Технічні характеристики:
Тип

r 60

Довжина

1м

1м

Матеріал

AlSi7Mg0,3

AlSi7Mg0,3

M12

M20

DIN975

DIN975

З'єднувальна нарізь
DIN

Stati-CAL

r 100

®

Форма
поперечного перерізу

таблиця тримальної
здатності паль
ґрунт
Пухкий ґрунт

STATI Pile 60 мм

STATI Pile 100 мм

Клас SPT Розтягання Стискання Розтягання Стискання
(kN)
(kN)
(kN)
(kN)
F5

0-5

5

8

7

10

М'яка глина

F7

1-4

7

10

10-20

15-25

Щільна глина

F6

4-8

10-15

15-20

25-35

30-40

Тверда глина

F6

8-20

25-30

30-40

40-60

70-90

Легка піщаниста глина

F4

1-4

7

15-20

12-15

15-20

Гравійно-піщана суміш

G3 20-40

10-20

30-40

15-30

40-60

Гравій

G1 30-50

30-40

30-40

20-60

150

Осадові породи

50+

50

50

150

150

Скам'яніла глина

20+

50

50

150

150

Скельна основа

50+

50

50

150

150

Навантаження наводяться як довідкові і потребують уточнення в кожному
конкретному випадку. Необхідне проведення натурних випробувань.

Технологія ремонту Stati-CAL:
Технологія ремонту складається з компонентів системи, що використовуються
в різних комбінаціях залежно від технічного рішення поставленого інженерного
завдання:
• STATI Pile – спіральні анкери і ремонтні зв‘язки для з‘єднання конструкцій і підсилення елементів кладки (неіржавна сталь, діаметр 8–10 мм, довжина 50–400 мм).
• STATI Bar – спіральна арматура для ремонту тріщин, підсилення кладки й організації деформаційних швів (неіржавна сталь, діаметр 6–8 мм, довжина 1000–10
000 мм).
• STATI Pile – спіральні палі для встановлення в ґрунт. Служать для стабілізації
фундаментів і основ (алюмінієво-магнієвий сплав, діаметр 60 і 100 мм, довжина
1000 мм).

СПІРАЛЬНІ ПАЛІ

STATI Pile

• StatiCAL, РЕ, PESF, VESF – двокомпонентні хімічні анкерні суміші для застосування в різних видах стінових кладкових матеріалів.
• StatiCAL GROUT (30N) – двокомпонентна суміш для заповнення розчинових
швів з метою підсилення і ремонту тріщин у цегляній та кам‘яній кладці (саморозширювальна, тиксотропна, можливість глибокого ін’єктування).
• StatiCAL GROUT (L) – двокомпонентна суміш, спеціально розроблена для «делікатного» ремонту історичної кладки (тиксотропна, можливість ін’єктування).
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STATI Pile

Переваги:

Невелика вага

2) Не завдає шкоди навколишньому
середовищу

Спеціальний
алюмінієвий сплав

3) Миттєва готовність до прийняття
навантаження

Складові сегменти 1 м

4) Встановлення за допомогою легкого
малогабаритного обладнання

1

2 Двобічна стабілізація

Однобічна стабілізація
осідання фундаменту

осідання фундаменту

1) Швидкий монтаж

Особлива спіралеподібна
форма

5) Не потребує застосування бетону

Ударно-гвинтове
закладення в ґрунт

7) Виняткова довговічність

6) Відсутня необхідність в земляних роботах
8) Висока тримальна здатність при
навантаженнях на стискання і розтягання

Високий опір корозії

Кріплення решетування
крізь утеплювач у скатному
черепичному даху

3 Організація

фундаментів
металевих щогл

З‘єднання зовнішніх стін
з дерев‘яними балками
перекриттів

7
3

6

2

1
5
витрати на їх транспортування незначні.
Спіральні палі STATI Pile встановлю-

4

STATI Pile – спіральні палі, що дозволяють спорудити будівлю у дуже короткий
час практично в будь-якому місці. Просте в користуванні, легке і малогабаритне технологічне обладнання дозволяє
застосовувати спіральні палі навіть у
ґрунтових основах з малою тримальною здатністю. Поперечний переріз
унікальної форми комбінується з особливою спіралеподібною формою паль,

які мають велику за площею зовнішню
поверхню; завдяки силі тертя вона забезпечує їх високу функціональність у
разі дії як зусилля стискання, так і зусилля розтягання. Виняткова стійкість
до корозії алюмінієвого сплаву, з якого
виготовлені палі, передбачає, що мінімальний строк корисного використання
спіральних паль набагато перевищує
час практичної експлуатації будівель
без капітального ремонту. Крім того,
алюмінієвий сплав робить спіральні
палі надзвичайно легкими, що дозволяє

уникнути додаткового навантаження
на ґрунт під фундаментом. Спіральні
палі вирізняються електропровідністю
та стабільною стійкістю до агресивних
ґрунтів. Натурні випробування можна
проводити відразу після встановлення спіральних паль. Це дозволяє точно визначити відповідність тримальної
здатності та глибини посадки палі розрахунковим показникам. Встановлення спіральних паль проводиться без
застосування бетону, без проведення
земляних робіт і вивезення ґрунту. Спіральні палі STATI Pile у разі потреби
можна легко демонтувати і використати
повторно. Завдяки невеликій вазі паль

4

Фундаменти для
додаткових прибудов
(веранди, галереї, зимові
сади, альтанки тощо)

ються шляхом забивання спеціальним
малогабаритним пневматичним або
гідравлічним молотом. Таким чином
значно знижується ступінь поширення

Стабілізація
фундаментів для
попередження дії сил
випинання ґрунту (басейни,
резервуари, підземні гаражі
та паркінги)

5

вібрації та виключається негативний
вплив на навколишні будови. Завдяки
тому, що окремі сегменти спіральних
паль можна з‘єднувати один з одним,
глибина їх встановлення не обмежена.
Сьогодні існує два типи спіральних паль
STATI Pile з різною тримальною здатністю — r60 і r100.

6 Закріплення підпірних
стін

7 Наскрізне закріплення
фундаментів

