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Aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa

Experienţă de 140 de ani
Julius Kemna, întemeietorul companiei, fermier şi constructor de maşini, începe să producă utilaje
agricole simple in Breslau. În 1885 scoate pe piaţă primul utilaj pentru construcţii de drumuri inventat
de el, un rulou compactor pe aburi, sub numele de KEMNA. Pentru început a închiriat clienţilor
pluguri cu aburi şi rulouri compactoare cu aburi.
Julius Kemna s-a născut în 1837
în Barmen, Westfalia, ca fiu al
unui angrosist de vinuri Johann
Abraham Kemna.

Fondatorul companiei
Julius KEMNAaa

asfaltului turnat.
Lângă Karl Andreae
se alătură la
conducerea
companiei în 1958
Peter Kemna. În
Germania, firma are
ca obiect de
producţie principal
construcţia nouă de
autostrăzi cu beton
de ciment şi asfalt
turnat. Domeniul
lucrărilor de
asfaltare devine o
activitate de
importanţă în cadrul
companiei. În 1968
compania cumpară
fima Telge &
Eppers, specializată
în exploaterea
carierelor de piatră,
asigurându-şi astfel
producţia proprie de
agregate minerale
AaaaaaaaaRulou compactor KEMNA, 1889aaaaaaaaaa
utilizate în
compoziţia mixturilor
asfaltice.

După un voluntariat într-o uzină
constructoare de maşini din
Berlin, pleacă în Schlesien, unde
întemeiează în 1867 uzina
constructoare de maşini J.
Kemna. Pentru început
construieşte utilaje agricole mici,
cum ar fi tocătoare de nutreţ,
pluguri şi batoze, mai târziu se
dedică dezvoltării şi construcţiei
de pluguri cu aburi şi rulouri
compactoare cu aburi.
Grupul Andreae KEMNA, care se dir. ec. Karl Johann Andreae,
Erich Kemna, fiul, preia
află la conducere după unificarea dipl. ing. Nicolaus Andreae şi
conducerea companiei după
Germaniei este format din domnii dipl. ing. Erwin Fleischer.
moartea neaşteptat de timpurie a
tatălui său. Închirierea plugurilor
cu aburi devine treptat o afacere
de vânzare iar închirierea
roluorilor compactoare cu aburi se
transformă într-o activitate de
construcţii.
În 1941, dr. Karl Andreae preia
conducerea companiei KEMNA.
Acesta este cel care, după cel
de-al doilea război mondial din
1945, începe să reconstruiască
compania, pornind de la
sucursala din Hamburg.
Primele şantiere mari au ca scop
principal lucrări de extindere ale
aeroporturilor din nord, pentru
satisfacerea cerinţelor Companiei
Aeriene din Berlin. Se înfiinţează
sucursale în Lübeck, Aachen şi
Hanovra. Compania ia amploare.
Se axează pe producerea
materilelor de construcţii şi pune
bazele esenţiale în aplicarea
AaaaaaaaaaaaaAsfalt turnat KEMNA 2005, BAB A38aaaaaaaaaaaaaaa
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Compania
Compania KEMNA, cu sediul principal în Pinneberg, lângă Hamburg a devenit o societate
germană cu renume în construcţii de drumuri şi lucrări de terasamente, precum şi în
producerea materialelor de construcţie, îmbinând tradiţia cu progresul.

KEMNA BAU - Specialistă în
construcţii de drumuri şi
lucrări de terasamente
Din filosofia companiei fac parte
universalitatea şi colaborarea
intensă pentru progresul tehnic
în domeniile construcţiilor de
drumuri şi lucrărilor de
terasamente. KEMNA BAU
spijină firme de construcţii în
toate zonele de nord ale
Germaniei.

AaaaaaaaaaaaaaaaSediul principal din Pinnebergaaaaaaaaaaaaaaaa

În domeniul materialelor de
construcţie grupul KEMNA
Andreae exploatează cariere de
piatră şi balastiere şi produce
mixturi asfaltice în numeroase
staţii de asfalt.

KEMNA politica calităţii

Corespunzător prevederilor
acestei norme am introdus un
Scopul comerţului nostru pe piaţa sistem de management al calităţii,
germană este continuitatea
mai întâi pentru activitatea
companiei în domeniul
noastră în construcţii şi mai târziu
construcţiilor, în special cel al
pentru staţile de asfalt.
construcţiilor de drumuri şi al
Împreună cu colaboratorii
Pe lângă construcţia de drumuri
lucrărilor de terasamente, precum noştri dorim să reglementăm
noi, măsurile de drenaj devin din
şi cel al producerii materialelor de organizarea şi procedeele
ce in ce mai importante. De aceea construcţie.
tehnologice urmărind:
în programele KEMNA sunt
- planificarea desfăşurarii
incluse şi următoarele domenii:
Îndeplinirea dorinţelor şi condiţiilor
procesului de fabricaţie şi
hidroizolarea podurilor şi lucrări
clienţilor, din punct de vedere
evitarea abaterilor de la plan;
de izolaţie, reabilitarea
calitativ şi al preţului, este un
- derularea contractelor
suprafeţelor de asfalt şi beton
obiectiv important pentru noi, ca
economic şi terminarea
precum şi a lucrărilor de artă,
şi preluarea, dezvoltarea şi
construcţiilor la timp şi
montarea conductelor şi lucrări de impunerea unor metode de
- obţinera şi consolidarea
terasamente, de la construcţii de construcţie inovatoare, cât şi a
încrederii clienţilor noştri.
canalizări pană la consolidări de
unor materiale de construcţie noi.
maluri precum şi construcţii
Prin verificările interne şi externe
hidrotehnice şi construcţii de
Pentru îndeplinirea cerinţelor
repetate ale sistemului de
diguri.
clienţilor nostri sunt de importanţă management al calitaţii precum şi
majoră asigurarea calităţii
prin şcolarizarea şi motivarea
produselor noastre şi organizarea colaboratorilor noştrii, vom reuşi să
în interiorul companiei.
ne perfecţionăm activităţile.
Cea mai importantă sarcină a
lucrărilor noastre este asigurarea Suntem încrezători şi aşteptăm ca
calităţii. De aceea respectăm şi
acest sistem, să fie preluat şi de
promovăm cerinţele mediului
colaboratorii noştri, astfel încât să
înconjurător şi a protecţiei muncii. consolidăm viitorul companiei şi
implicit şi locurile de muncă.
Scopurile comerţului nostru sunt
certificate prin sistemul de
management al calităţii, conform
normelor DIN EN ISO 9001.

Locaţiile companiei KEMNA BAU AndreaeGmbH & Co. KG.

Construcţii de drumuri
şi lucrări de terasamente
Construcţia drumurilor de asfalt este unul din domeniile KEMNA. Specialiştii KEMNA sunt pregătiţi
pentru toate tipurile de construcţii de drumuri, mixturi asfaltice şi tehnici de construcţii de drumuri, de
la drumul rural până la autostrada cu trafic intens, de la construcţia de drumuri noi până la lucrări de
Drumuri asfaltate pentru orice
destinaţie
Straturile de asfalt inovatoare pot
fi adaptate în prezent cerinţelor
suprafeţelor de trafic multiple.
Straturile pot fi folosite de la
pavarea unei curţi, până la
reabilitarea drumurilor rurale,
naţionale sau a autostrăzilor cu
trafic intens şi grad de solicitare
mare.
Aplicare performantă şi durată
lungă de viaţă
Stratul inovator de asfalt necesită
aplicarea sa cu utilaje de înaltă
performanţă. Datorită vitezei de
lucru mari ale acestora,
îmbrăcămintea asfaltică poate fi
aplicată în cel mai scurt timp.
Acesta reprezintă unul din
avantajele construcţiei de drumuri
din asfalt. Infrastuctura în aceste
tipuri de construcţii are un rol
important asupra stabilităţii şi a
durabilităţii drumurilor şi a
suprafeţelor. Datorită lianţilor de
ultimă generaţie şi a mixturilor
alese corespunzător scopurilor de
utilizare, drumurile asfaltate au o
durabilitate, care pentru
generaţiile trecute era de
nerealizat. Pentru drumurile
asfaltate, în special în construcţia

AaaaaaaaaaReabilitarea unei autostrăziaaaaaaaaaaaa

autostrăzilor, se aplică în prezent
straturi cu o lăţime de 13,50 m.
Astfel durata de construcţie este
optimizată iar costurile lucrării
reduse.

construcţia drumurilor, şi anume
de la asfaltări de drumuri cu
straturi subţiri aplicate la rece sau
la cald, până la toate utilizările

Mai mult decât construcţie de
drumuri asfaltate cu utilaje
KEMNA
KEMNA dispune de experienţe
vaste în toate domeniile ce ţin de

Lucrări de compactare pe
autostrada A38aaa

asfaltului turnat, lucrări de
etanşare a podurilor şi a
construcţiilor, pasaje denivelate
din asfalt peste calea ferată,
fabricarea si reabilitarea rosturilor,
consolidarea taluzelor.
AaaaaaaaAplicarea unui strat de uzură pe un drum naţionalaaaaaaa

Construcţii de drumuri
şi lucrări de terasamente
Specialiştii noştri în domeniul lucrărilor de terasamente şi al construcţiilor de canalizare, oferă soluţii
economice şi compatibile cu mediul înconjurător pentru construcţii în domenile: canalizări, a
amenajărilor peisagere şi a conductelor. În domeniul construcţilor de drumuri şi a lucrărilor de
terasamente se execută la comandă construcţii noi sau lucrări de reabilitare ale aeroporturilor,
autostrăzilor, benzinăriilor şi a zonelor de odihnă amenajate pe autostrăzi, a drumurilor federale,
naţionale, rurale, agricole şi a zonelor industriale.
Specialişti în lucrări de
terasamente
KEMNA este specialistă în
executarea căilor de acces a
drumurilor laterale. Privind
asigurarea acestor tipuri de
construcţii sunt executate
bazine de colectare a apei de
ploaie, pentru protejarea
împotriva inundaţiilor şi a
distrugerii infrastructurii datorită
infiltrării apei.
Lucrările se efectuează cu
personal calificat şi instruit
periodic, prin aplicarea celor
mai noi tehnici şi folosirea
utilajelor de ultimă generaţie.
KEMNA este membră în
Federaţia de Protecţie a
Calităţii a construcţiilor de
canalizări şi este încadrată cu
AaaaaaaaaaConstrucţie nouă a autostrăzii B 6, Bad Harzburgaaaaaaaaaaaaaaa
indicativul calităţii AK2 în
construcţia de canalizări.
tehnicilor de ultimă oră.
împiedică emisia de substanţe
Proiectul de management este
Montarea ţevilor pe orizontală sau periculoase în sol şi atmosferă.
specializat pe execuţia
verticală se face cu utilaje
Sistemele de conducte protejază
economică, complexă şi limitată
speciale, e.x.: aparat laser pentru mediul înconjurător împotriva
ca timp a proiectelor de
construcţia de canalizări, şi cu ţevi infiltrării substanţelor toxice în
construcţie.
a căror diametre sunt în
pământ sau emanarea lor în aer,
Un punct important în executarea conformitate cu tebelele de
montarea lor fiind de maximă
acestor lucrări de construcţie îl
referinţă. Sistemele de ţevi au o
importanţă.
constitue reutilizarea materialelor mare influenţă asupra mediului şi
rezultate din demolarea
construcţiilor existente.
Construcţii de canalizări
KEMNA este specialistă în
construcţia de canalizări:
reabilitarea şi construcţia nouă a
acestora, zone intravilane şi
extravilane, cu ţevii cu diametre
de până la DN 1600, la adâncimi
de montare de până la 6, 0 m,
folosind tipurile de materiale
necesare şi tehnicile inovatoare.
Lucrările de construcţie a
canalizării pot fi executate prin
săpătură deschisă sau prin
forare. Datorită necesităţii de
reînniore a sistemelor învechite
de evacuare a apelor, construcţia
de canalizări a devenit o ramură
a infrastucturii în plină
dezvoltare. KEMNA montează
ţevi prin săpătură deschisă sau
AaaaaaaaaaaaaaaaaaExecuţia stratului de fundaţie fără lianţiaaaaaaaaaaaaaa
prin forare prin aplicarea

Staţii de asfalt
Mixturi asfaltice de calitate superioară, inovaţii tehnice, consultanţă de specialitate a clienţilor,
servirea eficientă a tuturor cumpărătorilor, chiar şi pentru cantităţi mici, acestea sunt obiectivele pe
care le urmăreşte companiei KEMNA. Munca constantă pentru îndeplinirea acestui obiectiv constituie
baza succesului staţiilor noastre de asfalt.

Producerea asfaltului cu
tehnologie complexă
Asfaltul este un material de
construcţie favorabil mediului
înconjurător. Este utilizat chiar şi
la etanşarea bazinelor de apă
potabilă. Este 100% reutilizabil.
Înainte de apariţia legii
revalorificării, KEMNA se ocupa
deja cu reciclarea asfaltului şi
căuta soluţii fiabile pentru
rezolvarea acestei probleme.
În instalaţiile de malaxare se
amestecă în caz de necesitate
asfaltul cu rocă concasată, bitum
şi aditivi speciali. La prima vedere
procedeul pare extrem de simplu.
Însă realizarea acestui proces
implică o tehnologie foarte
complexă. Producerea asfaltului
în staţii de asfalt, nu constă doar
în amestecarea diferitelor
componente. Este vorba mai
degrabă de un proces de
fabricaţie la o tehnologie înaltă.
Staţia de asfalt, Altona, a fost
îmbunătăţită în 1989 cu un tambur
malaxor paralel celui principal,
astfel garantându-se reutilizarea
la cel mai înalt nivel a asfaltului
frezat. În paralel cu funcţionarea

AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaStaţia de asfalt Altonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

tamburului de uscare-malaxare
principal, care încălzeşte materia
primă minerală, se utilizează un al
doilea tambur malaxor, care
încălzeşte asfaltul reciclat, acesta
fiind adăugat în cantităţi
controlate la producţia de asfalt
principală.

Protecţia mediului înconjurător
dezvoltată timpuriu
Staţia de asfalt Anderten
construită în 1964 a fost
modernizată în totalitate şi repusă
în funcţiune în 1982 de către
KEMNA. Încă din acest moment,
cu 12 ani înainte de intrarea în
vigoare a legilor legate de mediul
înconjurător, această fabrică
îndeplinea cerinţele TA din 1994,
referitoare la noxe. Acesta este un
exemplu convingător asupra
concepţiei şi responsabilităţii faţă
de mediu, concepţie de
importanţă majoră în cadrul
KEMNA.
Producţie controlată electronic
Clădirea staţiei de malaxare, vezi
staţia de asfalt Haverlah din
Salzgitter, adăposteşte instalaţii
de comandă complexe pentru
producţia de asfalt. În ciuda
complexităţii lor, acestea sunt
foarte solide şi uşor de întreţinut.
Cu aceste staţii de malaxare,
KEMNA produce în timp scurt
cantitaţi mari de mixtură asfaltică,
respectând normele de calitate
europene şi capacitatea
repatizatoarelor moderne.

AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaStaţia de asfalt Haverlahaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cariere de piatră
KEMNA exploatează în munţii Harz carierele de piatră Huneberg (Niedersachsen) şi Unterberg
(Tübingen). Firma Mitteldeutsche Baustoffe GmbH cu sediul în Sennewitz lângă Halle la care KEMNA
participă ca acţionară majoritară exploatează trei cariere de piatră în Saxonia Anhalt: Petersberg,
Rieder şi Schwerz. Toate aceste cariere de piatră aprovizioneză producătorii de asfalt şi beton, căile
ferate germane, firme de execuţie, oficile apelor şi cele fluviale şi navale, cât şi oficile de construcţii de
drumuri şi ocoalele silvice din toată partea de nord a Germaniei.
Centru de aprovizionare
Huneberg
În 1968 KEMNA achiziţionează
carierele de piatră Telge & Eppers
şi Huneberg din munţii Harz,
lângă Bad Harzburg. Huneberg
este modernizată şi transformată
într-o întreprindere modernă şi
productivă. În prezent Huneberg
reprezintă un important centru de
aprovizionare pentru întreaga
construcţie de drumuri din

AaaaaaaaaaaCariera de piatră cu rocă dură Unterberg, Ilfeldaaaaaaaaaaaa

KEMNA construieşte pentru
cariera de piatră de la Ilfeld o
nouă instalţie de concasat şi o
instalaţie modernă de cernut.
Aceasta are o producţie de 1 mil.
tone/an. Instalaţia modernă din
Ilfeld aduce o contribuţie
importantă la aprovizionarea
firmelor de construcţii şi a
fabricilor de materiale de
construcţie din Tübingen,
Sachsen Anhalt, Sachsen şi
Brandenburg.
Unul dintre obiectivele companiei
este de a proteja mediul
înconjurător. Toate punctele de
livrare sunt prevăzute consecvent
cu instalaţii de absorbţie pentru a
elimina emisia de praf.
AaaaaaaaaaaaaaaaaaaExploatarea materiei primeaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

regiune, cât şi pentru staţiile de
malaxare KEMNA.
Diabaz de valoare superioară
Materialul de calitate superioră al
carierei de dibaz din Huneberg
este foarte apreciat în lumea de
specialitate, castigând tot mai
mult interes în rândul
cumpărătorilor, datorită
proprietăţilor sale calitative pentru
construcţii de drumuri şi nu
numai. Materia primă exploatată
în Huneberg este cotată ca roca
cu cea mai bună calitate din
nordul Germaniei.
Din cauza durităţii şi a formei
sale cu muchii ascuţite, roca
necesită o atenţie deosebită la
concasare.

Transportul agregatelor
minerale pe calea ferată
După punerea în funcţiune în
2004 a instalaţiei de încărcare în
vagoane din Bad Harzburg,
KEMNA asigură prin intermediul
societăţii sale de exploatare
feroviară aprovizionarea clienţilor
săi nord germani cu split, pietriş si
agregate minerale, toate
provenind din cariera de diabaz
Huneberg.

Fabrica de gresie şistoasă
Sachsen Anhalt (lângă Ilfeld)
Încă din 1990 filiala KEMNA,
Teelge & Eppers participă la
conducerea firmei Hartsteinwerk
Unterberg, care preia o carieră
de piatră în Sachsen Anhalt,
lângă Ilfeld. Este vorba de un
zăcământ mare de gresie
şistoasă, care a fost parţial
exploatat în trecut.
Adaptarea la
cerinţele
moderne
implică
necesitatea
unui concept
nou.
Bazându-se
pe experienţa
vastă pe care
AaaaaaaaaÎncărcare în vagoane Bad Harzburgaaaaaaaa
o deţine,

Cariere de piatră şi balastiere
Vechiul combinat de prelucrare a pietrei naturale din Halle a fost preluat de Mitteldeutsche Baustoffe
GmbH (MDB), care în prezent exploatează cariere de piatră şi balastiere în zona Leipzig Halle
Halberstadt. Imediat după căderea zidului Berlinului au loc o mulţime de proiecte de modernizare. În
prezent, toate aceste unităţi lucrează la cel mai înalt nivel al tehnicii.
Scurt istoric
În anul 1960, în fosta RDG, se
unesc mai multe cariere de piatră
tradiţionale şi balastiere, formând
combinatul de prelucrare a pietrei
naturale din Halle. Combinatul
devine unul din primii furnizori de
materiale de construcţie în spaţiul
Germaniei centrale. Sediul
combinatului se afla la Sennewitz.
În 1990 combinatul se transformă
în Mitteldeutsche Baustoffe
GmbH şi continuă exploatarea de
pirită, nisip, split şi pietriş.
În 1992 K & P
Beteiligungsgesellschaft GmbH,
împreună cu asociaţii săi KEMNA
BAU Andreae GmbH & Co. KG.,
din Pinneberg şi Günter
Papenburg AG, din Hanovra
achiziţionează Mitteldeutsche
Baustoffe GmbH, la care KEMNA
deţinea pachetul majoritar. Odată
cu privatizarea are loc o
retehnologizare a bazei de
producţie, pentru respectarea
cerinţelor ridicate de calitate şi
cantitate.
În prezent Mitteldeutsche
Baustoffe GmbH exploatează trei
cariere de piatră, zece balastiere,
două cariere de nisip şi deţine
diferite parteneriate.

AaaaaaaaaaaaaCarieră de piatră Schwerz, producţie criblurăaaaaaaaaaaa

Nisip şi pietriş

Split şi pietriş concasat

Exploatarea pietrişului şi a
nisipului reprezintă domeniul de
activitate principal al companiei.
Produsele fabricate sunt materie
primă pentru beton, materiale de
construcţie a drumurilor şi alte
produse.
Investiţiile multiple pentru
automatizarea procedeelor de
exploatare şi de prelucrare
reprezintă baza unui nivel
ridicat şi constant al
standardului de calitate.
Acesta este certificat prin
verificare legală
periodică. Astfel
Mitteldeutsche Baustoffe
GmbH este în măsură să
livreze materiale
necesare pentru diferitele
tipuri de construcţii. În
rândul clienţilor mulţumiţi
se numără pe lângă
beneficiari, şi firme din
industria betonului şi a
materialelor de
construcţie, staţii de
asfalt, firme din domeniul
construcţiilor supraterane,
firme de construcţii
infrastructuri edilitare şi
construcţii drumuri.

De la începutul extragerii de
piatră, compania exploatează mai
multe cariere de piatră, una în
Harz şi două în spaţiul Halle.
Gresia şistoasă din zona Harz şi
porfirul cuarţos din spaţiul Halle
sunt materia primă de calitate
superioaă pentru produsele finite.
Diversitatea producţiei fabricilor
se întinde de la filer sau criblură,
până la agregate de balastieră.

A

AiBandă transportoare în balastiera Löberitza

După modernizarea fabricilor,
acestea aveau în dotare comenzi
electronice şi instalaţii de
concasare şi sortare moderne.
Standardul de calitate constant se
datorează supravegherii interne şi
externe neîntrerupte a producţiei.
În rândul clienţilor mulţumiţi se
numără pe lângă beneficiari, cum
ar fi oficiile de construcţii de
drumuri, căile ferate germane,
oficile apelor şi cele ale
transporturilor fluviale şi navale, şi
firme din industria betonului şi a
asfaltului, firme din domeniul
construcţiilor supraterane, firme
de construcţii infrastructuri
edilitare şi construcţii drumuri.

Protecţia mediului
Protecţia mediului este una dintre cele mai importante probleme ale timpului nostru. KEMNA
investeşte sume mari în protecţia mediului. Staţiile de asfalt, instalaţiile de malaxare pe şantiere,
carierele de piatră şi construcţia propriu-zisă de străzi funcţionează conform cerinţelor de protecţie a
mediului în vigoare şi respectă normele de diminuare a emisiei de gaze poluante. Tehnicile speciale de
reciclare a materialului de construcţie pentru drumuri protejază resursele naturale existente.
Reciclare în construcţia
drumurilor
Cel puţin 12 milioane tone de
asfalt sunt reciclate anual în
Germania. Reutilizarea acestuia
protejază zăcămintele de
materiale de construcţii existente.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru
betonul reciclat.
Kemna utilizează tehnici diferite
pentru aceasta problemă de
interes politic. Materialele reciclate
sunt prelucrate recâştigând
proprietăţile iniţiale. Granulatul de
asfalt reciclat se amestecă rece
sau preîncălzit cu celelalte
materiale de construcţie noi.
Pentru drenajul carosabilului se
utilizează asfaltul recilcat de la faţa
locului.

a
Autovehicule speciale sub coroana copacilor de pe alee

Protecţia aerului condiţiile
îndeplinite timpuriu
Cerinţele de diminuare a emisiilor
cuptoarelor mari au fost drastic
ridicate în anii precedenţi. În

Transport de mărfuri pe calea
ferată
Între anii 2001 / 2002 KEMNA
face posibilă continuarea

creşterea capacitatii de încărcare
a unui tren complet cu până la
1.500 tone în două - trei ore. Pe
lângă acest obiectiv economic,
staţiile de încărcare trebuie, să
corespundă normelor pentru
protecţia mediului, având în
vedere, că staţia se află într-o
staţiune balneară.

Staţia de asfalt din Leipzig

1994 şi 2002 aceste cerinţe au
devenit mai stricte. Încă de la
sfârşitul anilor optzeci şi nouăzeci,
staţiile de malaxare KEMNA
îndeplinesc normele de protecţia
mediului. Staţiile de transbordare
din carierele de piatră sunt
prevăzute cu instalaţii, care ajută
la diminuarea emisie de praf.

transportului pe calea ferată a
agregatelor minerale provenite
din Harz, Bad Harzburg,
continuând astfel o tradiţie veche
în zonă. În acest scop, KEMNA a
cumparat întregul terminal al gării
de mărfuri din Bad Harzburg. A
urmat reconstrucţia totală a gării
şi reînnoirea utilajelor, pentru

Transport pe calea ferată a cribluriia

Colaboratori
Colaboratorii reprezintă capitalul cel mai de preţ al unei companii. În colectivul KEMNA Andreae
GmbH sunt angajaţi 900 de colaboratoare şi colaboratori. Compania KEMNA se caracterizează prin
transparenţă în conducere şi un sentiment puternic de apartenenţă al angajaţilor. KEMNA poate fi
mândră de atmosfera plăcută din interiorul companiei şi de o fluctuaţie minimă de personal.

AaaaaaaaaaaaaAniversarea unui angajataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

AaImplicare în administraţieaaaa

Angajament mare al
angajaţilor
Calitatea fiecărei compani
depinde direct de calitatea
colaboratorilor. Maşinile se
pot achiziţiona. Experienţa,
priceperea şi îndemânarea,
cât şi interesul şi
angajamentul ridicat al
colaboratorilor sunt rezultatul
calificării permanente şi a
muncii de conducere. Chiar şi
astăzi folosirea utilajelor
necesită cunoştiinţe
temeinice de mecanică ale
omului.

Colaborator într-o firmă
de familie
KEMNA adoptă stilul,
atmosfera unei firme de
familie. Proprietarii sunt la
dispoziţia colaboratorilor
atunci când este nevoie,
luarea decizilor este
flexibilă şi adaptabilă la
nevoile angajaţilor.
Transparenţa din cadrul
conducerii companiei şi
apropierea de angajaţi sunt
secretul motivaţiei
angajaţilor.
AaaaŞcolarizare în cadrul companieiaaaaaaa

Calificare prin perfecţionare
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
permanentă
Înalta calificare a angajaţilor de la
KEMNA se datorează cursurilor
de perfecţionare permanente.
Şcolarizări în ţară şi străinătate
cât şi schimburi de experienţă au
loc periodic pe scară ierarhică şi
nu numai. Aceste întruniri un au
ca scop nu numai perfecţionarea,
cât şi încurajarea comunicarii şi
dezvoltarea relatiilor inter-umane.
Calificarea şi conducerea
companiei după principii
moderne, randamentul
profesional şi constant asigură
succesul în cadrul companiei. Pe
aceste principii se clădeşte
AaaaaaaaaaaaaaaaaaCompetenţă pe şantiereaaaaaaaaaaaaaaaa
managementul KEMNA.

ORGANIZARE
Organizarea KEMNA BAU Andreae GmbH. & Co. KG.
Sediu principal,sucursale,filiale şi administraţii,
Independent de înregistrarea în registul comerţului

Legendă:
- HV
Sediu principal
- NL
Sucursală
- ZN
Filială
- ASW Staţie de asfalt
- AMD Staţie de asfalt Düsseldorf
- MDB Mitteldeutsche Baustoffe
- NAM Staţii de asfalt Nordharz
- R+K R+K Asfalt

punctat = Societăţi cu pachet majoritar KEMNA

DSK - Covor asfaltic
subţire turnat la rece
Din 1965 KEMNA introduce o nouă metodă de construcţie cu covor asfaltic subţire turnat la rece,
metodă numită în cadrul companiei MICROFLEX, care îmbunătăţeşte textura suprafeţei,
impermeabilizează drumul şi îi măreşte considerabil durata de viaţă. La numai 20 de minute poate fi
reluată circulaţia peste covorul nou. Astfel sunt limitate intervenţiile tulburătoare în desfăşurarea
traficului. Construcţia de drumuri cu covor asfaltic subţire turnat la rece are costuri reduse.

®

MIKROFLEX reduce costurile
Carosabil economic şi durabil
MIKROFLEX este o mixtură
asfaltică preparată din criblură de
înaltă calitate, în principal diabaz
şi gresie şistoasă şi o emulsie
bituminoasă special formulată şi
modificată polimeric, aplicabilă pe
anumite tipuri de roci.
Tehnologia MIKROFLEX este
destinată lucrărilor de întreţinere
şi reparare a suprafeţei drumurilor

®

Mixtura MIKROFLEX :
- criblură 2 la 8 mm
- nisip de concasaj
- emulsie bituminoasă (PmBE)
- aditiv, ciment şi apă.
De ce MIKROFLEX®?
- execuţie rapidă şi mobilă
- rugozitate de durată
- costuri reduse
- protejarea resurselor
- economie de energie

sortimentele de mixtură 0/3, 0/5,
0/8 se aplică după cum urmează:
MIKROFLEX 0/3 şi 0/5 mm pentru
majoritatea tipurilor de străzi,
MICROFLEX 0/5 şi 0/8 mm
pentru zonele de drum interurban
(e.x: îndreptarea făgaşelor şi
îmbunătăţirea rugozităţii).
MICROFLEX este recomandat
pentru aplicarea în toate
categoriile de construcţie de
drumuri.
Aderenţă mare
Stratul oferă o rugozitate iniţială
sporită (fără împrăştiere
suplimentară a splitului) şi
garantează o bună rugozitate pe
termen lung. Prin utilizarea
nisipului de concasaj şi a criblurii
se obţine o microrugozitate
optimă. Introducerea agregatelor
minerale cu valoare ridicată PSV
asigură o rezistenţă ridicată la
frecare. Covorul aplicat din
MIKROFLEX măreşte siguranţa
rutieră.

AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDSK - utilajul de montaj aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

care au o fundaţie bună, respectiv
o capacitate portantă
corespunzătoare, cum ar fi piste
de aeroport, parcări şi suprafeţe
în zone industriale şi cazărmi.
Pierderea rugozităţii, uzura prin
frecare, subţierea şi fagaşele
suprafeţei carosabile sunt cele
mai întâlnite defecţiuni, care sunt
combătute de MICROFLEX.
Reabilitarea în timp util protejază
suprafaţa existentă şi reduce
costurile. Căminele de vizitare şi
gurile de scurgere nu trebuie
modificate iar bordurile pot
ramâne la înălţimea lor iniţială. Se
prelucrelucrează numai cantitatea
necesară de mixtură pentru
valorificarea substanţei.

- regenerarea subţierii sau uzării
covorului asfaltic
- etanşarea suprafeţei drumului
- îmbunătăţirea planeităţii
- suprafaţa uniformă şi rugoasă
- reducerea zgomotului
- reciclabil / reutilizabil.
Tehnica
Utilajul de malaxare şi de montaj
produce continu mixtura, conform
reţetei, şi o aplică pe suprafaţă. În
cazul condiţilor dificile de punere
în operă este necesară execuţia
manuală. Execuţia se efectuează
cu un singur strat sau pe două, cu
o greutate de material pus în
operă între 10 şi 30 kg/m2. În
funcţie de tipul de utilizare

KEMNA BAU ist Gründungsmitglied
der Gütegemeinschaft AKB

Asigurarea calităţii:
Supravegheată de Ministerul din
Niedersachsen de Econonie,
Tehnologie şi Trafic, Hannover.

DSH-V
Covor asfaltic subţire turnat la cald
pentru impermeabilizare
Prin metoda de construcţie avantajoasă DSH-V, covor asfaltic subţire turnat la cald pentru
impermeabilizare, se poate produce o rugozitate iniţială şi de lungă durată a suprafeţei carosabile prin
reabilitarea stratului de îmbrăcăminte. Reducerea zgomotului produs de maşini la rulare este un
criteriu pozitiv pentru acest tip de îmbrăcăminte a părţii carosabile.
Cauze contractuale şi
asigurarea calităţii
Covor asfaltic subţire turnat la
cald pentru impermeabilizare
(DSH V) reprezintă o dezvoltare
ulterioară a metodei de constucţie
descrisă în prescripţiile tehnice
suplimentare pentru întreţinerea
constructivă a suprafeţelor
carosabile sistem referitor la
mixturi asfaltice (ZTV BEA StB),
care se aplică în Germania din
1991. O descriere detaliată se
găseşte în caietul de sarcini al
Societăţii de cercetări în domeniul
drumurilor şi al traficului rutier
(FGSV): “Covor asfaltic subţire
turnat la cald pentru
impermeabilizare DSH-V”.
Bazele pentru executarea
covorului asfaltic subţire turnat la
cald pentru impermeabilizare
(DSH V) sunt prescripţiile tehnice
suplimentare pentru întreţinerea
constructivă a suprafeţelor
carosabile sistem referitor la
mixturi asfaltice (ZTV BEA StB) şi
caietul de sarcini.
Impermeabilizarea
Cu un repartizator special se
acoperă suprafaţa existentă cu o
peliculă de emulsie bituminoasă
pe bază de bitum modificat cu
polimeri, conform specificaţiilor
tehnice (conţinut de bitum 60%).
Se exclude o murdărire a zonelor

AaaEpox

A aaaaaaaaaaaaaaTurnarea covorului asfaltic la cald (DSH-V)aaaaaaaaaaaaaa

învecinate sau o defecţiune a
stratului pentru impermeabilizare.
Execuţiai
Grosimea medie de punere în
operă a stratului este de 1,4 cm
(aprox. 35 kg/m2). În funcţie de
starea tehnică a suprafeţei
drumului, poate fi necesară o
reprofilare suplimentară.
Cantitatea de emulsie pulverizată

DSH-V o alternativă
bună
variază între 0, 4 şi 0, 9 kg/m2.
Este necesară şi realizată o forţă
de aderenţă pentru îmbinarea
dintre straturi de 1,00 N/mm2.

După 25-40 de minute poate fi
reluată circulaţia peste covorul
nou.
Tehnica
La execuţie se va aplica un strat
de bitum pe partea inferioară a
stratului de îmbrăcăminte nou.
Acest lucru este posibil datorită
conceperii mixturii cu volum
ridicat de goluri în conformitate cu
cerinţele caietului de sarcini.
Aderenţă mare
Stratul oferă o rugozitate
iniţială sporită, fără
împrăştierea suplimentară a
splitului. Prin utilizarea
nisipului de concasaj şi a
criblurii în cantităţi mari se
obţine o microrugozitate ideală
şi se asigură o aderenţă de
lungă durată.
Avantajele metodei de
construcţie
- aderenţă iniţială mare
- aderenţă de durată
- reduce zgomotul produs la
rulare
- progres tehnicg
- reluarea rapidă a traficului
- costuri de producţie reduse
- protejarea stratului suport
- etanşarea stratului suport
- reprofilare
- legătură între straturi.

AaaaaaaaaaaaaaaaaaaExecuţia DSH-V pe o şosea naţionalăaaaaaaaaaaaaaaaaa

Asfalt turnat
Îmbrăcămintea de drumuri din asfalt turnat satisface în mare măsură cerinţele de impermeabilitate,
stabilitate la trafic intens şi durata lungă de viaţa. KEMNA este implicată în dezvoltarea tehnologiei
de turnare a asfaltului. Prima aplicare mecanică a asfaltului turnat a avut loc în anul 1953. Pănă în
acel moment asfaltul turnat (AT) a fost aplicat manual, chiar şi pe străzile late.
Asfaltul turnat şi etanşarea :
în construcţia de drumuri
- construcţie autostrăzi
- căi de acces la proprietăţi şi curţi
- întreţinere străzi şi suprafeţe de
asfalt
- dirijarea apei
în construcţii civile şi indistriale
- în construcţia de locuinţe
- straturi/construcţii industriale
- mastic asfaltos turnat
Etanşări şi îmbrăcaminte din
asfalt turnat în construcţii
inginereşti
- etanşări conform prescripţiilor
tehnice suplimentare de inginerie
- construcţia de poduri
- nivele de parcare şi garaje
subterane
Metode de construcţie speciale
cu asfalt turnat
- suprafeţe industriale cu solicitări
speciale
- după legea privind
gospodărirea apelor
- depozite de sare de
împrăştiere, de îngrăşăminte,
de cereale, rezervorare la
pompe, interprinderi de
salubrizare
- silozuri de cereale, standuri
de muls
- asfalt turnat ca infrastructură
pentru linile de tramvai
- pardoseli asfaltice turnate
- asfalt turnat colorat
Asfalt turnat în construcţii de
drumuri, civile şi industriale şi
inginereşti
Lucrările în domeniul construcţiilor
de drumuri se execută cu
personal calificat, KEMNA BAU
lucrează conform prescripţiilor
tehnice suplimentare de asfalt.
Datorită modalităţilor flexible de
montare a asfaltului turnat, acesta
poate fi aplicat manual pe
suprafeţe mici sau greu
accesibile.
Suprafeţele de drum avariate,
chiar şi suprafeţele mici, se pot
drena cu asfalt turnat, fără a
întâmpina obstacole.
Cursurile de apă etanşate cu
asfalt turnat au un avantaj în faţa
rigolelor pavate, astfel se pot
realiza drenări pe cursul de apă

cu înclinaţii
abrupte fără
existenţa
rosturilor.
Specialiştii
companiei
KEMNA BAU pot
realiza pardoseli
din asfalt turnat
pentru diferitele
cerinţele ale
construcţiilor noi
sau pentru
drenajul
construcţiilor
vechi conform
AEtanşare cu răşină epoxidică a unui pod pe autostradă
DIN 18560.
Pardoseala din
răşinei epoxidice şi a straturilor de
asfalt turnat folosită în construţile asfalt (unul sau două straturi).
inginereşti oferă multe avantaje,
În construcţia de poduri se aplică
deoarece acesta deţine o
pe etanşare, straturi de protecţie
rezistenţă la uzură mare şi nu
din asfalt turnat şi straturi de
facilitează formarea prafului.
îmbrăcăminte asfaltică turnat,
Îmbrăcămintea asfaltică este
conform prescripţiilor tehnice
indicată pentru utilajele de
suplimentare. Dimensiunile
transport uzinal (e.x. stivuitorul).
suprafeţei şi compoziţia de
Un alt avantaj îl constituie
mixtură variază după tipul
rezistenţa împotriva acizilor,
construcţiei. Asfaltul turnat se
leşiilor sau altor soluţii de acest
aplică manual pe suprateţele mici,
gen.
suprafeţele mari necesită maşini
speciale de turnat asfalt şi
Personalul calificat KEMNA BAU finisoare pentru asfalt turnat.
execută etanşarea suprafeţelor
Metodă de construcţie specială
din beton la construcţii de poduri
şi asfalt colorat
si nivele de parcări, prin aplicarea

AaaaaaaaaaaaaExecutarea stratului de asfalt turnat pe autostradăaaaaaaaaaaaaa

Adrese
Sucursale şi pachete majoritare
Sediul principalaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
KEMNA BAU Andreae GmbH. & Co. KG.
Tondernstraße 70
25421 Pinneberg
Telefon (0 41 01) 70 05-0
Telefax (0 41 01) 70 05-60
E-Mail: info@kemna.de

Firme de execuţie lucrăriaaaaaaaaaaaa

Zweigniederlassung Hamburg
Halskestraße 60 - 62
22113 Hamburg
Telefon (0 40) 780 182-0
Telefax (0 40) 780 182-20
E-Mail: info-bau-hamburg@kemna.de
Zweigniederlassung Neuss
Bockholtstraße 106
41460 Neuss
Telefon (0 21 31) 59 02-0
Telefax (0 21 31) 59 02 50
E-Mail: info-bau-neuss@kemna.de
Sonderbau West
Bockholtstraße 106
41460 Neuss
Telefon: (0 21 31) 59 02-0
Telefax: (0 21 31) 59 02-10
E-Mail: info-bau-neuss@kemna.de
Zweigniederlassung Hannover
Waldstraße 15
30163 Hannover
Telefon (05 11) 3 90 76-0
Telefax (05 11) 3 90 76 20
E-Mail: info-bau-hannover@kemna.de
Zweigniederlassung Leipzig
Geithainer Straße 64
04328 Leipzig
Telefon (03 41) 6 56 19-0
Telefax (03 41) 6 56 19-27
E-Mail: info-bau-leipzig@kemna.de
Zweigniederlassung Nordhausen
Helmestraße 96
99734 Nordhausen
Telefon (0 36 31) 43 99-0
Telefax (0 36 31) 43 99-10
E-Mail: info-bau-nordhausen@kemna.de
Zweigniederlassung Wernigerode
Martin-Heinrich-Klaproth-Straße 35
38855 Wernigerode
Telefon (0 39 43) 55 32 60
Telefax (0 39 43) 55 32 89
E-Mail: info-bau-wernigerode@kemna.de
Zweigniederlassung Lübeck
Aldermannweg 1
23560 Lübeck
Telefon (04 51) 4 80 09-0
Telefax (04 51) 4 80 09 99
E-Mail: info-bau-luebeck@kemna.de
Zweigniederlassung Schwerin
Am Consrader Berg
19086 Consrade bei Schwerin
Telefon (03 85) 2 08 43-0
Telefax (03 85) 2 08 43-10
E-Mail: info-bau-schwerin@kemna.de

Wiegand Bauunternehmung
Zweigniederlassung der
KEMNA BAU Andreae GmbH. & Co. KG.
Owiedenfeldstraße 1
30559 Hannover
Telefon (0511) 51 98 99 - 0
Telefax (0511) 51 98 99 - 30
E-Mail: info-bau-wiegand@kemna.de
KEMNA Spezialbau GmbH
Iserstraße 8 - 10
14513 Teltow
Telefon (0 33 28) 44 83 10
Telefax (0 33 28) 44 83 18
E-Mail: info-bau-teltow@kemna.de
Hermann Niermann Nachf. GmbH
Bockholtstraße 106
41460 Neuss
Telefon (0 21 31) 59 02 24
Telefax (0 21 31) 59 02 35
E-Mail: info@niermann-gussasphalt.de
Staţii de asfaltaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ASPHALTSPLITT-WERK ALTONA
Zweigniederlassung der
KEMNA BAU Andreae GmbH. & Co. KG.
Rondenbarg 50
22525 Hamburg
Telefon (0 40) 85 39 07-10
Telefax (0 40) 85 39 07 88
E-Mail: info-asw-altona@kemna.de
ASPHALTSPLITT-WERK HAGENVORHALLE
Zweigniederlassung der
KEMNA BAU Andreae GmbH. & Co. KG.
Weststraße 116
58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 9 36 99-0
Telefax (0 23 31) 9 36 99-50
E-Mail: info-asw-hagen@kemna.de

ASPHALTSPLITT-WERK LEIPZIG
Geithainer Straße 62
04328 Leipzig
Telefon (03 41) 6 58 43-0
Telefax (03 41) 6 58 43-30
E-Mail: info-asw-leipzig@kemna.de
ASPHALTSPLITT-WERK WALLE
Holtumer Straße 22
27283 Verden (Aller)
Telefon (0 42 30) 93 03-0
Telefax (0 42 30) 93 03 26
E-Mail: info-asw-walle@kemna.de
ASPHALTSPLITT-WERK WANSLEBEN
Pumpstation Nr. 10
06318 Wansleben am See
Telefon (03 46 01) 6 04-0
Telefax (03 46 01) 6 04-20
E-Mail: info-asw-wansleben@kemna.de
Dienstleistungszentrum
Asphaltsplitt-Werke
Lister Damm 1
30163 Hannover
Telefon (05 11) 9 61 96-0
Telefax (05 11) 9 61 96-96
E-Mail: info-dlz-hannover@kemna.de
Cariere de piatrăaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HARZER PFLASTERSTEINBRÜCHE
TELGE & EPPERS
Am Güterbahnhof 5
38667 Bad Harzburg
Telefon (0 53 22) 55 4-0
Telefax (0 53 22) 55 4-1 55
E-Mail: info-t+e-goslar@kemna.de

ASPHALTSPLITT-WERK KAMENHEEREN
Wideystraße 30
59174 Kamen
Telefon (0 23 07) 20 00-0
Telefax (0 23 07) 20 00-20
E-Mail: info-asw-heeren@kemna.de

Betrieb:
DIABASWERK HUNEBERG DER
HARZER PFLASTERSTEINBRÜCHE
TELGE & EPPERS
An der B4 zwischen Bad Harzburg und
Torfhaus
Abfahrt Ampelanlage
38667 Bad Harzburg
Telefon (0 53 22) 78 06-0
Telefax (0 53 22) 78 06-29
E-Mail: info-t+e-goslar@kemna.de

ASPHALTSPLITT-WERK ANDERTEN
Lohweg 42
30559 Hannover
Telefon (05 11)16 99 07-0
Telefax (05 11)16 99 07 - 33
E-Mail: info-asw-anderten@kemna.de

HARTSTEINWERK UNTERBERG
Peter-Kemna-Weg 1
99768 Ilfeld
Telefon (03 63 31) 3 78-0
Telefax (03 63 31) 3 78-14
E-Mail: info-hsw-unterberg@kemna.de

ASPHALTSPLITT-WERK DÖLZIG
Am Schrägweg 8
04435 Schkeuditz
Telefon (03 42 05) 8 44 00
Telefax (03 42 05) 8 44 40
E-Mail: info-asw-doelzig@kemna.de

Cariere de piatră/Balastiereaaaaaaaaaa

ASPHALTSPLITT-WERK HAVERLAH
Steinlaher Straße
38275 Haverlah
Telefon (0 53 41) 83 21-0
Telefax (0 53 41) 83 21 21
E-Mail: info-asw-haverlah@kemna.de

MITTELDEUTSCHE BAUSTOFFE GmbH
Köthener Straße 13
06193 Sennewitz
Telefon (03 46 06) 2 57 60
Telefax (03 46 06) 2 57 24
E-Mail: info-t+e-goslar@kemna.de

Întrebaţi-ne! Noi avem experienţă!

