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Noua ediþie a GHIDULUI BITUMURILOR întocmit de ORLEN Asfalt
În 2013, ORLEN Asfalt a pregãtit, pentru prima datã, un ghid pentru clienþii din România: Ghidul Bitumurilor publicaþie tehnicã, tradusã în limba românã, destinatã atât clienþilor firmei, cât ºi tuturor persoanelor interesate
de suprafeþele asfaltate. În urmãtoarea perioadã va apãrea ºi cea de a doua ediþie a acestei publicaþii.
Ghidul Bitumurilor a fost elaborat pentru persoanele care se ocupã, în fiecare
zi, de proiectare, producþie ºi încorporarea de mixturi asfaltice. Datoritã conþinutului sãu de fond ºi a modului în care este scris, Ghidul este, de asemenea, o
propunere interesantã pentru oricine vrea sã cunoascã oferta actualã privind
lianþii de bitum oferiþi de ORLEN Asfalt, proprietãþile lor ºi starea actualã de standardizare.
Publicaþia de aproape 150 de pagini a fost elaboratã de angajaþii Departamentului de Cercetare ºi Dezvoltare ORLEN Asfalt Sp. z o.o. în colaborare cu
prof. dr. ing. Mihail Iliescu de la Universitatea Tehnicã din Cluj Napoca.
Ghidul constituie o colecþie ºtiinþificã sistematizatã de cunoºtinþe despre lianþii
de bitum, despre utilizarea lor eficientã în practicã ºi activitatea de cercetare
desfãºuratã în cadrul companiei noastre. Aceastã publicaþie este editatã în
Polonia, periodic, începând din 2007, iar ultima ediþie privind anii 2013-2014 a
fost tradusã în limba englezã, rusã ºi românã.
Ghidul Bitumurilor 2013 s-a bucurat de un interes enorm, la specialiºtii
din sectorul rutier din România ajungând aproape 1.000 de exemplare. Demn
de remarcat este faptul cã publicaþia a fost oferitã gratuit celor care activeazã
în respectivul domeniu.
În toamna acestui an compania ORLEN Asfalt va emite urmãtoarea ediþie a Ghidului, a cãrui versiune tipãritã sau
electronicã va putea fi comandatã prin intermediul paginii www.orlenasfalt.ro. Cititorii vor putea, printre altele, sã afle
proprietãþile bitumului produs de companie, în conformitate cu standardele EN ºi cu sistemul american Superpave, precum ºi cu rezultatele actuale ale cercetãrilor efectuate de cãtre Departamentul Cercetare ºi Dezvoltare ORLEN asfalt.
Mai mult, în Ghid sunt incluse informaþii din domeniul tehnicii de aplicare a bitumului, care pot fi utile în orice laborator rutier.
ORLEN Asfalt
ORLEN Asfalt aparþine Grupului de Capital ORLEN ºi este unul dintre cei mai mari furnizori de lianþi de bitum din
Polonia ºi Europa Centralã, lianþi utilizaþi la construirea suprafeþelor rutiere.
În prezent, oferta companiei constã în bitumuri provenite de la cinci centre de producþie din Plock ºi Trzebinia (Polonia),
Pardubice ºi Litvinov (Republica Cehã) ºi Mazeikiai (Lituania):
• bitumuri rutiere
• bitumuri modificate ORBITON,
• bitumuri înalt-modificate ORBITON Hima,
• bitumuri multigrade.
În 2013, a fost oficial înregistratã sub numele de ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Plock - Sucursala Bucureºti - filiala din România,
asigurând astfel, în continuare, dezvoltarea intensã a activitãþii pe pieþele de sud ºi prelungirea sezonului de vânzare.
Un an mai târziu, compania a devenit un utilizator al terminalului feroviar construit cu scopul de a îmbunãtãþi încãrcarea ºi
descãrcarea bitumului ºi accelerarea livrãrilor pe linia Polonia - România. La obiectivul nou creat au fost instalate trei
rezervoare cu o infrastructurã completã pentru depozitarea bitumului, cu o capacitate totalã de 5.000 de tone. 
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