioară a membranei cu strat final din film de fla-
mina permite o pozare precisă și rapidă, formând o suprafață ne-
tedă la încălzirea cu flacăra. Acest fapt indică temperatura corectă 
de topire și permite retracția rapidă a filmului. Stanțarea permi-
te totodată și difuzia optimă a vaporilor de apă, prevenind forma-
rea de bășici și umflarea.

Membranele polimerice lichide aplicate la cald prin pulverizare 
pe bază de rășini poliuretanice, poliuree sau hibride reprezintă nu 
doar un trend modern, ci și sisteme de mare durabilitate de im-
permeabilizare și protecție la coroziune și uzură. Aceste sisteme 
au avantajul productivității ridicate, întăririi extrem de rapide, ex-
celentă stabilitate termică, înaltă rezistență mecanică și chimică, 
elongație la rupere de peste 400%, rezistență la abraziune, șoc și 
uzură, rezistență la UV, corp solid 100%, fără emisii de compuși 
organici volatili, putând fi folosite la hidroizolația suprastructuri-
lor și substructurilor podurilor. 

Alte soluții și servicii

Inoveco SRL oferă, de asemenea, sisteme performante și su-
port tehnic pentru:
n  Protecția impermeabilă, anticarbonatare și decorativă a 

suprafețelor de beton;
n  Protecția suprafețelor în contact cu pământul;
n  Reparații structurale: betoane de reparație pe bază de ciment, 

polimeri și microfibre pe bază de rășini epoxidice și poliesterice, 
betoane de subturnare pentru aparate de reazem, stâlpi de ilu-
minat, parapeți, inclusiv pentru aplicații subacvatice;

n  Protecția anticorozivă a armăturilor descoperite:
n  Protecții anticorozive pentru metal;
n  Rășini epoxidice pentru injecția fisurilor.
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Fig. 4,5,6 - Lucrări la Podul Mihai Bravu

Fig. 7 - Lucrări la Podul din Mioveni


