
 
 
 

PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE
INSTALAŢIE DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE 
Centrala Electrică Rovinari, România

Descrierea proiectului 

· Locaţie: Rovinari, Jud. Gorj, România 
· Birou de proiectare: PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE, 
Bucureşti
· Dimensiuni: Dimensiunile în plan sunt de 36.90 m x 31.50 m, 
iar înălţimea de aproximativ 50 m. Structura de rezistenţă a 
întregii construcţii înglobează 3 zone:  
- "Casa Absorberului" - 24.65 m x 24.81 m x 50,00 m  
- "Staţia de pompe şi suflante" - 12.25 m x 25.35 m x 17.87 m  
- "Casa liftului, a scării şi a rezervoarelor de proces" - 24.65 m x 
6.69 m x 37.05 m. 
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· Productivitate sporită. 
· Finalizarea proiectelor complexe într-un timp foarte scurt. 

· Mod de proiectare facil.

• Utilizarea analizelor dinamice, precum şi a 
unor concepte  constructive şi realizarea 
de legături orizontale la nivelele pasarelor 
tehnologice, prin intermediul 
instrumentelor din Advance Steel.  

• Realizarea facilă a elementelor înclinate 
de la nivelul acoperişului şi a platformelor 
cu ajutorul funcţiilor avansate de 
modelare 3D din Advance Steel. 

Rezultatele proiectului

” Cu Advance Steel lucrăm de mai bine de 4 ani. Folosind vizualizarea 3D, se 
pot vedea încă de la început problemele, unde ai coliziuni, unde se poate 
realiza şi unde nu se poate realiza ceea ce ai doar la nivel de idee. Un alt 
punct forte al programului, mai ales în cazul modelelor foarte mari, este 
modul de lucru Multi-User, având posibilitatea să scurtezi foarte mult timpul 
de lucru la acelaşi proiect.”  

                                       Conf. Dr. Ing. Dan BATCA, Project Manager    
PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE

• Reducerea consumului de oţel datorat 
echipamentului (impresionant în 
dimensiuni) ce funcţionează doar într-o 
atmosferă controlată de temperatură, 
umiditate şi calitate a aerului. 

•  Necesitatea unui sistem de contravântuiri 
orizontale pentru realizarea şaibei rigide la 
nivelul platformelor datorată prezenţei 
echipamentului tehnologic de dimensiuni 
mari şi formă cilindrică în interiorul 
structurii. 

Soluţia Provocările proiectului 

Pentru mai multe proiecte vizitaţi www.graitec.com

http://www.graitec.com/Ro/as.asp

	 
	 
	 

