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i em l e a oţi
PFEIFER PCC pentru stâlpi 

n orare ra i ă i i ră
iar i la em era ri oa e



i em l e a oţi FE FER en r l i
oa e a e ene ii on i era ile roie
l i mneavoa ră

er ormanţele i em l i e a oţi
PFEIFER pentru stâlpi
•  Îmbinare de rezistență între stâlp și fundație, printr-o 

simplă înșurubare 
•  Este posibilă separarea fundației de stâlp, ceea ce 

permite un transport și asamblare mai ușoară 
•   Capacitate portantă imediată, fără timpi morți din 

turnări și întărirea betonului, și nu necesită nici
sprijiniri suplimentare

ara eri i ile i em l i e a oţi
pentru stâlpi
•  Instalarea ancorelor PFEIFER în fundație pe șantier 

sau în fabrica de prefabricate
•  Instalarea saboților metalici PFEIFER în stâlpi,

în fabrica de prefabricate
•  Transport separat al elementelor prefabricate pe 

șantier, ceea ce permite un transport fără elemente 
agabaritice

•  Asamblarea elementelor prefabricate printr-o simplă 
înșurubare - această îmbinare permite un transfer 
imediat al eforturilor între elementele structurale

??

22

a ă vrei ă i i r a
olo e e m inări er orman e

n ri eriile rmă oare
importante pentru proiectele 
mneavoa ră

• Timp de execuție redus

•  Transport efi cient al elemen-
telor prefabricate

•  Asamblare sigură și rapidă 

•  Flexibilitate maximă la mon-
taj, fără să fi e infl uențat de 
temperatură și vreme

• Fundații cu geometrie simplă

• Darea în folosință a clădirii 
    într-un timp cât mai scurt
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a ă vrei ă i i r a
olo e e m inări er orman e

3

van a ele mneavoa ră

eome rie im lă al elemen elor
prefabricate
Transport efi cient al elementelor prefabricate, prin sepa-
rarea fundațiilor de stâlpi

Fără n r ieri
Îmbinarea prin înșurubare asigură capacitatea portantă 
instantaneu, nu necesită timp de întărire pentru mortar 

ne e i ă ri iniri limen are
Stâlpii prefabricați nu necesită niciun fel de sprijinire 
pe toată durata de montaj, prin asta obținem un spațiu 
deschis, fără obstacole pe șantier 

Independent de starea vremii
Montajul stâlpilor se poate face indiferent de starea 
vremii, chiar și atunci când temperatura ajunge sub 
pragul de îngheț

ro e e mon a e i il
Fără întreruperi cauzate de timpii de așteptare pentru 
întărirea betonului

F n aţii la e
Utilizarea ancorelor scurte favorizează implementarea 
fundațiilor subțiri, chiar și la forțe mari de compresiune 
în ancore
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i em l e a oţi FE FER
PCC este factorul 
mneavoa ră e e
en r ă
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E erienţă

Calitate

o men aţie e ni ă om le ă
Confi rmată prin încercări de tip și aprobări tehnice

ol ţii om le e
Pentru instalare și montaj

Dimensiuni minime 
Pentru o instalare simplă în diferite secțiuni a stâlpului

E en ri i a e re ă
Între axa șurubului și centrul de greutate al sabotului 
metalic. Se asigură astfel o schemă statică aproape 
ideală și o utilizare efi cientă

l e roie e nali a e e
Experții noștri oferă suport atât în faza de proiectare cât 
și în faza de execuție

e a emenea en r ol ţii er onali a e
Au fost elaborate soluții tehnice dificile, cu piese unicat, 
și implementate cu succes 

Economic
Printr-un proces de producție efi cient și o proiectare 
optimă a pieselor componente

r ani aţie er i a ă
DIN ISO 9001

ro ţie er i a ă
BS EN 1090

oni ori area ma eriilor rime
de la prelucrare până la produsul fi nit
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i em e m inare

a oţi en r l i

i em l e a oţi FE FER
Nr. Ref. 05.335/05.336

Saboții metalici PCC, cu încercare 
de tip, se utilizează pentru realizarea 
îmbinărilor rigide între stâlp și 
fundație. Fac parte din Sistemul 
de saboți PFEIFER și sunt folosite 
în combinație cu Ancorele de fundație 
PFEIFER.

Avantajele acestui sistem se află 
în îmbinarea ce se poate realiza între 
elementele de beton printr-o simplă 
înșurubare; astfel și timpul 
de construcție este mai scurt. 

a erial

Oțel beton B500 A/B 
Oțel structural

Tip/Mărime Nr. Ref. Capacitate portantă 
NRd [kN]

d  
[mm]

L  
[mm]

B  
[mm]

t  
[mm]

H  
[mm]

Øs1 
[mm]

Øs2 
[mm]

PCC 16 05.336.162.00 68 28 90 89 15 145 12 8
PCC 20 05.336.202.00 97 30 95 97 20 170 14 8
PCC 24 05.336.242.00 139 35 100 100 25 190 16 10
PCC 30-1 05.336.302.01 220 40 112 119 30 230 20 12
PCC 30-2 05.336.302.02 299 45 121 119 35 250 25 16
PCC 36 05.336.360.00 436 53 119 132 40 285 28 20
PGM/PSF 42 05.335/336.42 la cerere
PGM/PSF 48 05.335/336.48 la cerere
PGM/PSF 56 05.335/336.56 la cerere

© 2006 Copyright PFEIFER, Memmingem / Ne rezervăm dreptul de apariție a erorilor sau modificărilor tehnice. Ediția 2019-RO.

ervaţie    1) lungimea de suprapunere: clasa beton C 30/37, aderență bună în beton (vezi tabelul nr. 3)
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„pe ambele părţi“

i em e m inare

n oră n aţie

n oră n aţie FE FER
Nr. Ref. 05.337

a erial

Oțel beton B500 A/B 
Oțel structural

Ancorele de fundație PGS/H2/H4, cu 
încercare de tip, se utilizează pentru 
realizarea îmbinărilor rigide între ele-
mente de beton, stâlp - fundație. Fac 
parte din Sistemul de saboți PFEIFER și 
sunt folosite, în general, în combinație 
cu Saboții metalici PFEIFER, pentru 
stâlpi.
Avantajele acestui sistem se află în 
simplitate. O îmbinare de rezistență, ce 

se realizează între elementele de beton, 
printr-o simplă înșurubare de bulon. 
Rezultatul, timp de construcție mult mai 
scurt. Prin utilizarea tehnologiei 
PFEIFER, cu manșon filetat, un alt 
avantaj este că bulonul de îmbinare 
este înfiletat, pe șantier, chiar înainte 
de asamblare. În acest fel, bolțurile 
ieșite nu deranjează/încurcă procesul 
de construcție.

ervaţie  ancorele de 
fundație PGS, varianta B, 
sunt realizate la comandă, 
în conformitate cu cerin-
țele din proiect. 

ervaţie    1) lungimea de ancorare a fost determinată în funcție de: clasa betonului C 20/25, aderență bună. Alte lungimi de ancorare la cerere.

Tip/Mărime Nr. Ref. Capacitate portantă 
NRd [kN]

Filet M 
[mm]

d 
[mm]

L 
[mm]

L1)
s 

[mm]
Øs 

[mm]
min L/b 
[mm]

05.337.162.2  68 16 25  550  540 10 La cerere
05.337.202.2  97 20 30  635  625 12 La cerere
05.337.242.2 139 24 40  690  680 16 La cerere
05.337.302.2 299 30 50  940  930 25 La cerere
05.337.362.2 436 36 60 1205 1195 28 La cerere
05.337.422.2 546 42 70 1380 1870 32 La cerere
05.337.482.2 672 48 80 1640 1630 40 La cerere
05.337.562.2 910 56 90 1890 1880 40 La cerere

PGS 20/H4 05.337.202.4  97 20 35  415  405 10 –
PGS 24/H4 05.337.242.4 139 24 40  490  480 12 –
PGS 30/H4 05.337.302.4 299 30 50  760  750 16 –
PGS 36/H4 05.337.362.4 436 36 60  885  975 20 –
PGS 42/H4 05.337.422.4 546 42 70  930  920 25 –
PGS 48/H4 05.337.482.4 672 48 80 1250 1240 25 –
PGS 56/H4 05.337.562.4 910 56 90 1300 1290 28 –

la erere

PGS 16/H2/-B
PGS 20/H2/-B
PGS 24/H2/-B
PGS 30/H2/-B
PGS 36/H2/-B
PGS 42/H2/-B
PGS 48/H2/-B
PGS 56/H2/-B

© 2006 Copyright PFEIFER, Memmingem / Ne rezervăm dreptul de apariție a erorilor sau modificărilor tehnice. Ediția 2019-RO.



7

i em e m inare

lon e m inare

lon e m inare FE FER
Nr. Ref. 05.339

Buloanele de îmbinare, cu încercare 
de tip, sunt folosite pentru a realiza 
îmbinări rigide între stâlpi prefabricați 
și fundații. Fac parte din Sistemul de 
Saboți PFEIFER și sunt folosite, în 
general, împreună cu Ancorele de 
fundații PFEIFER PGS.
Avantajele acestui sistem se află în 

a erial

Bulon filetat: din oțel de înaltă 
rezistență; 
Piuliță: din oțel de înaltă rezistență; 
Șaibă: din oțel

Tip/Mărime Nr. Ref. Capacitate portantă 
NRd [kN]

Filet M [mm] SW  
[mm]

D
[mm]

L 
[mm]

PVB 16 05.339.016.140.2  68 M 16  24  45 130
PVB 20 05.339.020.160.2  97 M 20  30  45 145
PVB 24 05.339.024.175.2 139 M 24  36  55 160
PVB 30 05.339.030.210.2 299 M 30 46  65 195
PVB 36 05.339.036.230.2 436 M 36 55  75 230
PGV 42 05.339.042.260.2 546 M 42 65  78 240
PGV 48 05.339.048.285.2 672 M 48 75  92 270
PGV 56 05.339.056.330.2 910 M 56 85 105 300

îmbinarea ce se poate realiza între 
elementele de beton printr-o simplă 
înșurubare; care conduce la un timp de 
execuție mai scurt. Buloanele de îmbi-
nare sunt filetate în manșonul ancorei 
de fundație chiar înainte de montajul 
stâlpului. Riscul de a deteriora filetul 
bulonului este minim în acest caz.

© 2006 Copyright PFEIFER, Memmingem / Ne rezervăm dreptul de apariție a erorilor sau modificărilor tehnice. Ediția 2019-RO.
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i em e m inare

n oră n aţie FE FER

n oră n aţie FE FER
Nr. Ref. 05.331

Ancora de fundație PGS/G1-K, cu apro-
bare tehnică, este folosită la realizarea 
îmbinărilor rigide între stâlpi prefabricați 
din beton și fundații. Face parte din 
Sistemul de Saboți PFEIFER și se 
utilizează, în general, în combinație cu 
saboții metalici PFEIFER pentru stâlpi. 
Avantajele acestui sistem se află în 
simplitate. O îmbinare de rezistență, ce 

se realizează între elementele de beton, 
printr-o simplă înșurubare. Rezultatul, 
timp de construcție mult mai scurt. 
În această variantă nu mai este 
necesară înșurubarea bulonului filetat 
pe șantier. Sunt potrivite pe șantiere 
unde elemente ieșite din fundație nu 
constituie un obstacol.

Tip/Mărime Nr. Ref. Capacitate portantă
NRd, S [kN]

M 
[mm]

e 
[mm]

SW 
[mm]

D 
[mm]

L 
[mm]

Ls 
[mm]

Øs 
[mm]

PGS 16/G1 05.331.162.10  61,4 16 100 24 45 790/1270 6901)/11702) 16
PGS 20/G1 05.331.202.10  95,7 20 110 30 45 970/1570 8601)/14602) 20
PGS 24/G1 05.331.242.10 138,6 24 120 36 55 1110/1810 9901)/16902) 25
PGS 30/G1 05.331.302.10 220,0 30 140 46 65 1360/2230 12201)/20902) 32
PGS 36/G1 05.331.362.10 320,9 36 170 55 75 1590/2610 14201)/24402) 40
PGS 16/G1-K 05.331.162.11  61,4 16 100 24 45 280 – 16
PGS 20/G1-K 05.331.202.11  95,7 20 110 30 45 350 – 20
PGS 24/G1-K 05.331.242.11 138,6 24 120 36 55 430 – 25
PGS 30/G1-K 05.331.302.11 220,0 30 140 46 65 550 – 32
PGS 36/G1-K 05.331.362.11 320,9 36 170 55 75 700 – 40

a erial

Oțel beton B500 A/B 
Piulița: oțel de înaltă rezistență; 
Șaibă: oțel normal

© 2006 Copyright PFEIFER, Memmingem / Ne rezervăm dreptul de apariție a erorilor sau modificărilor tehnice. Ediția 2019-RO.

ervaţie    1) lungimea de ancorare stabilită în funcție de: clasa betonului C20/25, aderență bună (EN 1992-1-1:2004) 
 2) lungimea de ancorare: clasa betonului C30/37, aderență redusă (EN 1992-1-1/NA:2013/14) 
  Alte lungimi la cerere.
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i em e m inare

n oră n aţie FE FER

n oră n aţie FE FER
Nr. Ref. 05.331

Ancora de fundație PGS/G1-DK, cu 
aprobare tehnică, este folosită la reali-
zarea îmbinărilor rigide între stâlpi 
prefabricați din beton și fundații. 
Face parte din Sistemul de Saboți 
PFEIFER și se utilizează, în general, 
în combinație cu saboții metalici 
PFEIFER pentru stâlpi. 

Aceste tipuri de ancore sunt recoman-
date la fundații subțiri sau la plăci de 
planșeu. Cele două plăcuțe de presiu-
ne, dintre care una preia forțele 
de întindere iar cealaltă forțele de 
compresiune, asigură capacitatea 
portantă în ambele direcții ale forțelor. 

Tip/Mărime Nr. Ref. Capacitate portantă
NRd, S [kN]

M 
[mm]

e 
[mm]

SW 
[mm]

D 
[mm]

L 
[mm]

l1 
[mm]

ds 
[mm]

A 
[mm]

PGS 16/G1-DK 05.331.162.12   83,3 16 110 24  45  290  180 16  40
PGS 20/G1-DK 05.331.202.12  130,7 20 120 30  45  360  240 20  50
PGS 24/G1-DK 05.331.242.12  188,0 24 130 36  55  430  300 24  60
PGS 30/G1-DK 05.331.302.12  299,3 30 150 46  65  640  490 30  85
PGS 36/G1-DK 05.331.362.12  435,3 36 160 55  80  750  590 36 100
PGS 42/G1-DK 05.331.422.12  598,0 42 170 65  75  885  715 42 115
PGS 48/G1-DK 05.331.482.12  786,0 48 190 75  92 1015  825 48 130
PGS 56/G1-DK 05.331.562.12 1082,7 56 210 85 105 1215 1005 56 150

a erial

Oțel rotund de înaltă rezistență: oțel 
neprotejat 
Piulița: oțel de înaltă rezistență, nepro-
tejat; 
Șaibă: oțel normal

© 2006 Copyright PFEIFER, Memmingem / Ne rezervăm dreptul de apariție a erorilor sau modificărilor tehnice. Ediția 2019-RO.
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i em e m inare

n oră e n aţie

n oră n aţie FE FER
Nr. Ref. 05.331

Ancora de fundație PGS/G2-3, cu 
aprobare tehnică, este folosită la reali-
zarea îmbinărilor rigide între stâlpi 
prefabricați din beton și fundații. Face 
parte din Sistemul de Saboți PFEIFER 
și se utilizează, în general, în 
combinație cu saboții metalici 
PFEIFER pentru stâlpi. 
Avantajele acestui sistem se află în 

simplitate. O îmbinare de rezistență, 
ce se realizează între elementele de 
beton, printr-o simplă înșurubare. 
Rezultatul, timp de construcție mult 
mai scurt. În această variantă nu mai 
este necesară înșurubarea bulonului 
filetat pe șantier. Sunt potrivite pe 
șantiere unde elemente ieșite din 
fundație nu constituie un obstacol.

a erial

Oțel beton B500 A/B 
Bulon filetat: oțel de înaltă rezistență 
Piuliță: oțel de înaltă rezistență; 
Șaibă: oțel normal

© 2006 Copyright PFEIFER, Memmingem / Ne rezervăm dreptul de apariție a erorilor sau modificărilor tehnice. Ediția 2019-RO.

ervaţie    1) lungimea de ancorare în funcție de: clasa betonului C20/25, aderență bună. Alte lungimi la cerere. 

Tip/Mărime Nr. Ref. Capacitate portantă 
NRd [kN]

M 
[mm]

e 
[mm]

SW 
[mm]

D 
[mm]

L 

[mm]
Ls

1)
 

[mm]
Øs 

[mm]
min L/b 
[mm]

05.331.242.2 139 24 120 36  55  765  630 16 La cerere
05.331.302.2 299 30 140 46  65 1025  870 25 La cerere
05.331.362.2 436 36 170 55  75 1310 1125 28 La cerere
05.331.422.2 546 42 180 65  78 1430 1235 32 La cerere
05.331.482.2 672 48 190 75  92 1540 1335 40 La cerere
05.331.562.2 910 56 210 85 105 2000 1775 40 La cerere

PGS 24/G3 05.331.242.3 139 24 120 36  55  700  565 12 –
PGS 30/G3 05.331.302.3 299 30 140 46  65  890  735 20 –
PGS 36/G3 05.331.362.3 436 36 170 55  75 1040  855 25 –
PGS 42/G3 05.331.422.3 546 42 180 65  78 1050 955 28 –
PGS 48/G3 05.331.482.3 672 48 190 75  92 1245 1040 32 –
PGS 56/G3 05.331.562.3 910 56 210 85 105 1605 1380 32 –

la erere

PGS 24/G2/-B
PGS 30/G2/-B
PGS 36/G2/-B
PGS 42/G2/-B
PGS 48/G2/-B
PGS 56/G2/-B
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i em e m inare

e orii en r o ra i
i are

e orii en r o rare i i are 
la sistemul PFEIFER PCC 
Nr. Ref. 05.235 
Nr. Ref. 05.236

Pentru o prindere sigură a sabotului 
metalic pe cofraj, utilizatorul are la 
dispoziție accesorii de unică folosință 
sau/și piese reutilizabile. Aceste ele-

mente asigură întotdeauna o poziție 
exactă a sabotului în stâlp și o prindere 
sigură pe cofraj.

a erial

tablă din oțel inoxidabil, 
polistiren, 
oțel galvanizat

Tip/Mărime Nr. Ref. M  
[mm]

d 
[mm]

H 
[mm]

h 
[mm]

l 
[mm]

b 
[mm]

Manșon de prindere 16/Manșon de poziționare 16 05.236.016.003/5 10 27,0  20,0 14 – –
Manșon de prindere 20/Manșon de poziționare 20 05.236.020.003/5 10 29,0  25,0 19 – –
Manșon de prindere 24/Manșon de poziționare 24 05.236.024.003/5 10 34,0  30,0 24 – –
Manșon de prindere 30-1/Manșon de poziționare 30-1 05.236.030.103/5 16 39,0  35,0 29 – –
Manșon de prindere 30-2/Manșon de poziționare 30-2 05.236.030.203/5 16 44,0  40,0 34 – –
Manșon de prindere 36/Manșon de poziționare 36 05.236.036.003/5 16 52,0  45,0 39 – –
Corp mulaj polistiren 16 05.235.016.003 – –  75,0 –  90,0  89,0
Corp mulaj polistiren 20 05.235.020.003 – –  85,0 –  95,0  97,0
Corp mulaj polistiren 24 05.235.024.003 – –  95,0 – 100,0 100,0
Corp mulaj polistiren 30-1 05.235.030.103 – – 105,0 – 112,5 119,0
Corp mulaj polistiren 30-2 05.235.030.203 – – 105,0 – 121,0 119,0
Corp mulaj polistiren 36 05.235.036.003 – – 125,0 – 119,0 132,0
Corp mulaj din tablă de oțel 16 05.235.016.005 16 –  75,0  67,3  88,0  85,0
Corp mulaj din tablă de oțel 20 05.235.020.005 16 –  85,0  76,9  93,0  93,0
Corp mulaj din tablă de oțel 24 05.235.024.005 16 –  96,0  87,4  98,0  96,0
Corp mulaj din tablă de oțel 30-1 05.235.030.105 16 – 106,0  96,3 111,0 115,0
Corp mulaj din tablă de oțel 30-2 05.235.030.205 16 – 106,0  95,6 119,0 115,0
Corp mulaj din tablă de oțel 36 05.235.036.005 16 – 126,0 115,8 117,0 128,0

© 2006 Copyright PFEIFER, Memmingem / Ne rezervăm dreptul de apariție a erorilor sau modificărilor tehnice. Ediția 2019-RO.
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Sistem

ili are

Dimensionare

n r ţi ni e in alare i mon a

Sistemul de saboți PFEIFER este folo-
sit la instalarea și îmbinarea (de 
rezistență) stâlpilor prefabricați din 
beton, pe înălțimea lor sau în fundații. 
Îmbinarea se realizează cu buloane, 
ceea ce permite o prindere imediată și 
astfel nu mai sunt necesare sprijiniri 
suplimentare. Poate fi utilizat și la rea-
lizarea îmbinărilor rigide dintre stâlpi 
și grinzi.

Saboții metalici PFEIFER pentru stâlpi 
sunt folosiți în general împreună cu 
Ancorele de fundație PFEIFER, pentru 
ancorarea stâlpilor prefabricați prin 
intermediul buloanelor. Saboții metalici 
pentru stâlpi se montează pe colțuri și/
sau pe  marginile stâlpului cu secțiune 
dreptunghiulară sau circulară (fig. 2-4). 
Ancorele de fundație se montează în 
fundații din beton prefabricat, fundații 
turnate monolit sau în capetele stâlpilor 
(fig. 5). Pe același principiu se pot reali-
za și îmbinări între stâlpi și grinzi.

În faza de montaj (fig. 8), saboții meta-
lici se prind în ancorele de fundație cu 
ajutorul piulițelor și a unor șaibe spe-
ciale. După strângerea piulițelor, îmbi-
narea poate prelua și transmite toate 
forțele de întindere și compresiune date 
în tabelul 1. În faza finală (figura 9) se 
trece la turnarea mortarului de monoliti-
zare în rostul rămas sub stâlp și în golu-
rile de acces la piulițe. Mortarul de 
monolitizare trebuie să fie cu contracție 
redusă și rezistența trebuie să fie cel 
puțin egală cu rezistența betonului din 
stâlp. Odată ce mortarul s-a întărit, 
această secțiune de beton poate fi 
considerată o secțiune de beton 

Fi

Fi

Fi

ără mor ar e monoli i are

PDK

Fi Fi

Fi

Fi

mor ar e monoli i are

Fi Fi

Fig. 1 prezintă combinațiile posibile 
între saboții metalici și diferite tipuri 
de ancore. Alegerea și calculul 
saboților metalici și în special a anco-
relor de fundație depinde de mărimea 
eforturilor și de condițiile geometrice 
limită ale elementelor de beton.

Sistemul de îmbinare cu saboți metalici 
se folosește atât la îmbinări articulate 
cât și la îmbinări rigide, care pot prelua 
și transmite solicitări din moment de 
încovoiere. Ancorele de fundație sunt 
utilizate la o multitudine de aplicații, de 
exemplu, la prinderea stâlpilor metalici 
sau din lemn (fig. 7).

o i i area lori la a oţii me ali i en r l i
Tabelul Nr. 1

obișnuită și tratată conform standardelor 
europene privind construcțiile din beton 
armat. În cazul în care nu se toarnă 
mortar de monolitizare în zona de îmbi-
nare, atunci suprafața de beton 
decupată (în zona saboților metalici) tre-
buie scăzută din secțiunea transversală 
totală a stâlpului, pentru a obține 
valoarea corectă a capacității portante la 
compresiune. Capacitatea portantă a 
saboților metalici pentru stâlpi sunt date 
pentru încărcări statice și cvasi-statice, 
pentru eforturi de întindere și compre-
siune. Verificarea la forță de forfecare 
se face separat, conform secțiunii cu 
aceeași nume “Forțe de forfecare”.

i ărime Culoare

PCC 16-1 Galben

PCC 20-1 Albastru deschis

PCC 24-1 Gri

PCC 30-1 Verde

PCC 30-2 Negru

PCC 36-1 Roșu
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Ls

Dimensionare

Saboții metalici PCC pentru stâlpi sunt 
integrați în rețeaua de armături din 
stâlp. Cele două bare de armătură din 
partea din față a sabotului, sunt îmbi-
nate prin suprapunere cu armăturile 
longitudinale din stâlp. Armăturile 
transversale (etrierii), din zona de 
suprapunere a armăturilor principale 
de la Saboții PCC și armătura 
longitudinală din stâlp, nu sunt incluse 
în această descriere. Verificarea trebuie 

on iţii e ili are
l

•  Clasa betonului:>=C30/37, condiții 
bune de ancorare

• Armătură suplimentară conform 
   capitolului “Armături”
• Armare standard conform calculelor 
   de dimensionare la stâlpi

F n aţie
• Clasa betonului>=C20/25, condiții 
   bune de ancorare
• Armătură suplimentară conform 
   aprobărilor/normativelor
• Armătură standard conform calculelor 
   de dimensionare la fundații

Fi Fi Fi

făcută de către inginerul proiectant 
pentru fiecare caz în parte, în funcție 
de calculul static și în conformitate cu 
standardele în vigoare. Etrierii marca 
1 și 2 prezentate în figurile 10-12 au 
rolul de a prelua forțele de întindere și 
compresiune care acționează pe 
saboții PCC și ele trebuie instalate în 
mod obligatoriu.

a el l a a i a e or an ă a oţi me ali i en r l i

Tip NRd 
[mm] lon a eren oleranţe n ire ţie

ori on ală mm

PCC 16 ± 68 M 16 ± 6
PCC 20 ± 97 M 20 ± 5
PCC 24 ± 139 M 24 ± 5,5
PCC 30-1 ± 220 M 30 ± 5,0
PCC 30-2 ± 299 M 30 ± 7,5
PCC 36 ± 436 M 36 ± 8,5
PGM/PSF 42 La cerere
PGM/PSF 48 La cerere
PGM/PSF 56 La cerere

a el l arame rii armă rii

i nerea armă rilor n l i

i nerea armă rilor n n aţii

Tip ărime ar a i m2] n imea e ra nere mm

PCC 16 0,13  650
PCC 20 0,19  800
PCC 24 0,29 1000
PCC 30-1 0,64 1260
PCC 30-2 0,90 1360
PCC 36 0,97 1780

Fi Fi
Atunci când se instalează armăturile din fundație trebuie să știm că există două 
variante de utilizare a ancorelor de fundație:
1)  Ancorare utilizând lungimea de ancorare sau lungime de suprapunere con-

form fig. 13. Verificările privind lungimea de ancorare trebui să fie făcute de 
inginerul proiectant în concordanță cu normele în vigoare. Lungimea lbd este 
stabilită, scăzând din valoarea Ls (dat în nomenclatorul de produse) mărimea 
2x ∅s.

2)  Ancorare cu ajutorul ancorelor cu talpă tip G1-K și G1-DK conform fig. 14. 
Verificarea ancorării trebuie efectuată de inginerul proiectant pe baza 
reglementărilor tehnice în vigoare.
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a el l i anţele minime

i ărime e [mm] S1min [mm] S2min [mm] S3min [mm]

PCC 16 50 145 190 105
PCC 20 50 155 205 120
PCC 24 50 180 240 125
PCC 30-1 50 220 295 160
PCC 30-2 50 265 355 160
PCC 36 60 275 370 175

Fi

Fi

Fi

Dimensionarea

Distanțele minime dintre saboți, din fig. 
15 și tab. 3, au fost determinate în 
funcție de geometria saboților. S-ar putea 
dovedi totuși, din dimensionarea ancore-
lor de fundație, nevoia de a lua în consi-
derare alte valori de calcul și schimbarea 
distanțelor minime.  

Verificarea la forțe de forfecare nu face parte din verificarea de tip a sistemul de 
saboți pentru stâlpi. În situația în care în îmbinare apar și forțe de forfecare, ele 
trebuie calculate separat. Preluarea forțelor de forfecare poate fi asigurată de 

exemplu prin folosirea unei ancore suplimentare, unui prag de forfecare sau prin 
frecare conform SR-EN 1992-1-1. În figurile 18-20 sunt prezentate câteva din 
soluțiile posibile. 

i anţe minime n re a oţii en r l i

i anţele minime n re an orele e n aţie

Forţe e or e are

ervaţie  distanțele 
minime din tabelul 3 trebuie 
să fie aplicate în același fel 
și în cazul stâlpilor circulari.

ervaţie  Trebuie verificate distanțele minime din tabelul 3 
(saboți stâlpi PCC) și tabelul 4 (ancorele de fundație G1-K și 
G1-DK), dacă satisfac cerințele de proiectare.

ervaţie  Distanțele 
minime prezentate nu 
garantează capacitatea 
portantă în ceea ce 
privește cedarea conului 
de beton. Verificarea 
capacității portante trebuie 
făcută separat. 

ervaţie  În cazul 
ancorelor PGS/H, PGS/G, 
ancorarea este realizată 
prin suprapunere sau lun-
gime de ancorare, așa 
cum este dat în standarde-
le actuale.  În timpul 
instalării ancorelor trebuie 
urmate instrucțiunile de 
utilizare. 

a el l i anţele minime en r an orele e n aţie i

i mărime C1min/C2min [mm] S1min/S2min [mm]

PGS 16/G1-DK  50  90
PGS 20/G1-DK  55 100
PGS 24/G1-DK  60 110
PGS 30/G1-DK  73 135
PGS 36/G1-DK  80 150
PGS 42/G1-DK  80 165
PGS 48/G1-DK  88 180
PGS 56/G1-DK 105 200
PGS 16/G1-K  50  80
PGS 20/G1-K  70 100
PGS 24/G1-K  70 100
PGS 30/G1-K 100 130
PGS 36/G1-K 130 150

Fi Fi Fi
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Fi

Fi

Fi

Fi

on a l

Sabot metalic stâlp a lon

La instalarea saboților metalicii PCC 
se recomandă utilizarea accesoriilor 
pentru instalare: manșon de prindere, 
corp de mulaj și șurub de fixare (figura 
21). Astfel se asigură o poziție exactă 
al sabotului metalic, și împiedică orice 
deplasare/mișcare pe durata turnării 
betonului. În plus se recomandă folo-
sirea altor mijloace ajutătoare, ca de 

exemplu utilizarea șabloanelor (figura 
22). Acest lucru mărește șansele ca 
instalarea să fie cât mai exactă. Înainte 
de a demara procesul de montaj, 
trebuie să verificăm dacă dimensiunile 
obținute pe șablon (figura 23) sunt 
identice cu datele furnizate pe planurile 
de cofraj și armare.  

Ancorele pentru fundații trebuie instalate așa cum este prezentat în figura 
23-25, prin utilizarea șabloanelor care au aceeași configurație ca și cele utilizate 
la saboții metalicii pentru stâlpi. Trebuie să ne asigurăm că șabloanele și anco-
rele sunt bine fixate, în așa fel încât să se elimine riscul de mișcare/deplasare 
pe timpul betonării. 

n ore en r n aţii

ervaţie  Saboții metalici PCC pentru stâlpi trebuie să se așeze 
la același nivel cu muchiile stâlpului. În cazul în care este nevoie 
de o acoperire de beton mai mare, pentru protecție la incendiu sau 
coroziune, saboți metalici pot fi instalați mai adânc, până se obține 
acoperirea de beton dorită. Distanțele minime rămân valabile și în 
acest caz. 

ervaţie  Este absolut necesar să legați cu sârmă barele de 
armătură de la sabot, la armătura de rezistență din stâlp. Numai așa 
se poate garanta o poziționare sigură  a pieselor înglobate. 

ervaţie  Înclinarea ancorelor sau îndoirea șablonului poate fi 
prevenită dacă armătura de la ancore se leagă de armăturile din 
fundație.

ervaţie  Ancorele de fundație trebuie sa fie bine fixate în șablon, 
pe de altă parte și șablonul în sine trebuie să fie fixat corespunzător 
pe cofraj, cu accesorii potrivite.

Fi
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Asamblare

Fi

Fi Fi

FiFi Fi

a el l nălţime ma imă ro e rnare i lon ile a e la aţa n aţiei

i mărime f [mm] Ü [mm]

PCC 16 50 100

PCC 20 50 110

PCC 24 50 120

PCC 30-1 60 140

PCC 30-2 60 140

PCC 36 70 170

După finalizarea etapei de pregătire, se poate începe instalarea stâlpilor 
prefabricați. Fig. 27-32 ilustrează procesul tipic de asamblare. O modalitate 
simplă și rapidă de asamblare presupune utilizarea unui pachet de plăcuțe 
metalice, așezate în mijlocul stâlpului. Înălțimea totală a plăcuțelor trebuie 
determinată în așa fel încât să asigure aducerea la cotă al stâlpului. După 

așezarea stâlpului prefabricat pe plăcuțele metalice, reglajul fin din piulițele 
șurubului permite aducerea în poziția finală. În acest caz greutatea proprie este 
preluată în mare parte de plăcuțele metalice, și piulițele inferioare sunt folosite 
pentru strângerea pe poziție a saboților metalici. Desigur, piulițele inferioare pot 
fi folosite și pentru a obține verticalitatea stâlpului.

ervaţie  Mortarul de monolitizare care urmează să fie turnat în 
goluri și în rost,trebuie să fie cu contracție scăzută și a cărui capacitate 
portantă să nu fie mai mică decât capacitatea betonului utilizat în ele-
mentul prefabricat.

ervaţie  Dacă este 
nevoie, se poate arma mor-
tarul de monolitizare.

ervaţie  Înălțimea maximă a rostului de montaj f este conform cu 
toleranțele de instalare în general. În cazul în care se depășește această 
înălțime de rost, este nevoie să se verifice  dacă mai sunt respectate 
toleranțele de montaj, la celelalte elemente prefabricate din structură.

ili are

re ă irea l l i en r mon a
Înainte de montarea stâlpului (echipat cu saboți metalici) pe ancorele de 
fundație, trebuie efectuate câteva lucrări pregătitoare. Rostul lor este să asigure 
un montaj fără dificultăți.  
1)  Eliminarea corpului de mulaj, din zona saboților metalici (fig. 26)
2)  Îndepărtarea murdăriei și resturilor de beton din zona buloanelor și

pregătirea sculelor necesare pentru asamblare 
3)  Verificarea poziției buloanelor și a saboților metalici (fig. 23), în baza dimen-

siunilor definite în proiectul tehnic ( vezi mai sus dimensiunile a,b,y, z)
4)  Inspecția filetului de la piulițe și buloane. Dacă este necesar, filetul trebuie 

curățat corespunzător (de ex. de resturi de beton) și restabilit buna 
funcționare

ervaţie  Piulițele și 
șaibele superioare de pe 
bulon trebuie să fie 
îndepărtate chiar înainte 
de montarea stâlpului. Tre-
buie păstrate într-un loc 
sigur, nu departe de locul 
de punere în operă. 

ervaţie  Pentru a faci-
lita înșurubarea buloanelor 
PVB, se recomandă strân-
gerea celor două piulițiele 
una de cealaltă până se 
blochează. Trebuie să ne 
asigurăm să fie respectată 
adâncimea de înșurubare 
de iame r l ile l i

Fi

enţie Toate componentele care fac parte din sistemul de îmbinare, 
trebuie verificate să nu prezinte degradări sau alte forme de deterio-
rare severă. Procesul de instalare trebuie oprit imediat dacă se 
constată deformații serioase (de ex. buloane îndoite). În acest caz, 
trebuie anunțat inginerul responsabil și se vor lua măsurile necesare 
care să permită un montaj sigur al stâlpului.  
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 Saboți metalici utilizați
la prinderea grinzilor prefabricate

Placă de bază comună pentru stâlpi 
cu secțiune transversală mică și 

solicitări ridicate.

enţie  Nu toate soluțiile 
prezentate aici dispun de 

verificare de tip și de aceea 
capacitățile portante trebuie calcu-
late separat pentru fiecare caz în 
parte.  

a oţi me ali i FE FER orme e iale
a oţii me ali i FE FER

pentru stâlpi sunt piese de 
ro ţie n erie a ori ă
amei e ro e oar e vari
a e i e i r le i ili ăţii n
ili are i em l a i ră
ol ţii en r ele mai iver e

a ri n nele a ri n ă
m ar i a n i n imen i

nile e ţi nii ran ver ale a
stâlpului sunt limitate la o 
an mi ă valoare a la m inări
in re rin ă i l va i

nevoie un sabot metalic special. 

e a emenea i n a e a
avem o erie e ol ţii are
re ie i a e i o i im le
men a e rinţă rin r o
ola orare r n ă n re in ine
r l roie an i e ar amen l
tehnic PFEIFER.
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Utilizare în stâlpi cu o geometrie specială

Utilizare în grinzi

a oţi me ali i FE FER orme e iale
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Fax +7-495-363-01-28
E-Mail info@pfeiferrussia.ru
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Sisteme de ancore pentru ridicare
Sistem filetat

Sisteme de ancore pentru ridicare
Sistem BS

Sistem de ancore pentru ridicare
Sistem WK

Tehnologii de fixare
Ancore DB 682 pentru fixări permanente

Tehnologii de fixare
Dibluri pentru montaj

Tehnologii de fixare
Sistem de ancore pentru montaj HK

Tehnologii de îmbinare
Sistem de saboți pentru stâlpi
Sistem de saboți pentru pereți

Tehnologii de îmbinare
Aparat de reazem din oțel PS-A
Aparat de reazem pentru trepte Variosonic

Tehnologii de îmbinare
Sistem de ancorare panouri sandwich
Sistem de ancorare DELTA

Tehnologii de îmbinare
Sistem de împământare BEB

Tehnologii de armare
Sistemul VS®

Tehnologii de armare
Sistem de îmbinare PH pentru armături

Cabluri structurale

Echipamente de legare
(cabluri de oțel, lanțuri materiale textile)

Dispozitive de prindere bare oțel-beton
Grinzi de echilibrare și distribuție

Prin apariţia unei ediţii mai noi pe www.pfeifer.info,
acest document își pierde valabilitatea.  
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Sisteme de legătură




