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PETAL S.A. a fost fondată în anul 1949 şi are o
experienţă de peste 20 ani în proiectarea şi
fabricarea de utilaj petrolier, robinete şi
armături industriale.

Firma noastră este unul din producătorii
consacraţi de utilaj şi echipament petrolier
pentru diferite condiţii geografice de climă şi
mediu, echipamente şi piese de schimb
destinate forajului şi extracţiei ţiţeiului şi a
gazului metan, armături industriale, utilaj
geologic, piese de schimb pentru reparaţii
capitale de utilaj metalurgic.

Petal S.A.

P deeste experienţă

în proiectarea şi

fabricarea de

utilaj petrolier

2 ani5



Managementul Integrat este fundamentul
strategic pe care se bazeaz conducerea
firmei noastre, PETAL S.A., în determinarea
politicii i obiectivelor referitoare la
calitate, mediu, s n tate i securitate
ocupa ional .

Men inerea i îmbun a
Sistemului de Man

ele
i OHSAS

180
.

elul nostru comun este de a demonstra
aptitudinea PETAL S.A

ele clien ilor, s îmbun t -

ilor.

Politica managementului la cel mai înalt
nivel este fundame tre:
-
n domeniile: calitate, mediu, s tate

;
- prevenirea polu rii acci

i a bolilor
profesionale, ile
desf urate;
- u

n scopul economisirii
resurselor naturale;

ele legale
ele aplicabile privind calitatea,

mediul, s
;

- asigurarea unui cadru adecvat pentru
i analizarea o

i pentru
desf ilor.

ă

ş
ă ă ş

ţ ă

ţ ş ătăţirea continuă
agement Integrat,

implementat, în acord cu cerinţ ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 ş

01:2007 este preocuparea noastră de
bază

Ţ
. de a satisface

continuu cerinţ ţ ă ă ă
ţim performanţele produselor, pentru a
depăşi aşteptările clienţ

ntal orientată că
îmbunătăţirea continuă a performanţelor

î ănă şi
securitate ocupaţională

ă dentale, a
accidentelor de muncă ş

în toate activităţ
ăş

tilizarea eficientă a materiilor prime şi
materialelor î

- conformarea cu cerinţ şi cu
toate cerinţ

ănătatea şi securitatea
ocupaţională

stabilirea ş biectivelor de
calitate, mediu şi OH&S, precum ş

ăşurarea activităţii tuturor salariaţ

tor ional de

rind atingerea urm toarelor obiective:
a cifrei de afaceri;

terea ponderii utilajului petrolier din
total produse vândute;
- cre terea volumului v rilor la export;

terea profitului total brut;
-

i a utilajelor);
a polu

i emisii;
- reducerea continu a

.

Procesele Sistemului de Management
Integrat sunt planificate inute sub
control prin:

a resurselor;
- i constientizarea
responsabililor de procese, care stabilesc,
men in i îmbun esc continuu obiecti
vele cuantificabile

pentru fiecare tip de proces;

;
mbu

n i responsabili
n raport cu presta ia sa.

Conducerea PETAL S.A.
i d

ilor prin,
.

ie face parte integ
din Manualul Sistemului de Managem

la toate
nivelurile periodic.

Ca producă tradiţ utilaj petrolier,
suntem angajaţi pe o piaţă concurenţială
urmă ă
- creşterea anuală
- creş

ş ânză
- creş

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a
salariaţilor (modernizarea spaţiilor, a
echipamentului ş
- reducerea continuă ării, prin
micşorarea cantităţii de deşeuri ş

ă riscului global de
accidentare şi îmbolnăvire profesională

şi ţ

- identificarea, alocarea şi optimizarea
continuă

desemnarea, instruirea ş

ţ ş ătăţ -
şi indicatori de

performanţă
- documentarea, analiza, măsurarea,
monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă
- implicarea tuturor angajaţilor în î -

ătăţirea proceselor ş zarea
fiecărui angajat î ţ

este orientată spre
identificarea ş ezvoltarea aptitudinilor
angajaţ instruire, recrutare,
conştientizare şi evaluare continuă
- Prezenta declaraţ rantă

ent
Integrat, a fost comunicată în interiorul
organizaţiei, este cunoscută

şi este revizuită

Cuvântul managerului

Politica referitoare la
calitate, mediu,
s n tate i securitate
ocupa ional
ă ă ş

ţ ă

54

elor Manualului
Sistemului de

sarcini obligatorii pentru fiecare
angajat al PETAL S.A.

Ca Director General
n acest

AC ca reprezentant al
Directorului General pentru:

n Manualul Sistemului de
Management Integrat;

i obiectivelor;

a rezultatelor acestor
verific ri.

- Materializarea politicii şi a obiectivelor
calităţii declarate, a cerinţ

Management Integrat,
reprezintă

mă angajez să pun în
aplicare această politică şi î scop,
deleg responsabilitatea şi autoritatea
Director Tehnic şi

1. Implementarea şi menţinerea sistemului
descris î

2. Verificarea aplicării, îndeplinirii şi
îmbunătăţirii politicii ş

3. Raportarea directă
ă

Angajamentul
nostru

este satisfacerea
cerin

tri.
ţelor clienţilor

noş

"Existăm numai
prin clienţii noştri

mulţumiţ

„Existăm pentru a
mulţumi clienţ

i!”

ii!"

Director general,

Ing. Ion VASÎLCA



Istoric

Calitate şi
profesionalism
din 1949

Î ă
ă ţ ş

ţ ă ş
ş -

ş ţ ţ ţ ş
ă
de

ţ

ş

n prezent, firma noastr este unul
din produc torii consacra i de utilaj i
echipament petrolier pentru diferite
condi ii geografice de clim i mediu,
echipamente i piese de schimb des
tinate forajului i extrac iei i eiului i
a gazului metan, arm turi industriale,
utilaj geologic, piese schimb
pentru repara ii capitale de utilaj
metalurgic, alimentar, robinete
industriale i utilaj geologic.

2012

Robinete vândute
2000 - 2011

Î ţ
ş

n anul 2004 ob ine certificarea API
6A pentru robinete i duze.

2004

Î î ă
ăţ

n anul 2001, firma i certific Sistemul
de Management al Calit ii conform
ISO 9001.

ş

2001

Î
ă â ş

î î ă ţ ş
ă

n anul 2000,  PETAL devine societate
privat cu capital integral rom nesc i
şi ndreapt aten ia spre cre terea

calit ţii produselor sale.

2000

1980
Din 1980 unitatea realizeaz o ascensi
une rapid prin modernizarea i cons
truirea de noi capacit ţi de produc ie,
dotarea cu linii tehnologice moderne i
prin cre terea preg tirii profesionale a
angaja ilor. n aceast perioad are loc
asimilarea de utilaj petrolier.

ă -
ă ş -

ă ţ
ş

ş ă
ţ Î ă ă

1985
Î î ă

ă -
ţ ş

n anul 1985 societatea ncepe s se
numere printre produc torii consa
cra i de agregate de cimentare i
echipamente la gura sondei.

1949
Societatea Comercial PETAL S.A, a
fost fondat în anul 1949, ca o firm
produc toare de confec ii metalice
simple.

ă
ă ă

ă ţ

1970
Complexitatea produselor a crescut
treptat, astfel c n anii ’70 s se
numere printre  firmele produc toare
de utilaj metalurgic.

ă î ă
ă

76

Din anul 1995
compania Petal SA

a fost listată la Bursă

1995

Din 1985
num printre

produc torii consacra i de
agregate de cimentare i

echipamente la gura sondei

ne ărăm
ă ţ

ş

2010
În 2010 firma îşi extinde gama de pro
duse certificate API şi face trecerea
de la Sistemul de Management al
Calităţii la Sistemul de Management
Integrat pentru Calitate, Mediu
Sănătate şi Securitate Ocupaţională
conform standardelor ISO 9001,
ISO 14001 şi OHSAS 18001.

-

,

16.683



Viziune şi strategie

Petal SA și-a asumat angajamen

tul de a crea produse fiabile pentru
to i partenerii săi, plasând dezvolta
rea durabilă în centrul strategiei
sale de afaceri.

-

ţ -

98

Principii durabile
pentru un viitor solid

Petal SA

TR
A

DIŢIE CALITATE

Tradi ieţ

-

-

Suntem un partener de
încredere, o companie puternic

cu o prezen de peste 64 ani.

Peste 25 ani de experien n
proiectarea i fabricarea de utilaj
petrolier

ă
ţă

ţă î
ş

.

Performanţă

-

-

-

Ne respect m
angajamentele f cute

partenerilor noștri.

ut m mplement m
întotdeauna cele mai bune solu ii.

O echip puternic ob ine cele mai
bune rezultate

mbun t im continuu
performan ele produselor pentru a
dep i a tept rile clien ilor

ă
ă

- Că ă şi i ă
ţ

ă ă ţ
.

Î ă ăţ
ţ

ăş ş ă ţ .

Calitate

- ăţ

ă
.

- ă

ţ -

î ţ ţ ş

î ţă î ţ
ş ă
î e

Sistemul calit ii al
PETAL S.A. este certificat de

prestigioasa firm LLOYD'S
REGISTER QUALITY ASSURANCE

Societatea este certificat de
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE în
conformitate cu cerin ele standarde
lor API Spec. Q1 Quality Assurance
Programmes i API Spec. 6A.

Diversificarea gamelor produselor
n conformitate cu cerin ele pie ei i

ultimelor standarde de calitate.

Investim n permanen n inova ie
i tehnic pentru a satisface cele mai
nalte standard calitative.

ş

-

-

Valorile noastre
Tradi ie, performan calitate
- aceste valori reprezintă promisiunea
noastră de a clădi rela ii durabile de
afaceri, bazate pe încredere, dar și
angajamentul nostru de a respecta
această promisiune în toate aspectele
activită ilor noastre

ţ ţă şi

ţ

ţ

Principiile noastre
- mbun t irea continu a
performan elor
- Abordarea sustenabilă în materie de
mediu
- Responsabilitatea social
- Utilizarea eficient a materiilor
prime

Î ă ăţ ă
ţ

ă
ă

280%

280%
creşterea cifrei de

afaceri  din anul
2000 (5.9 mil. lei) până în

2011 (22.4 mil. lei)

2000 2011

5.9

22.4

ci
fr

a 
d

e 
af

ac
er

i (
m

il.
 le

i)





Agremente/certificări

Managementul Integrat este
fundamentul strategic pe care se
bazeaz conducerea firmei noastre,
PETAL S.A., în determinarea politicii i
obiectivelor referitoare la calitate,
mediu, s n tate i securitate
ocupa ional .

Men inerea i îmbun -
a Sistemului de Man

ele
i OHSAS 180

.

ă
ş

ă ă ş
ţ ă

ţ ş ătăţirea conti
nuă agement
Integrat, implementat, în acord cu
cerinţ ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 ş 01:2007
este preocuparea noastră de bază

1312

Sistemul de
Management Integrat

Sistemul calităţii al
PETAL S.A. este certificat de

prestigioasa firmă LLOYD'S
REGISTER QUALITY

ASSURANCE



2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ACF C o ă
C ţ
apete de col an +

apete de erup ie Robinete Pompe Piese schimb
pompe Cifra de afaceri LEI

3 12 1687 2 9010 5873914

3 12 1292 6 6545 8485379

10 14 1457 80 7464 11461059

7 20 1501 2 9413 6993511

3 10 1802 2 6959 10578832

2 11 850 5 8525 15246483

4 13 600 2 6458 18375804

2 20 290 3 8922 22824301

18 34 1600 21 14402 29140163

19 25 1448 18 11544 22822847

15 45 1662 41 6570 20534413

23 50 2494 15 7862 22470527

Perioada

Performanţe economice

64 ani de
excelenţă în afaceri

modernizarea capacit ii de
produc ie i cre terea calit ii
profesionale a angajatorilor, ceea ce a
permis asimilarea unei game vaste de
produse.

Produc ia de petrol i gaze naturale
asigur 60% din întreaga activitate
economic la nivel mondial.
În viitor se anticipeaz o cre tere de
cca 5-10% pe an, dar pentru c
z c mintele vor fi din ce în ce mai
dificil de exploatat va fi necesar s
apar echipamente noi pentru
condi ii dificile de presiune (2000 ÷
15000 PSI), temperaturi (-80°C ÷
+400°C), rezistente la agen i corozivi
(CO, H S, ap s rat , etc.).

ăţ
ţ ăţ

ţ
ă

ă
ă

ă
ă ă

ă
ă
ţ

ţ
ă ă ă

ş ş

ş

ş

2

În cursul anului 2011 au avut loc
achizi ii de active pentru amenajarea
spa iilor de produc ie interioare-
exterioare i pentru modernizarea
capacit ii de produc ie respectându-
se prevederile legale.

Valoarea exportului în anul 2011 a
fost de 3.287.144 lei.

Profitul din exploatare a fost la
sfâr itul anului 2011 de 1.245.121 .

Principalele produse realizate au fost
echipamente la gura sondei i utilaj
metalurgic.

Petal SA a înregistrat în ultimii ani o
cre tere accelerat prin

ţ
ţ ţ

ăţ ţ

lei

ă

ş

ş

ş

ş

1514

Peste 17 255
vândute din 2000

pân în prezent.

. de produse

ă

17.255

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Num rul de agregate de
cimentare i fisurare, robinete,
capete de coloan i capete de

erup ie, pompe i piese de
schimb pentru pompe vândute
de Petal S.A. i valoarea cifrei

de afaceri în perioada
200 -2011.

ă

ă
ţ

0

ş
ş

ş

ş

În perioada 2000 - 2011 cifra
de afaceri a crescut
ajung nd la un maxim de
29.140.163 lei.

â

Cifra de afaceri



1716

Responsabilitate social i de mediuă ş

Oamenii şi mediul,
cele mai valoroase
resurse

Responsabilitate socială

Petal S.A. de ine certificarea  OHSAS
18001:2007 pentru Sistemul de
Management al S n t ii i Siguran ei
Ocupa ionale.

Conducerea PETAL S.A. este orientat
spre identificarea i dezvoltarea
aptitudinilor angaja ilor prin instruire,
recrutare, con tientizare i evaluare
continu .

- Îmbun t irea continu a
performan elor în domeniul s n t

e.
- Prevenirea i eliminarea accidente
lor de munc i a bolilor profesionale,
în toate activit ile desf urate.

ţ

ă ă ăţ ţ
ţ

ă

ţ

ă

ă ăţ ă
ţ ă ă ăţii

şi securităţii ocupaţional
-

ă
ăţ ă

ş

ş

ş ş

ş
ş

ş

Obiectivele noastre sunt:

Evaluarea impactului
asupra mediului
înconjur toră

Începând cu anul 2010 Petal S.A. a
fost certificat pentru Sistemul de
Management al Mediului  conform
standardelor ISO 140001:2004.

Petal S.A. de ine autoriza ia de mediu
nr. 52/15.05.2009, valabil zece ani
de la data emiterii.
În desf urarea activit ii unitatea
folose te substan e din categoria
substan elor periculoase, a c ror
eviden este foarte strict .
Pentru de eurile rezultate din
activitatea desf urat sunt întocmite
toate documentele impuse conform
HG856/2002 i HG1061/2008.
Pentru eliminarea/ valorificarea
de eurilor sunt încheiate contracte cu
agen i economici autoriza i.

Prin implementarea Sistemului de
Management de Mediu, manage-
mentul de la cel mai nalt nivel se
angajeaz pentru:
- prevenirea polu rii accidentale
- utilizarea eficient a materiilor
prime i materialelor în scopul
economisirii resurselor naturale
- conformarea cu cerin ele legale i
cu toate cerin ele aplicabile privind
mediul
- reducerea continu a polu rii, prin
mic orarea cantit ii de de euri i
emisii

ă

ţ ţ
ă

ă ăţ
ţ

ţ ă
ţă ă

ă ă

ţ ţ

î
ă

ă
ă

ţ
ţ

ă ă
ăţ

ş
ş

ş
ş

ş

ş

ş

ş

ş ş ş

- Conformarea cu cerin ele legale i
cu toate cerin ele aplicabile privind
s n tatea i securitatea ocupa ional .
- Asigurarea unui cadru adecvat
pentru stabilirea i analizarea
obiectivelor s n tatea i securitatea
ocupa ional , precum i pentru
desf urarea activit ii tuturor
salaria ilor.

Petal S.A. urm
mbun t irea condi iilor de munc

ale salaria ilor prin modernizarea
spa iilor, a echipamentelor i a
utilajelor.

Num rul de angaja i este în prezent
277 i se urm re te cre terea acestui
num r cu peste 20% în viitorul
apropiat, oferind astfel
pe plan local pentru ocuparea unui
loc de munc .

ţ
ţ

ă ă ţ ă

ă ă
ţ ă

ă ăţ
ţ

ăreşte în permanenţă
î ă ăţ ţ ă

ţ
ţ

ă ţ
ă

ă

ă

ş

ş

ş
ş
ş

ş

ş

ş ş ş

şanse reale

PE

RFOMANŢĂ ECONOM
ICĂ

277
2012

2013

+ 20%

Până la sfârşitul anului 2013
se prognozează o creştere cu
până la 20% a numărului de

angajaţi ai companiei.

Investim în mod continuu
în protejarea mediului

înconjurător



1918

Producţie

Petal, producător
consacrat de utilaje şi
echipamente petroliere

- unde
se efectuează operaţiile de cromare
dură, cadmiere, fosfatare.

-
dotată atât cu maşini universale, cât şi
cu maşini specializate, maşini cu
comandă numerică, unde se realizează
operaţii de strunjire, frezare, dantura-
re, honuire, rectificare, găurire, morte-
zare, rabotare, detalonare etc. În
cadrul secţiei se pot realiza prelucrări
pentru piese cu diametre de până la
2.200 mm şi lungimi de până la
6.000 mm.

- dotată
cu echipamente de sudură MIG, MAG,
TIW / WIG, MMA, sudură în puncte,
oxigaz, maşini de roluit, etc.

- la
capătul liniei de asamblare produsele
sunt testate în cadrul standurilor

Sectorul de acoperiri metalice

Secţia de prelucrări mecanice

Secţia de confecţii metalice

Sectorul de asamblare şi testare

Compania este amplasată pe o supra-
fa�ă de 42800 de metri pătraţi, din care
27000 de metri pătraţi sunt ocupaţi de
clădiri administrative şi de produc�ie, și
este în continuă expansiune.
Numărul de angaja�i este în jurul
valorii de 270, 210 dintre aceştia fiind
direct productivi.

- în cadrul căruia proiecta-
rea şi simularea se face cu ajutorul
software-urilor 3D de către ingineri
specializaţi şi experimentaţi.

- ce asigură 80%
din necesarul de piese turnate din oţel,
fontă şi neferoase. Semifabricatul
turnat poate avea o greutate de până
la 1000 kg, cu grad de complexitate de
până la IV. Formele utilizate în turnăto-
rie pot conţine până la 6 miezuri.
La finalul proceselor, semifabricatul
turnat părăseşte secţia având un as-
pect foarte îngrijit datorat instalaţiilor
de sablare.

-
este dotat cu cuptoare verticale,  insta-
laţie de tratament în strat fluidizat,
instalaţie de tratament cu curenţi de
înaltă frecvenţă, băi de săruri.
Principalele tratamente termice efec-
tuate în cadrul acestui sector sunt:
recoacere, călire, revenire, cementare,
nitrurare, nitroferoxare, efectuate pe
piese de diametre de până la 1200 mm
şi lungimi (înălţimi) de până la 1500
mm.

Compania se bucură de o autonomie
ridicată:

Departamentul de Concepţie -
Proiectare

Secţia de turnătorie

Sectorul de tratamente termice

specializate pe tipuri de produse
(standuri automatizate de testare a
armăturilor cu presiuni de până la
2000 bar, standuri automatizate
pentru testarea, monitorizarea şi
înregistarea parametrilor agregatelor
de cimentare şi fisurare  cu presiuni
până la 1050 bar, standuri pentru
verificarea funcţionalităţilor, etc.).

- În cadrul laboratoarelor
de analize chimice se determină precis
şi rapid  compoziţia chimică a semifa-
bricatelor feroase şi neferoase, prin
intermediul unui spectrometru de
emisie optic cu scânteie în argon.
Laboratoarele de examinări nedestruc-
tive sunt dotate cu aparatură pentru
efectuarea examinărilor cu ultrasu-
nete, cu particule magnetice şi cu
lichide penetrante. În cadrul
laboratorului de încercări mecanice se
efectuează încercări la încovoiere prin
şoc, încercări la tracţiune, măsurare
deformaţii, t r re arcuri, etc.
Laboratorul de lungimi este dotat cu
AMC-uri de o mare diversitate şi
precizie.

Toate încercările, testele, analizele din
cadrul laboratoarelor sunt executate
numai de personal calificat, instruit
special pentru operaţiile respective.

Laboratoare

a a

70%

cu 70% prin demararea
proiectului Dezvoltarea
producţiei de utilaj petrolier,
creşterea capacităţii de
certificare a gamei de produse
conform standardelor A.P.I.,
urmărind creşterea competiti
vităţii produselor pe piaţa
internă şi în special pe pieţele
externe în valoare de 13.65
milioane lei

“

-

”

266
266 capete de

coloan i capete de
erup ie

de
ă ş
ţ vândute în
ultimii 11 ani

Furnizori principali:

Galaţi
Buzău

Câmpina
Câmpina
Câmpina

Târgovişte
Bucureşti

Arcelor Mittal -
Forja ROTEC -

Forja NEPTUN -
Turnătoria ORION -

Confind -
MECHEL -

Miras Internaţional -

Creşterea capacităţii
de producţie



Agregat de cimentare
AC 050
1 otor ş

ă
. M i transmisie Caterpillar

Pomp triplex cu plungere - echipament
D90; D100; D115; D125 mm

Agregat de cimentare
AC 040
1 otor ş
Pompă

. M i transmisie Caterpillar
triplex cu plungere - echipament

D100; D115 mm

Agregat de cimentare
AC 0şi fisurare F 70

1 otor ş
2

Pompă

. M i transmisie Caterpillar

. Motor diesel Detroit model DDC seria
60/ Cutie de viteze Cv12-352

triplex cu plungere - echipament
D100; D115; D125 mm

Agregat de cimentare
AC 50şi fisurare F 10

1 otor ş
Pompă

. M i transmisie Caterpillar
triplex cu plungere - echipament

D85; D100; D115; D125 mm

Agregate
de cimentare
şi fisurare

atât aparatele de urmărire a funcţionării
pompei cu plungere şi a pompei de apă,
cât şi cele necesare urmăririi funcţionării
motorului de acţ

ă
atele sunt prevă manometre

cu izolator de mediu ş

ă ranţă re,
iar manifoldul pompei de apă cu
siguranţă cu resort.

Pentru funcţionarea în timpul nopţ

jate spre
locurile care necesită o supraveghere
atentă

ionare.
Pentru urm rirea presiunii de refulare,
agreg zute cu

i amortizor,
montate pe colectorul de refulare al
pompei.

Pentru protejarea la suprapresiuni,
manifoldul de refulare este dotat cu
supap de sigu cu cui de forfeca

ii,
agregatele sunt dotate cu trei corpuri de
iluminat de 24V, putând fi diri

.

Agregatele de cimentare sunt unit i
mobile concepute

iuni de cimentare, fisurare,
echilibrare, presiune, stingere, acidizare.
Agre ie
TATRA, ROMAN sau KRAZ.

Agregatele sunt dotate cu pompe duplex
sau

param
. Aceste

i
i în ceea ce prive te

interschimbabili

rii pompei
tr de
grupul motor Diesel CATERPILLAR
echip

cire, evacuare, ungere.
Antrenarea

prin intermediul transmisiei
CATERPILLAR.

Agregatele su

compartimente independente, egale,
protejate împ

iunile de

tor de cimen

nd 100
tone amestec / .

Comenzile
i se pot efectua de pe podestul

amplasat în jur

ăţ
pentru a efectua la

sondă operaţ

gatele sunt amplasate pe autoşas

triplex cu plungere de înaltă presiune
care asigură etrii tehnici normali la
aspiraţie naturală a sunt
concepute unitar, asigurând raportul
optim între putere ş debitul de refulare,
cu facilităţ ş

tatea.

Puterea necesară antrenă
iplex cu plungere este furnizată

at cu toate sistemele de aspiraţie
aer, comandă, ră

pompei cu plungere se
realizează

nt echipate cu un rezervor
de măsurare din oţel cu două

otriva coroziunii.

Pentru operaţ cimentare,
agregatele sunt prevăzute cu un
amestecă t cu trei duze,
alimentat cu apă de către pompa de apă.
Amestecătorul poate funcţiona cu una,
două sau toate trei duzele, asigurâ

oră

agregatului sunt centralizate
ş

ul pupitrului de comandă.
La pupitrul de comandă sunt montate

Produse - Agregate de
cimentare şi fisurare

20 21

Agregat de cimentare
AC 350
Antrenare de la motorul autoşasiului

ăPomp duplex cu pistoane - echipament
4 in; 4 ½ in; 5 in

2000-2007

2008-2011

31%

69%

34 buc.

75 buc.

Agregate
de cimentare

şi fisurare vândute
în perioada

2000 - 2011

3% 3%

9%

6%

3%

2%

4%

2%

17%

14%

21%

16%

În 2011 s-au vândut 21%
din numărul total de
agregate de cimentare şi
fisurare vândute în ultimii
11 ani

2011 2010

2009 2008

2007 2006

2005 2004

2003 2002

2001 2000

109
unit. ACF



Produse
Echipamente la gura sondei

Capete de
coloană

Capetele de
i

evi de extrac

4 ½ i
ie.

Echipamentele pentru capetele de
se pot executa în varianta

standard pentru medii necorozive
n variantele H i H S + CO -

NACE pentru medii corozive.

Produsele sunt proiectate
ele API 6A.

Capetele de
tuite din:

e duble
pene

i secundare
organe de asamblare

e intermediare

coloană sunt destinate
suspendării coloanelor de burlane ş
ţ ţie, precum şi etanşării
spaţiului dintre acestea, cu mărimi de

÷ 20 in ş presiuni de 2000 ÷
10000 PSI, în orice combinaţ

coloană
şi

î S-NACE ş

în
conformitate cu cerinţ

coloană sunt ansamble
alcă
- flanşe cu mufă, simple sau cu placă
de bază
- flanş
-
- etanşări primare ş
-
- flanş

2 2 2

Caracteristicile constructive ale
principalelor componente:

Flanşe duble
Flan ele duble sunt destinate suspen
d rii i etan rii burlanelor de foraj.

elor i ale g urilor
diametrelor interioare de trecere
sunt conform API spec. 6A.
Ie irile laterale ale flan elor duble pot
fi filetate cu filete TBG sau LP
conform comenzii i/sau cu flan e
filetate.

ş -
ă ş şă

Dimensiunile flanş ş ă

ş ş

ş ş

Dispozitive de sus inere
evi extrac ie

ţ
ţ de ţ
Dispozitivele sunt destinate
suspend rii i etan

ate, cu diametre de 2 in

(60,3 mm), 3
i 4 ½ in (114,3 mm).

ă ş şării ţevilor de
extracţie, cu capete îngroşate sau

neîngroş ⅜

⅞½ in (88,9 mm), 2 in
(73 mm) ş

Flan ele intermediareş
Flan ele intermediare sunt folosite în

n

a burlanului.

ş
mod obiş uit pentru a realiza
adaptarea şi legătura dintre flanşe de
diferite mărimi şi presiuni, asigurând
o etanşare suplimentară

2322

Criterii de execuţie ale
capetelor de coloană

– ivel de calitate
PSL1, PSL2, PSL3

– clasa de material
AA, BB, CC, DD, EE, FF

– lasa de temperatur
L, N, P, S, T, U

n

c ă

Flanşe cu mufă
Flan ele cu muf sunt destinate
suspend rii i etan rii burlanelor de
foraj. Dimensiunile flan elor i ale
diametrelor interioare de trecere
sunt în conformitate cu API -
specifica ia 6A.
Flan ele cu muf prezint dou tipuri
de leg tur cu burlanul:
cu filet pentru burlane API 8RD,

Buttres
leg tur sudat

ş ă
ă ş şă

ş ş

ţ
ş ă ă ă

ă ă
-

- ă ă ă

2000-2007

2008-2011

112 buc.

154 buc.

Vânzări capete de
coloană şi

capete de erupţie

42%

58%
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Produse
Echipamente la gura sondei

Capete de
erupţie

Dispozitive pentru capete
de coloan i capete de
erup ie

ă ş
ţ

Dispozitivele pentru Capete de
coloan i Capete de sunt un
set de scule, care se livreaz la cerere

.

Ele sunt dispozitive utilizate la
montarea - demontarea anumitor
componente ale produselor, cum ar
fi: supape de

are, etc.

ă ş erupţie
ă

împreună cu capetele de erupţie sau
capetele de coloană

contrapresiune, dopuri
de probă, bucşe de uzură, robinete,
pachete de etanş

Evoluţia numărului
capete de coloană şi

capete de erupţie
vândute în ultimii

11 ani

2000 2001 2002

2003 2004 2005

2006 2007 2008

2009 2010 2011

12
14

20

10
11

13

20

34

25

45

50

12

i gaze la
gura sondei în ,
pentru presiuni de lucru de la 140 bar
(2,000 PSI) p la 700 bar (10,000
PSI) n
conformitate cu API 6A.

Echipamentele pentru capete de
n varianta

st i
în variantele H S-NACE, H S + CO -

NACE pentru medii corozive.

Capetele de

Capetele de erupţie sunt ansamble
de robinete şi fitinguri destinate
captării şi reglării debitului
amestecului de ţiţei, apă ş

erupţie  naturală

ână
şi au flanşele dimensionate î

erupţie  se pot executa î
andard pentru medii necorozive ş

erupţie  au unul sau

2 2 2

Carac i
constructive:

teristici tehnice ş

două braţ te cu
sertar paralel, cu distanţele dintre
flanşele de capăt î

ificaţiile

erupţie
ă robinete pe coloană

verticală şi unul sau două robinete pe
fiecare braţ

ă
n care sunt

executate, rezistenţ ură ş

e echipate cu robine

n conformitate cu
spec API.

Capetele de sunt echipate cu
unul sau dou

, fiind dotate cu
dispozitive de reglare a debitului cu
duze fixe sau reglabile, care asigur ,
prin materialele dure di

ele la uz i
corozivitate necesare.

Condi ii de execu ieţ ţ
Nivel de calitate PSL1, PSL2, PSL3
Clasa de material AA, BB, CC, DD, EE, FF
Clasa de temperatur L, N, P, S, T, U

-
-

ă -
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Produse
Robinete şi duze

Robinete cu cavitate
cilindric tip FCă
Ace

i
ie, la

pres i
i 15000

PSI) nominale de la
p .

sau slab ei, gaze, ap i fluide de
foraj)

ste robinete se folosesc în industria
petrolieră în cadrul instalaţ ilor sub
presiune, pentru operaţii de producţ

iuni nominale de 210, 350, 700 ş
1050 bar ( 3000, 5000, 10000 ş

şi dimensiuni 2
ână la 7     in

fluide cu acţiune neutră
acidă (ţiţ ă ş

.

Mediul de lucru:

Condi ii de execu ie pentru
robinetele API 6A

ţ ţ

Nivel de calitate
- PSL1, PSL2, PSL3

Clasa de material
- AA, BB, CC, DD, EE, FF

Clasa de temperatur
- L, N, P, S, T, U

ă

Dispozitive de reglare a
debitului cu duze reglabile
i fixe (cu flan e)ş ş

Dispozitivele de reglare a debitului cu
duze reglabile

ele
API 6A, pentru presiuni de p la
10,000 PSI (700 bar)
nominale de la p 4
Sunt utilizate într-un domeniu larg de
dimensiuni, cu echipamente standard
sau pentru medii corozive.

şi fixe sunt concepute şi
executate în conformitate cu cerinţ

ână
şi dimensiuni

2 ână la in.

Robinete de re inereţ
Exploatare, transport i distribu ie ap
industrial i produse petroliere.

temperatura maxim de lucru: 82°C
sens de curgere unic
pozi ie de montaj: orizontal

cu sens unic ndicat pe corp
etan are corp - piston: metal / metal
etan are corp - capac: metal / metal

ş ţ ă
ă ş

- ă
-
- ţ ă şi verticală

i
- ş
- ş

Caracteristici tehnice:

Evoluţia procentuală a
vânzărilor de robinete în
perioada 2000 - 2011

2011 2010

2009 2008

2007 2006

2005 2004

2003 2002

2001 2000

10%

8%

9%

9%

11%

5%3%
2%

9%

9%

10%

15%

16
1

16
1

16
1

16
1

SC PETAL SA produce

-o gam

p

şi comerciali-
zează robinete şi dispozitive de
reglare a debitului într ă sorto-
tipo-dimensională cuprinzătoare

entru presiuni de până la 15000 psi
(1050 bar), mediu de lucru neutru şi
slab acid (ţiţei şi alte produse
petroliere, fluide de foraj, apă, gaze)
destinate echipamentelor la gura
sondei, agregate de cimentare şi
fisurare, utilaj tehnologic divers.

Robinete cu sertar parallel
expandabil i tij
neascendent tip WKM

ş ă
ă

Aceste robinete se folosesc în industria
petrolieră în cadrul instalaţiilor sub
presiune, pentru operaţii de producţ

140, 210, 350 bar
(2000, 3000 ş şi dimensiuni

2 ână la 7      in
Produsele se execută î

nţ
ş

e cu acţiune neutră
sau slab acidă ţiţei, gaze, apă ş

ie, la
presiuni nominale de

i 5000 PSI)
nominale de la p .

n nivelul de
performa e PR1, nivel de calitate, la
cerere, PSL1, PSL2 i PSL3.

fluid
( i fluide de

foraj).

Mediul de lucru:

Robinete cu sertar paralel
expandabil i tij
ascendent tip WKM

ş ă
ă

Aceste robinete se folosesc în industria
petrolieră î ţ ilor sub
presiune, pentru operaţii de producţ

şi dimensiuni 2
ână la in

fluide cu acţiune neutră
sau slab acidă (ţiţei, gaze, apă ş

n cadrul instala i
ie, la

presiuni nominale de 700 bar (10 000
PSI) nominale de la
p 5 .

i fluide de
foraj).

Mediul de lucru:

16
1

16
1

16
1

8
1

Robinete
şi duze
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Produse
Robinete şi duze

Robinete şi duze

Robinete cu sertar
drept tip RSDM
S

i
ie, la presiuni -

la 60°C.
ap i noroi de foraj

e folosesc în industria petrolieră în
cadrul instalaţ ilor sub presiune, pentru
operaţii de producţ nomi
nale de 350 bar (5000 PSI) şi temperaturi
de până

ă şMediul de lucru:

Robinete cu sertar pan
flexibil, tij neascendent

ă
ă ă

Aceste robinete sunt folosite ca arm turi
industriale în cadrul instala iilor cu
presiuni cuprinse între 25-64 bar.

ap , abur, gaze, lichide
petroliere i alte lichide similare, cu
ac iune coroziv slab , exclusiv hidrogen,
amestecuri de hidrogen i hidrocarburi,
precum i medii agresive cu sulf sau
hidrogen sulfurat.

-10 ÷ 225°C

ă
ţ

ă
ş

ţ ă ă
ş

ş

Mediul de lucru:

Temperatura de lucru:

Robinete de nchidere

cu ventil

î

Aceste robinete sunt folosite ca arm turi

industriale în cadrul instala iilor cu

presiuni mici.

ap , abur, gaze, lichide

petroliere i alte lichide similare, cu

ac iune coroziv slab , exclusiv hidrogen,

amestecuri de hidrogen i hidrocarburi,

precum i medii agresive cu sulf sau

hidrogen sulfurat.

-10 ÷ 400°C

ă

ţ

ă

ş

ţ ă ă

ş

ş

Mediul de lucru:

Temperatura de lucru:

Robinete cu sertar
drept tip RSDF

S ă
ţ

ş
ş ă

ă ş

e folosesc în industria petrolier în
cadrul instala iilor la presiuni nominale
de 140, 210 i 350 bar (2000, 3000, 5000
PSI) i temperaturi de pân la 60°C.

ap i noroi de forajMediul de lucru:

Robinete cu sertar pan din
o el cu tij neascendent

ă
ţ ă ă

Robinetele cu sertar pan sunt utilizate
ca arm turi de închidere etan pentru
func ionare "închis-deschis" sau

ii de
transport sau distribuire a fluidelor la
presiuni nominale de 140, 210, 350 bar
(2000, 3000, 5000 PSI)
nominale de la p 4 .

ap , produse
petroliere, gaze neutre sau cu reac ie
acid slab .

ă
ă şă

ţ în
poziţie intermediară în instalaţ

şi dimensiuni
2 ână la in

ă
ţ

ă ă

Mediul de lucru:

Robinete cu sertar pan

flexibil, tij ascendent

ă

ă ă
Aceste robinete sunt folosite ca arm turi

industriale în cadrul instala iilor cu

presiuni mici pân la 25 bar.

ap , abur, gaze, lichide

petroliere i alte lichide similare, cu

ac iune coroziv slab , exclusiv hidrogen,

amestecuri de hidrogen i hidrocarburi,

precum i medii agresive cu sulf sau

hidrogen sulfurat.

-10 ÷ 225°C

ă

ţ

ă

ă

ş

ţ ă ă

ş

ş

Mediul de lucru:

Temperatura de lucru:

16
1

16
1

3%

97%

altelerobinete

Din totalul produselor
vândute în perioada

2000 - 2011, ponderea cea
mai mare au înregistrat-o

ROBINETELE (97%)

Concepţie - Proiectare
ngineri specializaţi şi

experimentaţi ă şi
simulează cu ajutorul

software-urilor 3D.

I
proiecteaz



Produse
Pompe

Pompe

30 31

Pompe de noroi
N 160P şi PN 400

Pompele de noroi Duplex sunt destinate
pentru asigurarea circula iei noroiului de
foraj, prin garniturile de pr jini, pentru
ac ionarea turbof

runt de foraj (detritusului) de
la talpa sondei.

i
ionate cu

ia

iile auxiliare de preparare a
noroiului la sonde.

Compania noastr produce 2 tipuri de
pompe de noroi 2PN 160 i 2PN 400.
Acestea sunt pompe orizontale, cu
pistoane, cu dublu efect, cu un singur
angrenaj cu dantura in “V”.

Puterea maxim de antrenare 160 CP
Tura ia max. la axul de intrare 530 rpm
Diam. Maxim al pistonului 5 in
Diam. Minim al pistonului 3 ½ in
Presiune maxim - 160 bar
Debit maxim – 14,25 l/sec

ţ
ă

ţ rezei, scoaterea mate-
rialului mă

Pompele pot fi utilizate ş în cadrul unor
grupuri moto-pompă, acţ
motoare termice sau electrice şi la
instalaţiile  pentru injecţ de apă în
sonde, la operaţiile de recuperare
secundară a ţiţeiului din  zăcăminte, sau
pentru operaţ

ă
ş

ă -
ţ -

-
-

ă

Principalele caracteristici:
Pompa 2PN 160:
�

�

�

�

�

�

Pompe de înaltă presiune
Pompele triplex sunt pompe cu simplu
efect, cu

n “V” construite
ionare al

agregatelor de cimentare.
Pompele sunt concepute s

ii
i un

randament v
f r supraalimentare.

, cu echipament
de 85 90 100 115 i 125 mm, func e de
presiunea maxim de lucru a agregatului

.
În partea hidraulic a pompei se produce
transformarea energiei mecanice în
energie hidraulic la presiunea de lucru
necesar . Corpul hidraulic este
independent pentru fiecare cilindru de

angrenaj cilindric cu dantura
înclinată sau î special
pentru regimul de funcţ

ă funcţioneze
într-un regim de turaţ reduse, asigurând
o bună umplere a cilindrilor ş

olumetric peste 0,9 la o
aspiraţie naturală ă ă

Partea hidraulică a pompei poate fi
echipată, după dorinţă

, , , ş ţi
ă

(1050 bar) şi de debitul maxim
(2100 l/min)

ă

ă
ă

Caracteristici constructive:

Pompe triplex UNIPET
Pom UNIPET
presiunea hidrostatic

ii din care
face parte.

presiunea de  încercare: 220 bar

rcare în instal :
190 bar

presiunea de lucru: 155 bar
cilindreea pompei: 712,387 cm3/rot

ie: 341,78 rot/min
):

242,9 l/min
de ulei: 38,00 litri

lungime: 1430 mm
l ime: 1100 mm

: 740 mm
1520,00 kg

ionarea pompei se f
ia de 750

rot/min, prin intermediul unui reductor
cu ro ate cilindrice.
Pompa reclam

de rcare.

pa de emulsie tip asigură
ă necesară

acţionării  diverselor instalaţ

presiunea de descă aţie

turaţ
debit (la turaţia menţionată

cantitatea necesară

ăţ
înălţime

Acţ ace cu motor
electric de 75 Kw şi turaţ

ţi dinţ
ă montarea  în instalaţie a

unei  supape de siguranţă reglată la
presiunea maximă descă

Caracteristici tehnice:

Dimensiuni de gabarit:

Masa net :

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

presiunea : 2 0 barmaximă 0

ă

Pompa 2PN 400:
�

�

�

�

�

�

Puterea maxim de antrenare 400 CP
Tura ia max. la axul de intrare 572 rpm
Diam. Maxim al pistonului 7 in
Diam. Minim al pistonului 4 ½ in
Presiune maxim - 200 bar
Debit maxim 36,1  l/sec

ă -
ţ -

-
-

ă
-

¼

lucru i este fixat în frem . Unirea
camerelor de refulare a celor trei corpuri
hidraulice se ob ine prin colectorul de
refulare. Camerele de aspira ie ale
corpurilor hidraulice sunt unite printr

ie, etan at fa de
fiecare camer .
Celelalte piese în mi care ale mecanis
mului de transmisie (angrenajele,
rulmen ii arborelui de transmisie) au
ungerea asigurat prin barbotaj.

ş ă

ţ
ţ

-un
colector de aspiraţ ş ţă

ă
ş -

ţ
ă

197
197 pompe

1

de
vândute în

ultimii 1 ani

Evoluţia numărului
de vândute în

ultimii 11 ani
pompe

2000 2001 2002

2003 2004 2005

2006 2007 2008

2009 2010 2011

Pompa triplex cu
plungere 3PU 20
Pompa triplex cu plungere 3PU 20 este
destinat producerii energiei hidraulice i
realizeaz la 500 rot / min un debit
teoretic de 36,8 l / min, asigur nd
producerea energiei hidraulice la
presiunea maxim de lucru de
140 daN / cmp n max. 6 minute.

ă ş
ă

â

ă
î

Caracteristici tehnice:
�

�

�

�

ă

etrul
ţ

presiunea nominal de
refulare: 210 daN / cmp

diametrul plungerului:
25 mm

cursa plungerului:
50 mm

diam nominal al
conductei de aspira ie:
G1 in



Piaţa externă

Parteneri de succes
şi de durată

32 33

oil & gas equipment

1

2

Germania

Cehia

Anglia

Rusia

India

China

Iran

Anglia

Iran

India

Rusia

China

Kazahstan

10

11

12

13 Uzbekistan

Turkmenistan

Irak

UAE

9

8

7

5

6

4

3 Slovacia

Polonia

Turcia

Ungaria

Azerbaidjan

Belarus

Ucraina

Kazahstan

Rusia

Anglia

8

9

12

13

5 China

Iran

Kazahstan

Rom nâ ia

1
3

2

4 6

7

10

India

11

15%

85%

extern intern

Vânzările la export
în  anul 2011,

reprezintă 85%
din total.
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