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ABSTRACT 

 

Execuţia lucrărilor miniere subterane de 

deschidere şi pregătire a zăcământului de huilă din 

Valea Jiului continuă să se realizeze prin susţinerea cu 

armături metalice din laminat SG (actual, în 

exclusivitate din laminat SG.23), acelaşi sistem clasic 

de susţinere practicat de peste 50 ani. Pe lângă 

inconvenientul construcţiei depăşite a susţinerii, 

aceasta este expusă, la funcţionarea din subteran, unei 

game largi de încărcări, repartizate asimetric pe 

conturul excavaţiilor, cu efect asupra necorelării 

regimului elastic de culisare, pentru sarcini verticale a 

elementelor, cu repartizarea asimetrică a solicitărilor. 

În lucrare se prezintă noi orientări pentru 

înlocuirea actualului sistem de îmbinare a elementelor 

susţinerii, inclusiv înlocuirea laminatelor existente cu 

alte tipuri, al căror mod de îmbinare presupune 

contactul integral între gulere, prin intermediul 

scobiturilor practicate la baza acestora şi destinate 

acestui scop. 
KEY WORDS 

 

Oţeluri laminate, excavaţii subterane, 

armături metalice, elemente de îmbinare, normativ de 

uzinare, cupluri de strângere, culisare, portanţă. 

 

ABSTRACT 

 

Performing the underground mining works of 

opening and preparing of the hard coal deposit from 

Jiu Valley continues to be accomplished by supporting 

with metallic support of SG laminate (actual, in 

exclusivity by SG.23 laminate), the same classic 

support system from over 50 years. Besides the 

inconvenient of the outdated support built, it is 

exposed, when using in underground, to a large range 

of loads, asymmetrically assigned on the excavation‟s 

contour, with a effect over the un-correlation of the 

elastic slide regime, for vertical loads of the elements, 

with an asymmetrical assign of stress. 

In the paper are presented new orientations 

for replacing the actual joining system of the support‟s 

elements, including the existent laminate replace cu 

other types, of which joining mode suppose the 

integral contact between the collars, trough the 

grooves applied to its base and destined for this. 
 

KEY WORDS 

 

Rolled steels, underground excavations, metal 

fittings, joining elements, machining normatives, 

tightening torques, sliding, carrying capacity. 

 

1. INTRODUCTION 
 

Menţinerea funcţionalităţii optime a 

excavaţiilor subterane, în condiţii de deplină 

1. INTRODUCTION 
 

The maintain of the optimal 

functionality of the underground excavations, 



 

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie , Nr. 4/2011 

 

 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 4 /2011 

 

122 

 

securitate a muncii şi eficienţă economică 

pentru desfăşurarea procesului de exploatare 

la care sunt supuse şi destinate, continuă să 

reprezinte o problemă de interes major, 

avându-se în vedere faptul, că indiferent de 

domeniul de referinţă la care ne raportăm, 

reuşita unei funcţionări adecvate a acestora, 

cu intervenţii cât mai reduse la capitolul 

cheltuieli pentru întreţinere, face posibilă 

încadrarea agentului economic în domeniul 

de rentabilitate scontată. 

Acest lucru nu e însă posibil în cazul 

exploatărilor miniere aferente CNH Petroşani, 

situaţie potrivit căreia, deşi de-a lungul 

timpului s-au depus eforturi însemnate pentru 

îmbunătăţirea sistemului de susţinere, în 

contextul creşterii calităţii execuţiei şi 

asigurarea performanţelor de exploatare 

eficientă în subteran, armăturile folosite 

continuă să reprezinte o problemă care nu are 

o soluţie universală, fiind influenţată, pe 

lângă condiţiile geominiere de amplasament 

ale excavaţiilor, de cerinţele tehnice 

constructive ale susţinerii, respectiv forma 

laminatului şi calitatea oţelului de execuţie a 

elementelor, forma elementelor de îmbinare 

şi mărimea cuplurilor de strângere a piuliţelor 

de la bride, modul simetric de realizare şi 

amplasare a elementelor la nivelul cadrului de 

susţinere, în scopul preluării doar a sarcinilor 

maxime verticale ce se manifestă din tavan 

etc. 

Drept urmare, necorelarea construcţiei 

actuale a armăturilor metalice cu regimul de 

manifestare neuniform şi asimetric a 

vectorului maxim de presiune minieră pe 

conturul excavaţiilor, precum şi utilizarea 

elementelor de susţinere depăşite din punct de 

vedere constructiv şi funcţional (bride de 

îmbinare, profile laminate cu forme 

neadecvate), imprimă construcţiei în 

ansamblu o instabilitate pronunţată pe durata 

funcţionării sub sarcină, rezultând 

decalibrarea şi griparea culisării elementelor, 

prin întrepătrunderea profilelor laminate, cu 

tot cortegiul de urmări defavorabile privind 

neasigurarea portanţei scontate a susţinerii şi 

a condiţiilor optime de siguranţă şi securitate 

la activitatea din subteran. 

in complete safety and economic efficiency 

labor conditions for deploying the 

exploitation process for which are object and 

designated, continues to represent a matter of 

interest, taking into account the fact that no 

matter the referral domain to which we refer, 

the success of an adequate operation, with 

low intervention of expenditure for 

maintenance, makes possible the framing of 

the economic agent in the anticipated 

profitability. 

That is not possible in the case of 

mining exploitations belonging to CNH 

Petroşani, situation that, although over time 

significant efforts were made to improve the 

support system, in the context of increasing 

the quality of execution and ensuring the 

underground efficient exploitation 

performances, the fittings used remains a 

problem with no universal solution, being 

influenced, in addition to the excavation‟s 

geo-mining emplacement condition, the 

support constructive technical requirements, 

respectively the molded shape and the quality 

of element‟s execution steel, the shape of 

joining elements and the size of tightening 

torques of the bracket nuts, the symmetric 

output mode and location of elements at the 

level of support frame, in order to take over 

only the maximum vertical loads which 

manifest from the roof. 

Therefore, the un-correlation of the 

actual built of the metallic armature with the 

irregular and asymmetric manifestation 

regime of the maximum vector of mining 

pressure on the excavation contour, as the 

using of outdated support elements from the 

functional and constructive point of view 

(join brackets, molded profiles with 

inadequate shapes), imprints overall to the 

construction a pronounced instability during 

operating under load, resulting a de-

calibration and seize of slide elements by 

interplay of the rolled profiles, with all the 

unfavorable results regarding the failure of 

the expected support bearing and of the 

underground activity safety and security 

optimal conditions. 
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2. PREZENTAREA 

ECHIPAMENTULUI ACTUAL  

DE SUSŢINERE 
 

Armăturile metalice sunt construcţii 

de susţinere formate din trei elemente (grindă 

şi 2 stâlpi), executate din laminate SG (actual 

SG.23), fixate între ele la nivel de îmbinare 

prin intermediul bridelor (actual brida 

SG.23).  

În funcţie de forma profilului 

excavaţiei subterane şi a condiţiilor 

geomecanice de amplasament, armăturile 

metalice pot fi de tip deschis la vatră (tipurile 

cu grindă arcuită şi stâlpi drepţi pe porţiunea 

inferioară, respectiv stâlpi convergenţi sau 

divergenţi) sau de tip închis (tipurile deschise 

şi completate cu elemente metalice de vatră, 

precum şi tipurile circulare sau eliptice). 

Frecvent, în practica minieră actuală 

se utilizează tipul de armătură destinată 

profilelor de lucrări cu tavan boltit şi pereţi 

drepţi care, în funcţie de mărimea profilului, 

pot fi constituite din 3 elemente – cazul 

profilului simplu, sau 4 elemente (2 elemente 

de grindă) în cazul profilelor duble de galerii 

(fig.1). 

 

2. OVERVIEW OF 

CURRENT SUPPORT 

EQUIPMENT 
 

The metallic armature are support 

constructions consisting of three elements 

(beam and two pillars), made of rolled SG 

(actual SG.23), fastened together at the joint 

level through brackets (actual the SG.23 

bracket).  

Depending of the profile shape of the 

underground excavation and of the 

emplacement geo-mechanical conditions, the 

metallic armatures can be of base open type 

(the types of arch beam and straight pillars on 

the inferior side, respectively converge or 

divergent pillars) or closed types (the open 

types and completed with metallic elements 

at base, as well as circular or elliptical types). 

Frequently, in the actual mining 

practice is used the armature type designed 

for mining works with vaulted ceiling and 

straight walls which, depending of profile 

size, may be consists of three elements – the 

case of simple profile, or four elements (2 

beam elements) in the case of double gallery 

profile (fig. 1). 

 

 
Fig.1. Armături metalice de susţinere de tip deschis la 

vatră: a – pentru profil simplu de galerie; b – pentru 

profile duble 

Fig. 1. Metallic support armature of base open type: 

a – for simple gallery profile; b – for double profiles 

 

2.1. Profile laminate SG 

 

Execuţia elementelor metalice de 

susţinere se realizează din profile laminate 

SG, a căror formă este de tip jgheab, ce 

permite strângerea şi culisarea elementelor la 

nivel de îmbinări. De-a lungul timpului, în 

practica minieră din Valea Jiului au fost 

2.1. SG rolled profiles 

 

The implementation of metallic 

support elements is achieved of SG rolled 

profiles, of which shape is of gutter type, 

which allows the tightening and sliding of 

elements at joining level. Along time, in Jiu 

Valley‟ mining practice were applied SG.18, 
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aplicate profilele laminate SG.18, SG.23 şi 

SG.29 (fig.2), diferenţiindu-se între ele în 

funcţie de forma secţiunii transversale, cât, 

mai ales, mărimile caracteristicilor statice şi 

de rezistenţă pe care le posedă (tabelul 1). 

 

SG.23 and SG.29 rolled profiles (fig.2), 

distinguishing between them based on cross-

sectional shape and size of static and 

resistance characteristics (chart 1). 

 

 
Fig.2. Forma şi principalele dimensiuni constructive a 

profilelor laminate SG: 

a – profile SG.18 şi SG.23; b – profil SG.29 

 

Fig. 2. The shape and main constructive size of the SG 

laminates: 

a –SG.18 and SG.23 profiles; b –SG.29 profile 
 

 

Tabelul 1. Caracteristicile geometrice şi de rezistenţă ale profilelor laminate SG/ Chart 1. The 

geometric and resistance characteristics of SG laminated profiles 

 

Nr. 

crt. 
Specificaţie U/M 

Tip profil laminat 

SG.18 SG.23 SG.29 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 

1 Aria secţiunii cm
2 

23,34 30,0 37,0 

2 Masa liniară Kg/m 18,20 23,55 29,0 

3 Caracteristici statice 

               Ix 

               Wx 

               Iy 

               Wy 

 

cm
4 

cm
3 

cm
4 

cm
3 

 

229,8 

47,0 

299,25 

50,6 

 

379,0 

67,0 

464,1 

71,3 

 

616,0 

94,0 

775,0 

103,0 
 

Caracteristic celor 3 profile laminate 

fabricate în ţara noastră, urmare a spaţiilor 

libere ce rezultă între gulere la îmbinare (din 

construcţie în cazul laminatelor SG.18 şi 

SG.23 şi datorită deficienţelor de uzinare în 

cazul laminatului SG.29, deşi acesta a fost 

proiectat ca îmbinarea să se facă în scobiturile 

practicate acestui scop la baza gulerelor – 

fig.3), pe durata exploatării susţinerii are loc 

apariţia şi exercitarea fenomenului de 

decalibrare a elementelor, prin despicarea 

(întinderea) elementului inferior (stâlpul) şi 

comprimarea celui superior (grinda). 

 

The characteristic of the three 

laminates produced in our country, as a result 

of the free spaces resulted between the collars 

at join (of contruction in the case of SG.18 

and SG.23 laminates and due to the 

machining deficiencies in the case of SG.29 

laminate, although this was designed to be 

made between the caves applied for this 

purpose at the collar base – fig. 3), during the 

support exploitation occurs the phenomena of 

recalibration of the elements, by splitting 

(stretching) of the inferior element (the pillar) 

and the compression of the superior 

element(the beam). 
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Fig.3. Îmbinarea profilelor laminate SG.(18, 23 şi 29), 

rezultată după uzinare 

 

Fig. 3. The joining of SG laminated profiles.(18, 23 

and 29), resulted after machining 

 

Având în vedere deficienţele 

înregistrate la execuţia profilelor datorate de 

către furnizorii existenţi la aceea dată, precum 

şi inconvenientele înregistrate între preţurile 

de execuţie şi de achiziţie după schimbarea 

reţetelor de uzinare, actual se utilizează, în 

exclusivitate, laminatul SG.23, care se 

execută de fosta societate Siderurgica 

Hunedoara, din oţel manganos marca 31Mn4, 

în conformitate cu norma germană DIN 

21544-85. 

 

Given the recorded deficiencies at 

performing the profiles by the suppliers from 

that time, as the inconveniences recorded 

between the execution and acquisition prices 

after changing the machining recipes, today is 

used exclusively the SG.23 laminate, which 

is made by the ex company Siderurgica 

Hunedoara, of charcoal steel type 31Mn4, in 

accordance with the German standard DIN 

21544-85. 

 

2.2. Elemente de strângere 

 

Elementele de strângere a profilelor 

laminate fasonate (debitate şi curbate la 

dimensiunile proiectelor de execuţie a 

armăturilor metalice) sunt reprezentate de 

bridele în construcţie normală, obişnuită, 

constituite dintr-un colier rotund Φ 28 mm şi 

o clemă plată (brida propriu-zisă). Pentru 

fiecare tip de profil laminat utilizat se aplică 

acelaşi tip clasic de bridă (fig.4), 

diferenţiindu-se doar dimensiunile 

constructive şi de gabarit (tabelul 2), deşi 

caracteristicile statice şi de rezistenţă ale 

profilelor laminate au crescut (cazul profilului 

SG.23 şi SG.29), inclusiv masa lor pe metru 

liniar. În consecinţă, prin dezavantajele 

constructive pe care le prezintă, rezultă că 

actualul tip clasic de bridă folosit reprezintă 

elementul cel mai slab al sistemului de 

susţinere, acesteia revenindu-i doar rolul de 

„a îmbrăca” laminatele. 

 

2.2. Stretching elements 

 

The stretching elements of the 

wrought rolled profiles (cut and bend at the 

metallic armature execution project) are 

represented by the normal, regular build 

brackets, constituted by a Φ 28 mm round 

clamp and a flat clip (the bracket itself). For 

each used laminate is applied the same classic 

bracket type (fig.4), differing only the 

constructive size and gauge (chart 2), 

although the static and resistance 

characteristics of the laminates increase (the 

case of SG.23 and SG.29 profile), including 

it‟s mass on meter. Accordingly, through its 

constructive disadvantages, results that the 

actual used classic bracket represents the 

most week element of the support system, 

with only a role to “dress” the laminates. 
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Fig.4. Brida clasică obişnuită utilizată la îmbinarea 

profilelor laminate SG.(18, 23, 29): 

1 – colier rotund Φ 28 mm; 2 – clema plată; 3 - piuliţa 

M27; 4 – profile laminate  

Fig. 4. The common classic bracket used in joining the 

SG. laminated profiles (18, 23, 29): 

1 – Φ 28 mm round clamp; 2 – flat clip; 3 – the M27 

nut; 4 –laminated profiles 

 

 

Tabelul 2. Dimensiunile bridelor utilizate la îmbinarea profilelor laminate SG.(18, 23, 29)/ 

Chart 2. The sizes of the brackets used in joining the SG. laminated profiles18, 23, 29) 

Nr. 

crt. 
Tipul de bridă 

Tipul 

materialului 

pentru 

execuţie 

Dimensiuni, mm 

d g l H1 H L 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 Bridă tip SG.18 pentru 

laminat SG.18 
OL.37 28 16 70 70 153 178 

2 Bridă tip SG.23 pentru 

laminat SG.23 
OL.37 28 16 70 75 173 178 

3 Bridă tip SG.29 pentru 

laminat SG.29 
OL.37 28 16 70 95 195 190 

 

  

3. PROPUNERI DE 

ASIMILARE A NOI PROFILE 

LAMINATE ŞI ELEMENETE DE 

STRÂNGERE PENTRU 

SUSŢINEREA METALICĂ 
 

În vederea eliminării deficienţelor 

înregistrate la nivelul sistemului actual de 

susţinere, cu privire la necorelarea formei şi 

modului de îmbinare a profilelor laminate cu 

tipul de bridă folosit, au fost efectuate 

cercetări în vederea asimilării a noi tipuri de 

laminate şi bride, cu caracteristicile 

constructive şi funcţionale superioare celor 

existente în prezent. 

3. PROPOSALS FOR 

ASSIMILATION OF NEW 

ROLLED PROFILES AND 

STRETCHING ELEMENTS FOR 

METALLIC SUPPORT 
 

In order the eliminate the deficiencies 

in the actual support system, regarding the 

shape correlation and joining method for the 

rolled profiles with the used bracket type 

were performed research for assimilation of 

new types of laminates and brackets, with 

constructive and operational characteristics 

higher than the current one. 



 

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie , Nr. 4/2011 

 

 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 4 /2011 

 

127 

 

  

3.1. Profil laminat pentru execuţia 

elementelor metalice de susţinere 

 

Faţă de cerinţele noi de exploatare, 

noul profil laminat constă din îmbinarea 

integrală la nivelul umerilor/gulerelor, prin 

intermediul scobiturilor practicate acestui 

scop la baza acestora (fig.5).  

3.1. Laminated profile for execution 

of metallic support elements 

 

Towards the new exploitation 

requirements, the new laminate consists of 

integral joining at the level of 

shoulders/collars, through the caves operated 

in this purpose at its base (fig. 5).  

 
Fig.5. Profil laminat propus pentru execuţia susţinerii: 

a – forma de tip jgheab a profilului; b – modul de 

îmbinare 

 

Fig.5. Laminated profile proposed for performing the 

support: a – trough-shape type of profile; b – combine 

mode 

 

Într-o perioadă anterioară s-a încercat 

achiziţionarea de către CNH Petroşani a unui 

asemenea profil de la societatea STOMANA 

INDUSTRY SA Bulgaria, producătoare a 

profilului în 3 clase de dimensiuni: 

 THN 16,5, THN 21, THN 29, 

aproximativ similare din punct de vedere al 

masei pe metru liniar şi a caracteristicilor de 

rezistenţă cu laminatele de fabricaţie indigenă 

tip SG.(18, 23, 29) – tabelul 3. 

 

In a previous period was tried the 

acquisition by the CNH Petroşani of such a 

profile from STOMANA INDUSTRY SA 

Bulgaria Company, the producer of the 

profile in 3 dimension sizes: 

THN 16,5, THN 21, THN 29, 

approximate similar from the point of view of 

mass on meter and of the resistance 

characteristics with the indigenous SG.(18, 

23, 29) profile types – chart 3. 

 

Tabelul 3. Caracteristicile profilelor din seria THN fabricate în Bulgaria/ 

Chart 3. Profile characteristics from the THN profile made in Bulgaria 

Tip profil 
Masa, 

kg/m 

Secţiunea, 

cm
2
 

Momentele de 

inerţie, cm
4
 

Modulele de 

rezistenţă, cm
3
 

Ix Iy Wx Wy 

THN 16,5 16,5 21,02 186 223 40 42 

THN 21 20,92 26,65 324 398 61 64 

THN 29 29,0 37,0 616 775 94 103 
 

 

Dintre cele trei grupe de profile, în 

Valea Jiului a fost aplicat profilul THN 21, 

similar, din punct de vedere al 

caracteristicilor de rezistenţă, laminatului 

SG.23 fabricat în ţara noastră. Utilizarea 

 

Between the three groups of profiles, 

in Jiu Valley was applied the THN 21 profile, 

similar, from the point of view of resistance 

characteristics, to the SG.23 laminate, 

manufactured in our country. Using of this 
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acestui tip de laminat în subteran nu a avut 

însă, în totalitate, rezultatele scontate, 

deoarece la îmbinări s-a folosit aceeaşi bridă 

normală în construcţie clasică obişnuită, tipul 

SG.23. 

 

type of laminate in the underground did not, 

however, entirely expected results, because at 

combining was used the same normal bracket 

in classic built, the SG.23 type. 

 

3.2. Elemente de strângere pentru 

îmbinarea laminatelor 

 

Pentru corelarea formei şi 

caracteristicilor de îmbinare ale laminatelor 

care realizează contactul integral la nivelul 

umerilor, cercetările teoretice şi 

experimentale s-au desfăşurat pentru găsirea 

tipului adecvat al elementelor de strângere 

(bride). 

Au fost realizate astfel, la nivel de 

prototip, două tipuri de asemenea elemente, 

convenite a le denumi tip I şi tip II, ambele 

caracterizate cu coliere/cleme plate (fig.6, 7). 

În cazul bridei tip I (fig.6), colierul 

rotund din construcţia bridei clasice s-a 

înlocuit tot cu o clemă plată, urmând ca 

fixarea clemelor şi strângerea elementelor să 

se facă prin intermediul şuruburilor M27 

(4buc/2 bride/îmbinare). 

La nivel de îmbinare, amplasarea 

bridelor se face la distanţe de 200 mm, cu 

câte 100 mm distanţă de capetele îmbinării. 

În cazul bridei tip II, clemele plate 

sunt prevăzute cu opritori rezultaţi din 

turnare, cu scopul antrenării bridelor la nivel 

de îmbinare (brida superioară şi brida 

inferioară) pe măsura culisării elementelor, 

pentru asigurarea în permanenţă, pe durata 

culisării, a contactului integral la capetele 

elementelor. 

 

 

3.2. Clamping elements for bonding 

laminates 

 

For correlating the shape and laminate 

bonding characteristics which accomplish the 

integral contact at the shoulder level, the 

theoretic and experimental research took 

place in order to find the adequate type of 

clamping elements (brackets). 

Were also realized, in prototype level, 

two types of such elements, agreed to call 

type I and type II, both being characterized 

with flat collars/clips (fig. 6, 7). 

In the case of type I bracket (fig.6), 

the round collar from the classic bracket 

construction was replaced with a flat clip, the 

clamp fixing and element stretching being 

made with M27 screw (4pcs/2 brackets/join). 

At joining level, the emplacement of 

the brackets is made at distances of 200 mm, 

with 100 mm distance from the connection 

ends. 

In the case of type II bracket, the flat 

clamps are provided with stoppers resulted 

from casting, with the purpose of bracket 

induct at combine level (the upper bracket 

and the lower bracket) as the elements slide, 

for a permanent ensure, during the slide, of 

the integral contact at the element end. 
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Fig.6. Îmbinarea profilelor laminate (SG.23) cu bride 

plate 

 

Fig. 6. Bonding the laminated profiles (SG.23) with 

flat brackets 

 

 
Fig.7. Îmbinarea profilelor laminate (seria THN) cu 

bride, cu coliere/cleme plate şi opritori 

 

Fig. 7. Bonding the laminated profiles (THN series) 

with brackets, flat clamp/clips and stoppers 

 

             Cu noile modele de bride, încercările 

efectuate în laborator au pus în evidenţă 

culisări mult mai controlate şi uniforme, 

pentru sarcini de solicitare superioare 

comparativ cu brida clasică de uz curent, în 

cazul cuplurilor similare de strângere a 

piuliţelor. 
 

With the new brackets models, the 

laboratory tests highlighted more controllable 

and uniform sliding, for superior loads in 

comparison with the currently used classic 

bracket, in the case of similar bolt stretching. 
 

4. CONCLUSION 
 

Actual, susţinerea din armături 

metalice executate din profile laminate SG.23 

îmbinate cu bride normale în construcţie 

clasică obişnuită, înregistrează imperfecţiuni 

la exploatarea din subteran, exemplificate 

prin griparea/blocarea culisării şi intrarea 

sistemului în regim rigid, pentru solicitări 

situate sub nivelul capacităţii portante pentru 

care susţinerile metalice sunt proiectate. Ca şi 

consecinţe, pe lângă inconvenientul reducerii 

secţiunii profilelor de lucrări cu mult înainte 

de termenele prognozate, imperfecţiunile de 

construcţie a susţinerii provoacă deformări 

accentuate ale elementelor, reclamând 

consumuri importante de muncă şi materiale, 

4. CONCLUSION 
 

Currently, the support of metallic 

armature made of SG.23 laminated profiles 

bonded with regular brackets in ordinary 

classic built, records imperfections in 

underground exploitation, exemplified by 

sliding seizure/lock and the system entrance 

in rigid regime, for loads situated under the 

bearing capacity for which the metallic 

support are designed. As consequences, 

besides the inconvenience of reduction of the 

profile‟s cross-section long before the 

scheduled terms, the support‟s constructive 

imperfections provokes accentuated 

deformation of the elements, claiming 

important work and material consumption, 
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cu cheltuieli ridicate pentru efectuarea 

lucrărilor de întreţinere (rearmări şi 

reprofilări). 

Faţă de situaţia deficitară întâlnită, se 

propune introducerea pentru execuţia 

susţinerilor metalice a laminatelor care se 

îmbină prin contactul integral la nivelul 

gulerelor, în scobiturile practicate acestui 

scop la baza acestora, iar ca elemente de 

îmbinare, asimilarea şi utilizarea bridelor cu 

ambele coliere plate şi opritori. 
 

with high expenses for performing the 

maintenance works (re-arming and 

reshaping). 

Compared to the deficient situation, is 

proposed the introduction for performing the 

laminate‟s metallic support of the laminates 

that bonds through the integral contact at the 

collar level, in the caves performed at its base 

for this purpose, and for the bonding 

elements, the assimilation and use of brackets 

with both flat clamps and stoppers. 
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