REVICOND CANALTECH
Compania Revicond Canaltech a fost înființată în 2011 pentru a răspunde cererii tot mai mari de
servicii de reabilitare și instalare conducte fără săpătură folosind tehnologii NO-Dig .
Domeniul de activitate principal fiind diagnosticarea și reabilitarea conductelor fără săpătură,
respectiv servicii de foraj orizontal dirijat și pozare conducte prin percuție .
În perioada 2011 – 2019 compania a reabilitat prin aplicarea tehnologiei NO – DIG peste 6
km conducte și a executat peste 5 km foraje orizontal dirijate de mare dimensiune de la DN
450mm – DN 800 mm .
Principalii clienți au fost : SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ, OMV PETROM , PEROTEL LUKOIL ,
HABAU PPS PIPELINE SYSTEM SRL , COMPANIA DE APĂ SOMEȘ , SECOM COMPANIA DE APĂ
TURNU – SEVERIN , APĂ CTTA ALBA
– IULIA , HOCHTIFF , REZERVELE
STATULUI UT 140 etc.

PRIN CALITATE SPRE

Revicond Canaltech dispune de echipamente
performante, accentul fiind în primul rând pe
calitate .

IMPLICAREA FIRMEI REVICOND CANALTECH SRL ÎN PROIECT BRUA – Faza 1
✓ BRUA DESCRIERE SUCCINTĂ
Transportatorul naţional de gaze din România , SNTGN
Transgaz SA Mediaș , a demarat în vara anului 2018
construcţia conductei de pe teritoriul României, din
coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria, Faza 1
(BRUA – Faza1).
Proiectul BRUA - Faza 1 presupune
construcţia
conductei de transport gaze naturale Podişor-Recaş, în
lungime de 479 km, cu diametru de 32” (DN 800) şi
presiunea de proiectare de 63 bar , valoarea estimata
se cifreaza la 478,6 milioane euro
iar termenul de
finalizare este 31 decembrie 2019 . Proiectul este
susţinut de Comisia Europeană , acesta a acordat un
grand de 179 milioane de euro pentru realizarea lui .
Proiectul BRUA Faza I este prioritar la nivel naţional şi regional pentru că duce la diversificarea
surselor de gaz și este inclus în lista proiectelor Central East South Europe Gas Connectivity

(CESEC) și pentru că aduce o contribuţie semnificativă la creşterea siguranţei în aprovizionarea
cu gaze naturale şi a gradului de interconectivitate regională.

✓ ASOCIAȚIILE
DECLARATE CÂȘTIGĂTOARE ÎN 20.11.2018 după
finalizarea
procedurii de evaluare conform anunț de participare 175778 / 27.05.2018 BRUA Faza 1 PODIȘOR - RECAȘ KM 0 - KM 479 au fost :
•

LOT 1 : Asocierea : INSPET SA Lider , asociat PETROCONS SA , asociat ARGENTA
SA , asociat IRIGC IMPEX SRL , asociat COMESAD SA ;

•

LOT 2 : Asocierea HABAU PPS PIPELINE SYSTEM SRL -lider , asociat INSPET SA ,
asociat IPM PARTNERS , asociat PETROCONS SA , asociat MOLDOCOR SA , asociat
IMI Baia – Mare , asociat ROMINSTA SRL , asociat ARGENTA , asociat – COMESAT RO
SA ;

•

LOT 3 : Asocierea HABAU PPS PIPELINE SYSTEM SRL -lider , asociat IPM
PARNERS , asociat PETROCONS SA , asociat MOLDOCOR SA , asociat IMI Baia – Mare
, asociat ROMINSTA SRL ;

La cele 3 LOTURI printre alți subcontractanți specializați în foraj orizontal dirijat și subtraversări
prin percuție ca de exemplu Rapid Complex SRL , Revivo SRL , Drill Job SRL din Romania și LMR
Drilling GmnH din Germania, a fost declarat și REVICOND CANALTECH SRL .
Dintre subcontractorii nominalitați mai sus REVICOND CANALTECH a fost nominailzată în baza
expertizei sale ca și EXECUTANT de către HABAU PPS PIPELINE SYSTEM SRL care este Liderul
pe LOT 2 si LOT 3 . O parte a proiectului este de a traversa căi navigabile, râuri protejate în
habitate cu ajutorul tehnologiei HDD.
În prima decadă a lunii decembrie 2018 au început lucrările de HDD care vizau subtraversarea
mai multor râuri din vestul României – zona Timișoara .
Din cauza termenelor limită impuse de Beneficiarul Final Transgaz , lucrarea de foraj HDD a
trebuit să înceapă în condiții climaterice grele , aferente perioadei de iarnă .
Provocările care au stat în fața REVICOND au fost : condiții meteo dure,
inaccesibile, condiții dificile la sol, inclusiv pietriș grosier și pături de bolovani.

locații aproape

REVICOND a acceptat provocarea și a finalizat primele 4 foraje paralele, în valoare totală de 2 x
1.349 ml în condiții meteorologice extreme, confruntându-se cu îngheț sever și viscol, cu
temperaturi care ajungeau la -15 grade Celsius și mai apoi ploi abundente .
Datorită determinării și profesionalismului echipei de foraj, lucrările au fost finalizat înainte de
termenul impus.

Lucrările de foraj continuă , provocările vis a vis de natura solului neprietenos sunt la fel de
mari , ridicând
Revicond reale dileme tehnice , pe care cu perseverență și profesionalism are determinarea să
le rezolve , în scopul onorării obigațiilor contractuale .

