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Introducere
Indicaţii elementare de siguranţă
Grupuri de utilizatori
▪ Prezentul document se adresează personalului care

▪

▪
▪

▪

lucrează cu sistemul/produsul Doka descris şi conţine indicaţii pentru modelul de execuţie obişnuit,
relevante pentru montare şi utilizarea conform
domeniului de aplicaţie a sistemului descris.
Toate persoanele care lucrează cu produsul respectiv trebuie să fie familiarizate cu conţinutul acestui
document şi cu indicaţiile privind securitatea muncii
incluse.
Persoanele care nu pot să studieze acest document,
sau care au dificultăţi în studiul acestuia vor fi instruite şi iniţiate de către client.
Clientul trebuie să se asigure că este în posesia
documentaţiei actuale puse la dispoziţie de firma
Doka (de ex. Informaţii pentru utilizator, Instrucţiuni
de montare şi utilizare, Instrucţiuni de funcţionare) şi
că acestea au fost transmise utilizatorului final şi
sunt disponibile la locul de utilizare.
În această documentaţie tehnică şi în planurile aferente de utilizare a cofrajelor, Doka prezintă măsuri
de siguranţă a muncii pentru o utilizare a produselor
Doka în situaţiile de lucru prezentate.
În orice caz, utilizatorul este obligat să asigure respectarea legilor, normelor şi prevederilor specifice
ţării în cadrul întregului proiect şi, la nevoie, să ia
măsuri suplimentare sau alte măsuri potrivite de
siguranţă a muncii.

Evaluarea riscului
▪ Clientul răspunde de redactarea, documentarea,

realizarea în practică şi revizia evaluării gradului de
risc pe fiecare şantier.
Acest document constituie baza pentru evaluarea
gradului de risc specifică șantierului şi pentru instrucţiunile referitoare la punerea la dispoziţie şi utilizarea
sistemului.
El însă nu le înlocuieşte.
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Observaţii referitoare la acest
document
▪ Prezentul document poate fi utilizat şi cu rolul de

▪

▪

instrucţiuni generale de montare şi utilizare sau
poate fi integrat în instrucţiunile de montare şi utilizare specifice şantierului.
Imaginile prezentate în această documentaţie
reprezintă, în parte, situaţii de montaj şi de aceea
nu sunt întotdeauna complete din punct de
vedere al tehnicii securităţii muncii.
Elementele de siguranţă care eventual n-au fost prezentate în aceste descrieri trebuie utilizate de client
conform respectivelor prevederi.
Indicaţii suplimentare pentru securitatea muncii,
în special avertizări, sunt prezentate în capitole
separate!

Planificare
▪ Trebuie asigurate spaţii de lucru de maximă sigu-

▪

ranţă la utilizarea cofrajelor (ex. montare, demontare, repoziţionare, transport ,etc.). Totodata spaţiile
de lucru trebuie să asigure accesul în siguranţă.
Abaterile de la indicaţiile din acest document sau
utilizările în afara domeniului de utilizare specificat impun verificări statice speciale şi instrucţiuni suplimentare de montaj.

Reglementări / protecţia muncii
▪ Pentru utilizarea produselor noastre în condiţii teh-

▪

nice de siguranţă, trebuie respectate legile, normele
şi prevederile de protecţia muncii în vigoare în
respectivele ţări, precum şi alte prevederi referitoare
la siguranţă, în versiunea lor aplicabilă.
După impactul unei persoane sau a unui obiect cu
protecţia laterală sau cu accesoriile acesteia, utilizarea în continuare a protecţiei laterale este permisă
doar după ce a fost verificată de un specialist.
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Pentru toate fazele montajului sunt
valabile următoarele:
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Montajul
▪ Starea tehnică a echipamentelor /sistemului trebuie

▪ Clientul trebuie să se asigure că montarea şi demon-

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

tarea, mutarea, precum şi utilizarea conformă a produsului este condusă şi supravegheată de personal
specializat, în conformitate cu legile, normele şi prevederile în vigoare.
Capacitatea de acţionare a acestor persoane nu trebuie să fie afectată de alcool, medicamente sau droguri.
Produsele Doka sunt mijloace tehnice de muncă şi
trebuie utilizate numai în scopuri profesionale conform Informaţiilor pentru utilizatori ale firmei Doka
sau conform altor documentaţii tehnice redactate de
Doka.
Stabilitatea tuturor elementelor de construcţie şi a
unităţilor trebuie asigurată în fiecare fază de construcţie!
Instrucţiunile tehnice de funcţionare, Indicaţiile pentru siguranţă şi Indicaţiile pentru încărcare trebuie
luate în considerare şi respectate cu exactitate.
Nerespectarea acestora poate provoca atât accidente şi vătămări grave ale sănătăţii (pericol de
moarte), cât şi pagube materiale considerabile.
Este interzisă utilizarea surselor de foc în zona cofrajelor. Aparatele de încălzire sunt permise doar în
cazul unei utilizări competente la o distanţă corespunzătoare de cofraj.
Lucrările trebuie adaptate la condiţiile atmosferice(de ex. pericol de alunecare). În cazul unor condiţii atmosferice extreme, trebuie luate măsuri prealabile de asigurare a echipamentelor, respectiv a
zonelor înconjurătoare, dar şi de protecţie a angajaţilor.
Stabilitatea şi funcţionarea tuturor îmbinărilor trebuie
controlate în mod regulat.
În mod special, trebuie verificate şi la nevoie
restrânse îmbinările cu şuruburi şi pene în funcţie de
derularea lucrărilor de constructie şi îndeosebi în
urma unor evenimente neobişnuite (de ex. după furtună).
Sudarea şi încălzirea produselor Doka, mai ales a
pieselor de ancorare, suspendare, îmbinare şi a pieselor turnate etc. sunt strict interzise.
Sudarea produce grave modificări de structură asupra materialelor acestor elemente constructive.
Acest lucru duce la o scădere dramatică a sarcinilor
de rupere, ceea ce reprezintă un risc considerabil
pentru securitate.
Este permisă doar sudarea acelor articole menţionate în mod expres în documentaţiile Doka.
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▪

▪

▪

verificată de către client înainte de utilizare. Trebuie
excluse de la utilizare piesele avariate, deformate şi
cele slăbite datorită uzurii, coroziunii sau putrezirii.
Combinarea sistemelor de cofrare Doka cu cele ale
altor producători implică pericole care pot genera
vătămări ale sănătăţii şi pagube materiale şi impune
din acest motiv o verificare separată.
Montarea trebuie executată în conformitate cu legile,
normele şi prevederile aplicabile, de către specialişti
ai clientului, fiind necesară respectarea unor eventuale obligaţii de verificare.
Modificările produselor Doka sunt interzise şi constituie riscuri pentru siguranţă.

Cofrarea
▪ Sistemele/produsele Doka trebuie astfel montate,

încât să fie preluate în siguranţă toate încărcările!

Betonarea
▪ Respectaţi presiunea admisiblă a betonului proas-

păt. Vitezele prea mari de betonare duc la supraîncărcarea cofrajelor, la încovoieri mari existând pericolul de rupere.

Decofrarea
▪ Executaţi operaţiunea de decofrare numai în condi▪

▪

ţia în care betonul prezintă o rezistenţă suficientă şi
în baza deciziei unei persoane responsabile.
La decofrare, nu desprindeţi cofrajul cu macaraua.
Utilizaţi accesorii corespunzătoare ca de ex. pene de
lemn, uneltele de îndreptat sau dispozitive ale sistemului ca de ex. colţarele de decofrare Framax.
La decofrare, nu periclitaţi stabilitatea construcţiei, a
schelei sau a elementelor de cofraj!
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Transportul, stivuirea şi depozitarea
▪ Respectaţi toate regulamentele în vigoare privind

▪
▪

transportul cofrajelor şi schelelor. În plus, este obligatorie utilizarea mijloacelor de ridicare furnizate de
firma Doka.
Îndepărtaţi componentele libere sau asiguraţi-le
împotriva alunecării şi a căderii!
Toate componentele trebuie depozitate în siguranţă,
fiind necesară respectarea indicaţiilor Doka din capitolele corespunzătoare ale prezentului document!

Întreţinerea
▪ Utilizaţi ca piese de schimb doar piese originale

Doka. Reparaţiile trebuie efectuate exclusiv de către
producător sau de către instituţii autorizate.

Diverse
Ne rezervăm dreptul la modificări în decursul
dezvoltării tehnice.

Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Simboluri
În acest document se utilizează următoarele simboluri:

☞

Menţiune importantă
Nerespectarea poate cauza defecţiuni de
funcţionare sau pagube materiale.

ATENŢIE / AVERTIZARE / PERICOL
Nerespectarea poate cauza daune materiale
şi/sau vătămări corporale grave (pericol de
moarte).

Instrucţiuni
Acest semn indică faptul că utilizatorul trebuie să execute anumite operaţii.

Verificarea vizuală
Acest semn arată că lucrările efectuate se
vor controla prin verificare vizuală.

Indicatii
Atrage atenţia asupra unor indicaţii speciale
necesare pentru utilizare.

Referinţă
Face trimitere la alte documente.
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Eurocoduri la Doka
La finele anului 2007, în Europa a fost elaborată o serie
de norme pentru domeniul construcţiilor, denumită
generic Eurocoduri (EC). Acestea sunt utilizate ca
bază uniformă pe întreg teritoriul Europei pentru specificaţii ale produselor, licitaţii şi procese de demonstrare
prin calcul.
EC reprezintă la nivel mondial cele mai avansate
norme în domeniul construcţiilor.
La sfârşitul anului 2008 , EC au început să fie folosite
ca standard de către grupul Doka. Astfel acestea au

Ed
Ed

Fd

Fk

F

Valoarea de calcul pentru efectul acţiunii
(E ... effect; d ... design)
Forţe interne din acţiunea Fd
(VEd, NEd, MEd)
Valoarea de calcul a unei acţiuni
Fd = F · Fk
(F ... forta)
Valoare caracteristică a unei acţiuni
"încărcarea efectivă", încărcare utilă
(k ... caracteristic)
de ex. greutatea proprie, sarcina utilă, presiunea betonului, vânt
Factor parţial pentru acţiuni
(în ceea ce priveşte încărcarea; F ... force)
de ex. greutatea proprie, sarcina utilă, presiunea betonului, vânt
Valori conform EN 12812

înlocuit treptat normele DIN, standardul Doka anterior
utilizat pentru dezvoltarea produselor.
Conceptul prevalent de "admisibil" (compararea eforturilor existente cu cele admisibile) va fi înlocuit în EC
printr-un nou concept de siguranţă.
EC pun în balanţă acţiunile (sarcinile) pe de-o parte iar
pe de altă parte rezistenţa (capacitatea). Factorul de
siguranţă de până acum pentru tensiunile admisibile se
împarte în mai mulţi factori parţiali de siguranţă. Nivelul
de siguranţă va rămâne neschimbat!”

Rd
Rd

Valoarea de calcul a rezistenţei
(R ... rezistenţa; d ... proiectată)
Capacitatea proiectată a secţiunii transversale
(VRd, NRd, MRd)
Rk
Rk
Lemn: Rd = kmod ·
Oţel:
Rd =
M
M

Rk

Valoarea caracteristică a unei rezistenţe
de ex. rezistenţa momentului faţă de limita de
curgere

M

Coeficient parţial de siguranţă pentru proprietăţile materialului
(cu referire la material; M...material)
de ex. pentru oţel sau lemn
Valori conform EN 12812
Factor de corecţie (doar pentru lemn – se ia în
calcul umiditatea şi durata acţionării sarcinii)
de ex. pentru grinzile Doka H20
Valori conform EN 1995-1-1 şi EN 13377

kmod

Compararea conceptelor de siguranţă (Exemplu)
admisibilproiectat
115.5 [kN]

Fcurgere

EC/DINproiectat
Rk

115.5 [kN]

Rd gM = 1.1

90<105 [kN]
n ~ 1.65

60<70 [kN]

gF = 1.5

Fadmisibil
Fefectiv

A

98013-102

98013-100

60 [kN]

A

Ed

90 [kN]

Fefectiv Fadmisibil

Valorile admisibile comunicate în documentaţia Doka (de ex.: Qadmisibil = 70 kN) nu
corespund valorilor de calcul (de ex.: VRd =
105 kN)!
➤ Evitaţi confuziile!
➤ În documentaţia noastră vor fi indicate în
continuare valorile admisibile.
Au fost luaţi în calcul următorii coeficienţi parţiali de siguranţă:
F = 1,5
M, Lemn = 1,3
M, Oţel = 1,1
kmod = 0,9
Astfel din valorile admisibile se pot determina
toate valorile de calcul pentru un calcul EC.

Ed Rd

A Factor de încărcare
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Serviciile Doka
Vă susţinem în fiecare fază a
proiectului
Doka oferă o paletă largă de servicii cu un singur scop:
asigurarea succesului dvs. pe şantier.
Fiecare proiect este unic. Însă toate proiectele de construcţie se disting prin aceeaşi structură de bază formată din cinci faze. Doka cunoaşte diferitele cerinţe ale
clienţilor săi şi vă susţine prin intermediul serviciilor de
consiliere şi planificare, precum şi prin alte servicii la
realizarea efectivă a proiectului dumneavoastră de
cofrare cu ajutorul produselor noastre - în fiecare dintre
aceste faze.

1
Faza de dezvoltare a proiectului

2
Faza de licitaţie

3
Faza de planificare a operaţiunilor

Decizii fundamentate
datorită consilierii profesionale

Optimizarea prestaţiilor în avans
cu Doka - un partener cu experienţă

Utilizarea controlată a cofrajelor
pentru mai multă eficienţă
prin concepte de cofrare calculate
cu atenţie

Găsirea de soluţii corecte şi exacte
prin:
▪ suportul acordat în etapa de licitaţie
▪ analiza detaliată a situaţiei iniţiale
▪ evaluarea obiectivă a riscurilor
referitoare la planificare, execuţie
şi durată

Întocmirea de oferte competitive
prin:
▪ preţuri orientative calculate realist
▪ stabilirea cofrajelor optime necesare
▪ calcularea optimă a duratei de
lucru

Planificare economică de la bun
început prin:
▪ oferte detaliate
▪ determinarea necesarului de
material
▪ coordonarea timpului de lucru în
avans şi al termenelor de predare

8
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Avantajele dvs.
datorită consilierii profesionale

4
Faza de execuţie a construcţiei

5
Faza de finalizare a construcţiei

▪ Reducerea cheltuielilor şi câş-

tig de timp
Consilierea şi suportul acordate
de la început asigură alegerea
corectă şi utilizarea sistemelor de
cofrare conform planului. Obţineţi
astfel utilizarea optimă a materialului de cofrare şi lucrări de
cofrare efective datorită proceselor de lucru corecte.

▪ Maximizarea siguranţei muncii
Consilierea şi suportul acordate
la utilizarea corectă şi conforma
planului garantează o siguranţă
mai mare a muncii.

▪ Transparenţă
Utilizarea optimă a resurselor
cu ajutorul specialiştilor Doka

Finalizare pozitivă
prin suport profesional

Serviciile şi costurile transparente
previn nevoia de a improviza şi
surprizele la finalul lucrărilor.

▪ Reducerea costurilor pentru

Optimizarea desfăşurării operaţiunilor prin:
▪ planificarea exactă a utilizării
▪ tehnicieni de proiect cu experienţă internaţională
▪ logistică de transport adaptată
▪ asistenţă tehnică în şantier

999739021 - 07/2016

Serviciile Doka prezintă transparenţă şi eficienţă prin:
▪ recepţia comună a cofrajelor
▪ demontarea profesionistă
▪ curăţarea eficientă şi recondiţionarea cu echipamente speciale

retuşări
Consiliere profesională referitoare la sortiment, calitate şi la
utilizarea corectă previne defecte
de material şi reduce la minim
uzura.
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Prefaţă
Ferme de sprijinire Doka Pentru siguranţă la cofraje pe o singură faţă
Acolo unde panourile de cofrare nu se pot ancora de
cofrajul opus, fermele de sprijinire permit descărcarea
sigură a sarcinilor de betonare.
Acesta este cazul de ex. la:
▪ cofrarea tălpilor de fundaţie
▪ la pereţi mulaţi, pereţi din palplanşe
▪ la realizarea de pereţi de sprijin
▪ la betonarea zidăriei
▪ la betonarea straturilor de izolare
▪ în construcţia de metrouri, unde un perete ulterior
despărţitor de beton este turnat peste un perete
diafragmă forat

Doka oferă 3 variante de ferme de sprijinire:
▪ Fermă sprijinire
pentru înălţimi de cofrare până la 1,20 m
▪ Ferma sprijinire Variabel
pentru înălţimi de cofrare până la max. 4,05 m
▪ Ferma de sprijinire Universal F
pentru înălţimi de cofrare până la max. 8,10 m
Fiecare din ele, constituie un „kit” modular, de aceea
ele pot fi adaptate flexibil la situaţiile din şantier.
Cu fermele de sprijinire pot fi realizate şi soluţii speciale.
Exemple:
▪ Construcţia de tuneluri
▪ Plăci în consolă la turnuri de telecomunicaţii

Fermele de sprijinire sunt utilizate şi la beton masiv:
▪ de ex. în construcţia de centrale electrice, la grosimi
mari ale pereţilor, când ancorajul cu tije de ancorare
nu mai este recomandabil nici din punct de vedere
tehnic, datorită întinderii tijelor, dar nici din punct de
vedere economic.
▪ pentru sprijinirea cofrajului necesar realizării blocurilor de pornire în construcţia de baraje

10
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Fermă de sprijinire

Fermă de sprijinire
pentru înălţimi de betonare până la 1,20 m
Ferma de sprijinire oferă posibilitatea de a realiza în
mod economic, fără ancoraje, pereţi cu o înălţime de
până la 1,20 m ca şi la cofrajul marginii plăcii de fundaţie.
Nu mai sunt necesare improvizaţiile pe şantier, care
răpesc timpul.
Caracteristicile produsului:
▪ Indicat pentru cofraje pe grinzi şi cofraje cu panouri.
▪ Greutate redusă – constituie astfel o completare
optimă pentru cofrajele manuale.
▪ Descărcarea încărcărilor către sol cu cuie de împământare sau înşurubări cu dibluri în stratul de egalizare – nu este necesară pregătirea locurilor de ancorare.

9739-203-01

999739021 - 07/2016

11

Fermă de sprijinire

Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Domeniu de utilizare / modele de execuţie
Până la înălţimi de cofrare de 1,20 m
Utilizarea folosind cofrajul cu panouri Frami
Xlife

Utilizarea folosind cofrajul montat pe grinzi
FF20
Fixarea fermei de sprijinire (A) cu blocajul cu cuie
28x65 (E) .

Fixarea fermei de sprijinire (A) cu blocajul cu pană
Frami (B) .
E
B

9739-202-01

A

Utilizarea folosind cofrajul cu panouri Doka
Framax Xlife, respectiv Alu-Framax Xlife

A

Dimensionare

h

Fixarea fermei de sprijinire (A) cu şurubul de rigidizare
Framax 4-8cm (C) şi placa Super 15,0 (D) .

9739-200-01

H

C D

V

9739-201-01
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A

Înălţimea de
betonare h [m]
0,30
0,45
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20

Zona de influenţă e [m]
3,00
3,00
1,80
1,15
0,80
0,60
0,45

9739-257-01

Forţa verticală
Vk [kN]
0,00
0,20
1,00
1,80
2,60
3,40
4,10

Forţa orizontală Hk [kN]
3,40
7,60
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10

Forţele orizontale şi verticale (Vk şi Hk) vor fi descărcate luând măsuri
adecvate. De ex.: 2 buc. cuie de pământare pentru fiecare colţar de
sprijinire sau înşurubare cu dibluri în stratul de egalizare – nu este
necesară pregătirea locurilor de ancorare.
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Ferma de sprijin "Variabel"

Ferma de sprijin "Variabel"
Pentru înălţimi de betonare până la 4,00 m
Ferma de sprijinire Variabil oferă posibilitatea simplă de
a realiza ferme de sprijinire pentru înălţimi de cofrare de
max. 4,00 m înălţime prin combinarea riglelor multifuncţionale standard cu accesorii.
Caracteristicile produsului:
▪ Indicat pentru cofraje pe grinzi şi cofraje cu panouri.
▪ Descărcarea sigură a forţelor de tracţiune prin ancorele oblice.
▪ Adaptarea economică la presiunea respectiv necesară a betonului proaspăt prin modificarea distanţelor dintre fermele de sprijinire.

9739-252-01
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Ferma de sprijin "Variabel"

Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Unităţi standard

☞

Cuplu de strângere ale cuplajelor pentru contravântuiri:
50 Nm
Distanța dintre elementul de cuplare orientabil și racordul cu buloane: max. 160 mm.
Exemplele ilustrează contravântuirea corectă a unităţilor din ferme de sprijinire.

Menţiune importantă:
Fermele de sprijinire ale unei unităţi trebuie
contravântuite cu ţevi de eşafodaj:
▪ necesar din punct de vedere static (capacitate portantă)
▪ necesar la mutare (stabilitate)
Cofraje pe grinzi

Distanţa dintre axe 1) a
[m]

2 ferme
Cofraje cu ramă metalică

1,00 sau 1,25

Cofraje pe grinzi

1,35 sau 1,552)

3 ferme
Cofraje cu ramă metalică

1,00

0,90 sau 1,35

Ferma de sprijinire tip

A
Ferma sprijin "Variabel"
H

J

I

I

J

I

H

Q
P
J

I

I

I

a

H

9739-246-01

9739-247-01

a

a

Ferma de sprijinire tip

B
Ferma de sprijinire Variabel cu supraînălţare

H
J
H
J
H

H

I

I

I

J

Q

H

J

P

I
H
I

I

9739-248-01

a

1)

a

9739-249-01

a

corespunde de regulă zonei de influenţă

numai la utilizarea următoarelor elemente Framax Xlife:
- 2,70x2,70m
- 2,70x3,30m
- . , . . x2,70m - orizontal
(rezultă de fiecare dată o lăţime de influenţă de 1,35 m)

2)

14
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Ferma de sprijin "Variabel"

necesar de piese pentru 2 ferme

Necesar de piese pentru 3 ferme

Valabil pentru următoarele distanţe dintre axe
"a":
▪ 1,00 m
▪ 1,25 m
▪ 1,35 m
▪ 1,55 m

Valabil pentru următoarele distanţe dintre
axe "a":
▪ 0,90 m
▪ 1,00 m
▪ 1,35 m

a
a

a
9739-246-01

9739-247-01

1)Lungimea

necesară a tijelor de ancorare la o disFerma de sprijinire
tanţă a axelor de 1,55 m:
tip
lungimea indicată + 0,50 m
2) Tabelul conţine bolţurile de legătură 10cm şi
arcurile de siguranţă 5mm pentru mutarea unităţii
(vezi capitolul "Mutarea cu macaraua")
3) Pentru dimensionare vezi următoarele capitole:
- "Utilizarea folosind cofrajul pe grinzi Doka"
- "Utilizarea folosind cofrajul Doka cu panouri Framax Xlife"
- "Utilizarea folosind cofrajul Doka cu panouri Framax Xlife"
- "Variante de ancorare ale fermelor de sprijinire" 9739-311-01 9739-312-01
(A) Riglă fermă sprijinire WU14
2
2
(B) Eclisă de tracţiune
2
2
(C) Sabot popi
2
2
(D) Riglă multifuncţională WS10 Top50 2,00m
2
2
(E) Bolţuri de legătură 10cm 2)
10
18
(F) Arc de siguranţă 5mm 2)
10
18
(G) Tijă reglabilă 12 3,00m
2
2
(H) Ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,50m 1)
3
5
(I) Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,00m 1)
2
2
(K) Racord cu buloane 48mm 50
7
5
(L) Element de cuplare orientabil 48mm
3
9
(M) Riglă multifuncţională WS10 Top50 1,00m
-2
(N) Eclisă panou FF20/50 Z
-2
(O) Tijă reglabilă T7 305/355cm
-2
Riglă multifuncţională 2,00m ca bară de
(P)
1
1
ancorare 3)
Greutatea unităţii [kg] - rotunjită
450
600

A

B

1)Lungimea

necesară a tijelor de ancorare la o distanţă a axelor de 1,35 m:
lungimea indicată + 0,50 m
2) Tabelul conţine bolţurile de legătură 10cm şi
arcurile de siguranţă 5mm pentru mutarea unităţii
(vezi capitolul "Mutarea cu macaraua")
3) Pentru dimensionare vezi următoarele capitole:
- "Utilizarea folosind cofrajul pe grinzi Doka"
- "Utilizarea folosind cofrajul Doka cu panouri Framax Xlife"
- "Utilizarea folosind cofrajul Doka cu panouri Framax Xlife"
- "Variante de ancorare ale fermelor de sprijinire"
4) Lungimea riglei multifuncţionale:
- Distanţa dintre axe 0,90 m: 2,50m
- Distanţa dintre axe 1,00 m: 2,75m
- Distanţa dintre axe 1,35 m: 3,50m
(A) Riglă fermă sprijinire WU14
(B) Eclisă de tracţiune
(C) Sabot popi
(D) Riglă multifuncţională WS10 Top50 2,00m
(E) Bolţuri de legătură 10cm 2)
(F) Arc de siguranţă 5mm 2)
(G) Tijă reglabilă 12 3,00m
(H) Tijă ancorare 48,3 mm 1,50m
(I) Tijă ancorare 48,3 mm 2,00m
(J) Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,50m 1)
(K) Racord cu buloane 48mm 50
(L) Element de cuplare orientabil 48mm
(M) Riglă multifuncţională WS10 Top50 1,00m
(N) Eclisă panou FF20/50 Z
(O) Tijă reglabilă T7 305/355cm
Riglă multifuncţională ca bară de ancorare 3)
(Q) 4)
Greutatea unităţii [kg] - rotunjită

999739021 - 07/2016

Ferma de sprijinire tip

A

9739-311-01

B

9739-312-01

3
3
3
3
14
14
3
-4
3
11
6
----

3
3
3
3
26
26
3
2
4
4
8
16
3
3
3

1

1

700

950
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Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Detalii de racordare şi situaţia de
ancorare
Descărcara sarcinilor ancorelor oblice se realizează
prin intermediul barelor de ancorare (rigle multifuncţionale).
Pentru fiecare fermă de sprijinire, se montează două
ancore la distanţă de 15 cm de axa fermei de sprijinire.
Excepţie: Când capacitatea portantă pentru o ancoră
per fermă de sprijinire este suficientă, ancorele vor fi
montate pe axul fermei.

Supraînălţarea fermei de sprijinire
Supraînălţarea se realizează cu:
▪ Riglă multifuncţională WS10 Top50 1,00 m
▪ Eclisă panou FF20/50 Z + bolţuri de legătură 10cm
▪ Tijă reglabilă T7 pentru sprijinirea suplimentară
▪ Contravântuire în cruce suplimentară
M
H
L

A
N
K
E

H

O

G
K
C

D

K

X
L

a
E F

B
9739-331-01

a ... 247 cm
 ... 45°
▲ ... Fugă interioară a peretelui

9739-332-01

X
Cofraje pe grinzi H20 astereală 21 şi 27mm
29,0 cm
Cofraje cu panouri în com- (la o poziţie oblică a ancorelor de
45°)
binaţie cu distanţier ferme
de 20 cm

Detaliu: Montarea plăcii de tracţiune

B

9739-346-01

16
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Ferma de sprijin "Variabel"

Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Utilizarea folosind cofrajul pe grinzi Doka
Exemplu: Înălţimea de cofrare 3,00 m

Exemplu: Înălţimea de cofrare 4,00 m

Distanţa dintre axe "a" = 1,00 m
Zona de influenţă = 1,00 m
Ferma de sprijinire tip A

Distanţa dintre axe "a" = 1,00 m
Zona de influenţă = 1,00 m
Ferma de sprijinire tip B

b
b

a
9739-347-01

a ... 1,00 m
b ... 2,00 m

a
a
9739-245-01

a ... 1,00 m
b ... 3,00 m

Fixarea cofrajului

9739-333-01

Panourile cofrajului Top50 sau FF20 sunt fixate direct
de ferma de sprijinire cu ajutorul riglei de asamblare.
Profilele panourilor pot fi fixate în orice punct al riglei
fermei sprijinire WU14.

A Riglă fermă sprijinire WU14
T Riglă asamblare 9-15cm

Număr rigle asamblare

18

2 ferme
4
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3 ferme
6
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Ferma de sprijin "Variabel"

Dimensionare
Valorile din tabel sunt valabile doar pentru utilizarea
fără prag din beton. În cazul unor praguri din beton mai

mari, trebuie verificată stabilitatea totală a fermei de
sprijinire.
Valori ale sarcinii per panou la o poziţie oblică a ancorei
de 45°.
Câmpurile fără valoare (-----) nu sunt admisibile –
ferma de sprijinire ar fi suprasolicitată!

Înălţimea de betonare până la 3,25 m
Ferma de sprijinire tip
Înălţimea de
betonare
H
[m]

A

Zona de influenţă
1,00 m
Forţa de
Forţa de spriDeformarea
ancorare
jinire
sus
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

Zona de influenţă
1,25 m
Forţa de
Forţa de spriDeformarea
ancorare
jinire
sus
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

9739-306-01

40 kN/m2

V

2,50
2,75
3,00
3,25

96
110
124
139

34
45
56
69

2
3
3
4

120
138
156
173

43
56
70
86

2
3
4
5

50 kN/m2

Z

Presiunea admisibilă
a betonului proaspăt

H

Ferma sprijin "Variabel"

2,50
2,75
3,00
3,25

106
124
141
159

36
47
60
75

2
3
4
5

133
155
177
199

45
59
75
94

2
3
5
6

Înălţimea de betonare de la 3,25 m la 4,00 m
Ferma de sprijinire tip
Înălţimea de
betonare
H
[m]

B

Zona de influenţă
1,00 m
Forţa de
Forţa de spriDeformarea
ancorare
jinire
sus
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

Zona de influenţă
1,25 m
Forţa de
Forţa de spriDeformarea
ancorare
jinire
sus
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

9739-307-01

40 kN/m2

V

3,25
3,50
3,75
4,00

139
153
167
181

69
83
99
116

2
2
3
5

173
191
-------

86
104
-------

2
3
-------

50 kN/m2

Z

Presiunea admisibilă
a betonului proaspăt

H

Ferma de sprijinire Variabel
cu supraînălţare

3,25
3,50
3,75
4,00

159
177
194
212

75
91
110
130

2
3
4
5

199
----------

94
----------

2
----------
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Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Utilizarea folosind cofrajul Doka cu panouri Framax Xlife
Exemplu: Înălţimea de cofrare 3,00 m

Exemplu: Înălţimea de cofrare 4,05 m

Distanţa dintre axe "a" = 1,35 m
Zona de influenţă = 1,35 m
Ferma de sprijinire tip A

Distanţa dintre axe "a" = 0,90 m
Zona de influenţă = 0,90 m
Ferma de sprijinire tip B
b

c

c

d

d

b

a
9739-250-01

a ... 1,35 m
b ... 2,70 m
c ... 2,70 m
d ...0,30 m

a
a
9739-251-01

Fixarea cofrajului
Distanţierul sprijinire 20cm se fixează în tubul de
ancorare al panoului de cofrare cu ajutorul şurubului
27cm livrat.
Vedere:

a ... 0,90 m
b ... 3 x 0,90 m = 2,70 m
c ... 2,70 m
d ...1,35 m

Distanţiere sprijinire 20cm necesare

9739-330-01

Panou

9739-253-01

2,70m

3,30m

A Distanţier sprijinire 20cm

Poziţiile distanţierelor de sprijinire 20cm corespund
regulilor de ancorare la cofrarea pereţilor pe ambele
părţi (vezi Informaţiile pentru utilizatori "Cofraj cu panouri Framax Xlife", respectiv "Alu-Framax Xlife").

2,40x2,70m

1)

20

Înălţimea de
cofrare [m]
2,70
3,00
3,15
3,30
3,60
4,05 1)
3,30
3,60
2,40
2,70
2,85
3,00
3,30

Distanţier
sprijinire
20cm
4
4
6
6
9
9
6
9
4
4
6
6
6

Număr
Tipul fermei
mecanisme
de sprijinire
de blocare
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2

... suprapus vertical
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Ferma de sprijin "Variabel"

Dimensionare
Valorile din tabel sunt valabile doar pentru utilizarea
fără prag din beton. În cazul unor praguri din beton mai

mari, trebuie verificată stabilitatea totală a fermei de
sprijinire.
Valori ale sarcinii per panou la o poziţie oblică a ancorei
de 45°.

Înălţimea de betonare până la 3,00 m
Ferma de sprijinire tip

A

Zona de influenţă
1,35 m
Forţa de spriForţa de
Deformarea
jinire
ancorare
sus
Vk
Zk
[mm]
[kN]
[kN]

Presiunea admisibilă a
betonului proaspăt

Înălţimea de
betonare
H
[m]

40 kN/m2

2,70
3,00

145
168

57
76

3
4

50 kN/m2

2,70
3,00

162
191

60
81

3
5

H

Ferma sprijin "Variabel"

Z

V

9739-306-01

Înălţimea de betonare până la 3,30 m
Ferma de sprijinire tip

B

Zona de influenţă
1,35 m
Forţa de
Forţa de spriDeformarea
ancorare
jinire
sus
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

Presiunea admisibilă a
betonului proaspăt

Înălţimea de
betonare
H
[m]

40 kN/m2

3,15
3,30

179
191

86
97

2
2

50 kN/m2

3,15
3,30

205
220

93
105

2
3

H

Ferma de sprijinire Variabel
cu supraînălţare

Z

V

9739-307-01

Înălţimea de betonare până la 4,05 m
Ferma de sprijinire tip

B

Zona de influenţă
0,90 m
Forţa de
Forţa de spriDeformarea
ancorare
jinire
sus
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

Presiunea admisibilă a
betonului proaspăt

Înălţimea de
betonare
H
[m]

40 kN/m2

3,60
3,75
3,90
4,05

143
150
158
165

81
89
98
108

2
3
4
4

50 kN/m2

3,60
3,75
3,90
4,05

165
175
185
194

89
99
109
120

3
3
4
5

H

Ferma de sprijinire Variabel
cu supraînălţare

Z

V

9739-307-01
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Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Alte posibilităţi

Poziţionarea ancorelor

În afara soluţiei promovate de Doka cu distanţier sprijinire, aveţi la dispoziţie şi posibilităţile enumerate mai
jos pentru fixarea panourilor.
Pentru proiectarea şi dimensionarea exactă, reprezentantul Doka vă stă cu plăcere la dispoziţie.
Lungimea riglelor multifuncţionale WS10 Top50:

▪ la elemente verticale: 2,00 m
▪ la elemente culcate: 2,50 m
e

Numărul riglelor multifuncţionale:
la elemente verticale 2.70m
la elemente verticale 3.30m
la elemente verticale 1.35m
la elemente culcate până la 1,35m

9739-336-01

Variantă
1
2
2
3
3
4
1
-1
1

e ... 19,0 cm
 ... 45°

Fixarea panourilor
la varianta 1

la varianta 2

în zona eclisei pentru panou
FF20/50 Z la supraînălţări

9739-340-01

a

9739-339-01

b

Varianta 1 (rigle multifuncţionale la nivelul de ancorare)

Fixarea riglei multifuncţionale de
panouri suprapuse orizontal

9739-342-01

c

a

b

Varianta 2 (rigle multifuncţionale la nivelul profilului riglei)

9739-341-01

9739-345-01

c
9739-344-01

Exemple pentru înălţimea de cofrare 3,30 m.
Vedere reprezentată fără contravântuire în cruce.
a ... 2,70 m
b ... 0,60 m (max. 1,35 m)
c ... 18,0 cm

22

A Riglă fermă sprijinire WU14
B Riglă multifuncţională WS10 Top50
C Şurub eclisă prelungire Framax 36cm (utilizaţi la montaj cheia
tijă ancorare 15,0/20,0)
D Placă Super 15,0
E Riglă asamblare 9-15cm
F Blocaj cu pană Framax
G Tubul de ancorare al panoului
H Profil integrat al riglei pentru panou
I Bulon universal asamblare Framax 10-25cm
J Bulon universal asamblare Framax 10-16cm
K Cap ancorare 15,0
L Tijă în zigzag 15,0
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Utilizarea folosind cofrajul cu panouri Frami Xlife
Detalii de racordare
Ancorarea în placa de fundaţie
A

X
98030-235-01

B
98030-319-03

 ... max. 45°
X ... 16,0 cm
A capul de ancorare
B tija în zigag

Reprezentare cu panou Frami Xlife 2,70m.

Fixarea panourilor

Presiunea admisibilă a betonului proaspăt: 40 kN/m2
Reguli de bază:
1. Poziţia fermelor de sprijinire:
- înălţimea de betonare până la 3,00 m:
la o distanţă de max. 1,35 m
- înălţimea de betonare până la 3,60 m:
deasupra fiecărei îmbinări de panouri (la distanţa de max. 0,90 m)
2. Lungimea minimă a riglelor multifuncţionale
WS10 Top50:
- Lăţimea unităţii fermelor de sprijinire + 2 x
28 cm (rezervă pe ambele părţi)
3. Numărul riglelor multifuncţionale WS10 Top50:
- 3 buc. până la 3,00 m
- 4 buc. până la 3,60 m
4. Poziţia riglelor multifuncţionale WS10 Top50:
- vezi exemplele date

999739021 - 07/2016

C

H
F

G
D

E

98030-325-01

C
D
E
F
G
H

Panou Frami Xlife
riglă multifuncţională WS10 Top50
Ferma sprijinire Variabel
Bulon universal asamblare Frami 5-12cm
Placă Super 15,0
Rigla asamblare
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cu panou Frami Xlife 2,70m
Înălţimea de betonare până la 3,00 m
F G

D

H

H
D

a

b

H

c

E

f

e

f
98030-322-01

Înălţimea de cofrare H [cm]
270
300

Poziţia riglei multifuncţionale [cm]
a
b
c
30
90
90
30
120
90

Poziţia fermelor de sprijinire [cm]
emax
f
135

22,5

D rigla multifuncţională WS10 Top50
E ferma de sprijinire Variabil
F bulon universal asamblare Frami 5-12cm
G placă Super 15,0
H rigla de asamblare

Înălţimea de betonare până la 3,60 m
F G

I

H

H
D

d

D

a

b

c

H

E

e
98030-359-01

Înălţimea de cofrare H [cm]
315 und 330
345 und 360
1)

Poziţia riglei multifuncţionale [cm]
a
b
c
d
30
90
90
82,5
30
90
120
52,5

Poziţia fermelor de sprijinire [cm]
emax
90 1)

deasupra fiecărei îmbinări de panouri (la distanţa de max. 90 cm)

D
E
F
G
H
I

24

rigla multifuncţională WS10 Top50
ferma de sprijinire Variabil
bulon universal asamblare Frami 5-12cm
placă Super 15,0
rigla de asamblare
supraînălţarea fermei de sprijinire
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cu panou Frami Xlife 3,00m
Înălţimea de betonare până la 3,00 m

F G

D
D

H
E

a

b

H

c

H

f

e

f
98030-326-01

Înălţimea de cofrare H [cm]
300

Poziţia riglei multifuncţionale [cm]
a
b
c
30
120
90

Poziţia fermelor de sprijinire[cm]
emax
f
135
22,5

D rigla multifuncţională WS10 Top50
E ferma de sprijinire Variabil
F bulon universal asamblare Frami 5-12cm
G placă Super 15,0
H rigla de asamblare

Înălţimea de betonare până la 3,30 m

F G
D
D

H
E

a

b

H

c

H

e
98030-328-01

Înălţimea de cofrare H [cm]
330
1deasupra

D
E
F
G
H

Poziţia riglei multifuncţionale [cm]
a
b
c
30
90
120

Poziţia fermelor de sprijinire[cm]
emax
90 1)

fiecărei îmbinări de panouri (la distanţa de max. 90 cm)

rigla multifuncţională WS10 Top50
ferma de sprijinire Variabil
bulon universal asamblare Frami 5-12cm
placă Super 15,0
rigla de asamblare
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Înălţimea de betonare până la 3,60 m
H

H

D

I

d

F G

D

a

b

H

c

E

e
98030-330-01

Înălţimea de cofrare H [cm]
345 şi 360
1deasupra

Poziţia riglei multifuncţionale [cm]
a
b
c
d
30
120
120
52,5

Poziţia fermelor de sprijinire[cm]
emax
90 1)

fiecărei îmbinări de panouri (la distanţa de max. 90 cm)

D rigla multifuncţională WS10 Top50
E ferma de sprijinire Variabil
F bulon universal asamblare Frami 5-12cm
G placă Super 15,0
H rigla de asamblare
I supraînălţarea fermei de sprijinire

26
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Ferma de sprijin "Variabel"

Montajul
Montajul fermei de sprijinire Variabel
➤ Ridicaţi elementul de cofrare premontat şi asiguraţi-l
cu şpraiţuri împotriva răsturnării.
➤ „Montaţi” elementele constructive ale fermei de sprijinire la distanţa corespunzătoare de ax de cofrajul
vertical.
➤ Realizaţi contravântuiri în cruce cu tije de ancorare
pentru ferma de sprijinire.

9739-244-01

A Panou de cofrare
B Şpraiţ

➤ Îndepărtaţi spraiţurile elementelor.
➤ Aduceţi întreaga unitate cu ajutorul macaralei la locul
de utilizare (vezi capitolul „Mutarea cu macaraua”).
Pentru o reglare mai exactă a cofrajului, asiguraţi riglele multifuncţionale orizontale împotriva
deplasării.
▪ cu ancoraj expandabil 15,0, tija de ancorare
15,0 şi placă Super 15,0

9739-353-01

▪ sau cu o contragreutate
Unelte pentru montaj:
Domeniu de utilizare
Cuplaje pentru contravântuire în cruce
Distanţier sprijinire
20cm

Deschiderea
cheii [mm]
22
30 / 24

Fixarea şurubului fermei

999739021 - 07/2016

Unealtă
Cheie furcă 22/24

▪
▪

Cheie furcă 30/32
Cheie cu clichet 1/2"
cu mufă de îmbinare
24 1/2"
sau
cheie furcă 22/24
Cheie tijă ancorare
15,0/20,0
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Platformele de betonare
Menţiune importantă:
Datorită construcţiei flexibile a unităţilor pentru
fermele de sprijinire, în combinaţie cu diferitele
sisteme de cofrare şi înălţimi, este necesar să
verificaţi încă din etapa de proiectare, care tip
de platformă este indicat pentru cazul specific
de utilizare (verificare la coliziune, respectarea
înălţimilor maxime de cădere, etc.).
În acest sens, aveţi în vedere şi situaţiile la
mutare, în special când platformele se află deasupra punctelor de ridicare cu macaraua.
Respectaţi prevederile referitoare la condiţiile
tehnice de securitatea muncii.

Platforme dependente de cofraj
În principiu, pot fi utilizate platformele de betonare şi
consolele care fac parte din sistemul de cofrare utilizat.
Acestea sunt montate direct pe cofraj în cazul unui
cofraj obişnuit pentru perete.
Respectaţi informaţiile pentru utilizatori corespunzătoare!
Exemplu: Platforma de betonare Framax U
1,25/2,70m

9739-348-01

☞
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Ferma de sprijin "Variabel"

Platforme independente de cofraj

Realizarea cu tije de ancorare

Platformă bulonată MF75

A

9739-360-01

Caracteristici:
▪ Consolă de lucru universală
▪ Lăţime a podinei 75 cm
▪ Fixarea cu ajutorul plăcii de înclinare MF în rigla
fermă sprijinire WU14 a fermei de sprijinire Variabel
▪ Independentă de sistemul de cofrare utilizat

9739-360-02

B

Unealtă: Cheie fixă 22 pentru montajul
racordurilor şi al ţevilor pentru eşafodaj.
A Ţeavă de eşafodaj 48,3mm
B Racord cu buloane 48mm 95

9739-255-01

Detaliu înşurubare

9739-343-01

9739-350-01

A

B

A Platformă bulonată MF75
B Placă de înclinare MF

Încărcarea admisibilă din trafic: 1,5 kN/m2
(150 kg/m2)
Clasă de încărcare 2 conform EN 12811-1:2003
Zona de influenţă max.: 2,00 m
Dulapii podinelor şi scândurile balustradelor: Per
metru liniar de platformă sunt necesari 0,75 m2 dulapi
pentru podine şi 0,6 m2 scânduri pentru balustrade
(partea constructivă).
Grosimi ale scândurilor cu lungimi de până la 2,50 m:
▪ Dulapi pentru podine min. 20/5 cm
▪ Scânduri de balustradă min. 15/3 cm
Menţiune:
Grosimile listate ale dulapilor şi scândurilor sunt dimensionate conform C24 al normei EN 338.
Respectaţi prevederile naţionale pentru podine şi
balustrade.
Fixarea podinelor: cu 4 buc. şuruburi Torband
M 10x70 şi 1 buc. şurub Torband M 10x120 per consolă (nu sunt cuprinse în setul de livrare).
Fixarea scândurilor pentru balustradă: cu cuie

999739021 - 07/2016
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Mutare cu macaraua
➤ Asigurarea cu arcuri de siguranţă 5mm

9739-364-01

9739-338-01

9715-268-01

9766-263-01

AVERTIZARE
➤ Pentru mutarea întregii unități nu se vor utiliza punctele de fixare în macara ale panoului de cofrare

➤ De ex. bateţi în cuie scândura astfel, încât cârligul
pentru macara să nu poată fi introdus în urechea
pentru macara.

A
B
C
D

Cablu de macara
Riglă fermă sprijinire
Bolţuri de legătură 10cm
Arc de siguranţă 5mm

9766-306-01

Încărcarea admisibilă max.:
1000 kg / loc de agăţare de macara

☞▪

Menţiune importantă:
În vederea mutării nu suspendaţi de
panoul de cofrare sau alte componente,
ca de exemplu rigle multifuncţionale.
▪ Unitate de mutare adm.:
Unitate ferme de sprijinire cu max. 3 ferme
▪ Nu mutaţi decât unităţi contravântuite
corect.
▪ Înainte de mutare controlaţi fixarea elementului între panoul de cofrare şi ferma de
sprijinire (rigle asamblare, distanţier sprijinire
20cm, şurub eclisă prelungire Framax
36cm).
▪ Înainte de mutare controlaţi poziţia tijelor
reglabile pentru rigla de aliniere (descărcarea sarcinii din greutatea cofrajului).
▪ Mutarea împreună cu cofrajul este permisă
doar în zona apropiată de sol.
▪ Atenţie la o lungime suficientă a chingilor
de macara (tragere transversală).
▪ Nu desprindeţi cu macaraua de pe beton!
AVERTIZARE
➤ La sprijinirea unităţilor fermei de sprijinire,
atenţie în toate fazele la asigurarea unei stabilităţi suficiente! (La nevoie, trebuie prevăzute contragreutăţi, ancoraje sau sprijiniri).

Fixarea cablului de macara direct de rigla fermei
sprijinire:
➤ Fixarea cu bolţuri de legătură 10cm
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Fermă de sprijinire universal F

Fermă de sprijinire universal F
Pentru înălţimi de betonare până la max. 8,10 m
Caracteristicile produsului:
▪ Posibilitatea supraînălţării în sistem modular.
Adaptare optimă la înălţimea de betonare dorită, de
la 3,00 până la max. 8,10 m prin combinarea următoarelor elemente:
- Fermă de sprijinire Universal F 4,50m
- Prelungire fermă sprijinire F 1,50m
- Prelungire fermă sprijinire F 2,00m
▪ Indicat pentru cofraje pe grinzi şi cofraje cu panouri.
▪ Descărcarea sigură a forţelor de tracţiune prin ancorele oblice.
▪ Adaptarea la denivelări ale terenului prin tije reglabile cu placă de bază flexibilă.

▪ Supraînălţare simplă şi rapidă. Plăcile de supraînăl-

ţare sunt montate deja în prelungire fermă sprijinire.

▪ Urechile de agăţare pentru macara permit mutarea
în poziţia respectivă de echilibru.

▪ Cuplajele pentru racordarea contravântuirilor în
cruce sunt premontate.

▪ Este posibilă mutarea fără macara, cu mecanismul
de rulare.

▪ Stivuire asigurată pentru depozitare şi transport
datorită pieselor de distanţare integrate.

▪ Adaptarea economică la presiunea respectiv nece-

sară a betonului proaspăt prin modificarea distanţelor dintre fermele de sprijinire.

9739-239-01
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Unităţi standard

☞

Menţiune importantă:
Fermele de sprijinire ale unei unităţi trebuie
contravântuite cu ţevi de eşafodaj:
▪ necesar din punct de vedere static (capacitate portantă)
▪ necesar la mutare (stabilitate)

Distanţa dintre axe 1) a [m]

Cofraje pe grinzi
1,00 sau 1,25

Exemplele ilustrează contravântuirea corectă a unităţilor din ferme de sprijinire.
Racorduri cu buloane sunt premontate deja pe fermele
de sprijin Universal F.
Cuplu de strângere ale cuplajelor pentru contravântuiri:
50 Nm
Distanța dintre elementul de cuplare orientabil și racordul cu buloane: max. 160 mm.

2 ferme
Cofraje cu ramă metalică
1,35 sau 1,552)

Cofraje pe grinzi
1,00

3 ferme
Cofraje cu ramă metalică
0,90 sau 1,35

Ferma de sprijinire tip

A

a

a

Fermă de sprijinire Universal
F 4,50m

a

Ferma de sprijinire tip

B
Supraînălţare cu
prelungire fermă sprijinire F
1,50m

Ferma de sprijinire tip

C
Supraînălţare cu
prelungire fermă sprijinire F
2,00m

9739-234-01
1)

9739-235-01

corespunde de regulă zonei de influenţă

numai la utilizarea următoarelor elemente Framax Xlife:
- 2,70x2,70m
- 2,70x3,30m
- . , . . x2,70m - orizontal
(rezultă de fiecare dată o lăţime de influenţă de 1,35 m)

2)
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Fermă de sprijinire universal F

necesar de piese pentru 2 ferme
Valabil pentru următoarele distanţe dintre axe "a":
▪ 1,00 m
▪ 1,25 m
▪ 1,35 m
▪ 1,55 m
Ferma de sprijinire tip
1)Lungimea

necesară a tijelor de ancorare la o distanţă a axelor de

1,55 m:
lungimea indicată + 0,50 m
2) Pentru dimensionare vezi următoarele capitole:
- "Utilizarea folosind cofrajul pe grinzi Doka"
- "Utilizarea folosind cofrajul Doka cu panouri Framax Xlife"
- "Variante de ancorare ale fermelor de sprijinire"

A

9739-313-01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(K)
(L)

Fermă de sprijinire Universal F 4,50m
Prelungire fermă sprijinire F 1,50m
Prelungire fermă sprijinire F 2,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,50m 1)
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,00m 1)
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,50m 1)
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,00m 1)
Element de cuplare orientabil 48mm
Bară ancorare 1,95m 2)
Suport bară ancorare
Placă Super 15,0
Greutatea unităţii [kg] - rotunjită

2
--4
1
2
-5
1
2
2
750

B

C

9739-314-01

2
2
-6
1
4
-8
1
2
2
1250

9739-315-01

2
2
2
8
3
4
1
12
1
2
2
2200

Necesar de piese pentru 3 ferme
Valabil pentru următoarele distanţe dintre axe "a":
▪ 0,90 m
▪ 1,00 m
▪ 1,35 m
Ferma de sprijinire tip
1)Lungimea

necesară a tijelor de ancorare la o distanţă a axelor de

1,35 m:
lungimea indicată + 0,50 m
2) Pentru dimensionare vezi următoarele capitole:
- "Utilizarea folosind cofrajul pe grinzi Doka"
- "Utilizarea folosind cofrajul Doka cu panouri Framax Xlife"
- "Variante de ancorare ale fermelor de sprijinire"
3) La unităţi de mutare cu distanţa dintre axe 0,90 sau 1,35 m:
Event. utilizaţi 3 buc. bare de ancorare 0,70m în loc de 1 buc. bară
de ancorare 2,95m.

A

9739-313-01

(A)
(B)
(C)
(E)
(F)
(G)
(H)
(J)
(K)
(L)

Fermă de sprijinire Universal F 4,50m
Prelungire fermă sprijinire F 1,50m
Prelungire fermă sprijinire F 2,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,00m 1)
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,50m 1)
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,00m 1)
Element de cuplare orientabil 48mm
Bară ancorare 2,95m 2) 3)
Suport bară ancorare
Placă Super 15,0
Greutatea unităţii [kg] - rotunjită
999739021 - 07/2016

3
--6
4
-10
1
3
3
1150

B

9739-314-01

3
3
-6
10
-16
1
3
3
1900

C

9739-315-01

3
3
3
10
12
2
24
1
3
3
3350
33
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Fixarea barei ancorare

Poziţionarea ancorelor

Împreună cu placa Super 15,0, suportul barei de
ancorare asigură bara de ancorare împotriva răsturnării şi a alunecării.

Preluarea sarcinii ancorelor oblice se realizează prin
intermediul barelor de ancorare.
Pentru fiecare fermă de sprijinire, se montează două
ancore la distanţă de 15 cm de axa fermei de sprijinire.
Pentru variante de ancorare, vezi capitolul „Variante de
ancorare pentru fermele de sprijinire".
Excepţie: Când capacitatea portantă pentru o ancoră
per fermă de sprijinire este suficientă, ancorele vor fi
montate pe axul fermei.

e e

9739-327-01

h

9739-294-01

9739-326-01

X

e ... 15,0 cm
 ... 45°
▲ ... Fugă interioară a peretelui
M Cap ancorare
N Tija în zigag
X
Cofraje pe grinzi H20 astereală 21 şi 27mm
29,0 cm
Cofraje cu panouri în com- (la o poziţie oblică a ancorelor de
45° şi la înălţ. = 18,0 cm)
binaţie cu distanţier ferme
de 20 cm
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Utilizarea folosind cofrajul pe grinzi Doka
Exemplu: Înălţimea de cofrare 4,50 m

Exemplu: Înălţimea de cofrare 8,00 m

Distanţa dintre axe "a" = 1,00 m
Zona de influenţă = 1,00 m
Ferma de sprijinire tip A

Distanţa dintre axe "a" = 1,00 m
Zona de influenţă = 1,00 m
Ferma de sprijinire tip C

b

b

a
9739-224-01

a ... 1,00 m
b ... 2,00 m

Fixarea cofrajului
Panourile cofrajului Top50 sau FF20 sunt fixate direct
de ferma de sprijinire cu ajutorul riglei de asamblare.
Fermele de sprijinire sunt dimensionate astfel, încât
profilele elementelor pot fi montate pe fiecare parte.
Tija reglabilă pentru rigla de aliniere asigură panourile cofrajului în poziţia lor verticală (descărcarea sarcinii din greutatea cofrajului) şi permite în mod suplimentar o ajustare fină.
a
A

a

9739-222-01

9739-295-01

C

a ... 1,00 m
b ... 3,00 m

B

A Riglă asamblare 9-15cm
B Tijă de reglare pe înălţime
C Pene din lemn în zăvorul multifuncțional (în zona tijelor de
reglare a înălțimii - pentru o mai bună transmitere a sarcinii)

Număr rigle de asamblare:
Înălţime de cofrare
până la 4,50 m
până la 6,00 m
până la 8,00 m

2 ferme
4
6
8

3 ferme
6
9
12

Număr tije reglabile pentru rigla de aliniere:
2 ferme
2
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3 ferme
3
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Fermă de sprijinire universal F

Dimensionare
Valorile din tabel sunt valabile doar pentru utilizarea
fără prag din beton. În cazul unor praguri din beton mai

mari, trebuie verificată stabilitatea totală a fermei de
sprijinire.
Valori ale sarcinii per panou la o poziţie oblică a ancorei
de 45°.
Câmpurile fără valoare (-----) nu sunt admisibile –
ferma de sprijinire ar fi suprasolicitată!

Înălţimea de betonare până la 4,50 m
Zona de influenţă
1,00 m

Ferma de sprijinire tip

A

Zona de influenţă
1,25 m

Înălţimea de
betonare
H [m]

Forţa de
ancorare
Zk [kN]

Forţa tijei
Vk [kN]

Deformarea
sus [mm]

Forţa de
ancorare
Zk [kN]

Forţa tijei
Vk [kN]

Deformarea
sus [mm]

3,00
3,50
4,00
4,50

124
153
181
209

55
81
113
150

1
2
3
10

156
191
226
262

68
101
141
188

2
2
4
12

3,00
3,50
4,00
4,50

141
177
212
247

59
89
126
170

1
2
4
10

177
221
265
309

73
111
158
213

2
2
4
12

H

Presiunea admisibilă
a betonului proaspăt
50 kN/m2
40 kN/m2

Fermă de sprijinire Universal
F 4,50m

Z

V

9739-308-01

Înălţimea de betonare de la 4,50 m la 6,00 m
Zona de influenţă
1,00 m

Ferma de sprijinire tip

B

Zona de influenţă
1,25 m

Înălţimea de
betonare
H [m]

Forţa de
ancorare
Zk [kN]

Forţa tijei
Vk [kN]

Deformarea
sus [mm]

Forţa de
ancorare
Zk [kN]

Forţa tijei
Vk [kN]

Deformarea
sus [mm]

4,50
5,00
5,50
6,00

209
238
266
294

105
135
168
206

3
5
9
16

262
297
332
368

131
168
210
257

3
7
11
20

4,50
5,00
5,50
6,00

247
283
318
354

119
154
194
239

3
5
9
17

309
354
398
-----

148
193
243
-----

4
7
12
-----

V
Z
9739-309-01

Presiunea admisibilă
a betonului proaspăt
50 kN/m2
40 kN/m2

H

Fermă de sprijinire Universal
F 4,50m +
prelungire fermă sprijinire F
1,50m

Înălţimea de betonare de la 6,00 m la 8,00 m
Zona de influenţă
1,00 m

Ferma de sprijinire tip

C

Zona de influenţă
1,25 m

Înălţimea de
betonare
H [m]

Forţa de
ancorare
Zk [kN]

Forţa tijei
Vk [kN]

Deformarea
sus [mm]

Forţa de
ancorare
Zk [kN]

Forţa tijei
Vk [kN]

Deformarea
sus [mm]

6,00
6,50
7,00
7,50
8,00

294
322
351
379
407

145
174
206
241
278

5
6
7
9
15

368
403
438
474
-----

182
218
258
301
-----

6
7
9
12
-----

6,00
6,50
7,00
7,50
8,00

354
389
424
460
495

169
204
242
284
329

6
7
8
10
16

442
486
-------------

211
255
-------------

7
8
-------------

V
Z
9739-310-01

Presiunea admisibilă
a betonului proaspăt
50 kN/m2
40 kN/m2

H

Fermă de sprijinire Universal
F 4,50m +
prelungire fermă sprijinire F
1,50m +
prelungire fermă sprijinire F
2,00m
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Utilizarea folosind cofrajul Doka cu panouri Framax Xlife
Exemplu: Înălţimea de cofrare 4,50 m

Exemplu: Înălţimea de cofrare 8,10 m

Distanţa dintre axe "a" = 1,35 m
Zona de influenţă = 1,35 m
Ferma de sprijinire tip A

Distanţa dintre axe "a" = 0,90 m
Zona de influenţă = 0,90 m
Ferma de sprijinire tip C

b

c

d

e

b

a
9739-236-01

a ... 1,35 m
b ... 2,70 m
c ... 3,30 m
d ... 0,90 m
e ... 0,30 m

a
a
9739-220-01

a ... 0,90 m
b ... 3 x 0,90 m = 2,70 m

38

999739021 - 07/2016

Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Fermă de sprijinire universal F

Dimensionare
Valorile din tabel sunt valabile doar pentru utilizarea
fără prag din beton. În cazul unor praguri din beton mai

mari, trebuie verificată stabilitatea totală a fermei de
sprijinire.
Valori ale sarcinii per panou la o poziţie oblică a ancorei
de 45°.
Câmpurile fără valoare (-----) nu sunt admisibile –
ferma de sprijinire ar fi suprasolicitată!

Înălţimea de betonare până la 4,50 m
Zona de influenţă
0,90 m
Înălţimea de
betonare
H [m]

Forţa de
ancorare
Zk [kN]

Forţa tijei
Vk [kN]

Deformarea
sus [mm]

Forţa de
ancorare
Zk [kN]

Forţa tijei
Vk [kN]

Deformarea
sus [mm]

40 kN/m2

Zona de influenţă
1,35 m

3,15
3,60
4,05
4,50

120
143
165
188

56
78
105
135

1
2
3
9

179
214
248
283

84
118
157
203

2
3
5
13

50 kN/m2

Ferma de sprijinire tip

3,15
3,60
4,05
4,50

137
165
194
223

60
86
117
153

1
2
3
9

205
248
291
334

90
129
176
230

2
3
5
13

A

H

Presiunea admisibilă
a betonului proaspăt

Fermă de sprijinire Universal
F 4,50m

Z

V

9739-308-01

Înălţimea de betonare de la 4,50 m la 6,00 m
Zona de influenţă
0,90 m
Înălţimea de
betonare
H [m]

Forţa de
ancorare
Zk [kN]

Forţa tijei
Vk [kN]

Deformarea
sus [mm]

Forţa de
ancorare
Zk [kN]

Forţa tijei
Vk [kN]

Deformarea
sus [mm]

40 kN/m2

Zona de influenţă
1,35 m

4,65
5,10
5,55
6,00

196
219
242
265

102
127
155
185

3
5
9
15

294
328
363
397

153
191
232
278

4
8
13
22

50 kN/m2

Ferma de sprijinire tip

4,65
5,10
5,55
6,00

232
261
290
318

116
146
179
215

3
6
9
15

348
391
434
-----

174
218
268
-----

5
8
13
-----

B

H

Presiunea admisibilă
a betonului proaspăt

Fermă de sprijinire Universal
F 4,50m +
prelungire fermă sprijinire F
1,50m

V
Z
9739-309-01

Înălţimea de betonare de la 6,00 m la 8,00 m
Zona de influenţă
0,90 m
Înălţimea de
betonare
H [m]

Forţa de
ancorare
Zk [kN]

Forţa tijei
Vk [kN]

Deformarea
sus [mm]

Forţa de
ancorare
Zk [kN]

Forţa tijei
Vk [kN]

Deformarea
sus [mm]

40 kN/m2

Zona de influenţă
1,35 m

6,00
6,45
6,90
7,20
7,65
8,10

265
288
311
326
349
372

131
154
180
198
226
257

4
5
6
7
9
15

397
431
466
489
---------

196
231
269
296
---------

7
8
9
11
---------

50 kN/m2

Ferma de sprijinire tip

6,00
6,45
6,90
7,20
7,65
8,10

318
347
375
395
423
452

152
180
211
233
267
304

5
6
7
8
10
17

477
---------------------

228
---------------------

8
---------------------

C

V
Z

Presiunea admisibilă
a betonului proaspăt

H

Fermă de sprijinire Universal
F 4,50m +
prelungire fermă sprijinire F
1,50m +
prelungire fermă sprijinire F
2,00m

9739-216-01

999739021 - 07/2016

39

Fermă de sprijinire universal F

Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Fixarea cofrajului

Suport pentru primul panou de sus

Distanţierul sprijinire 20cm se fixează în tubul de
ancorare al panoului de cofrare cu ajutorul şurubului
27cm livrat.

Eclisă prelungire Framax este utilizată ca o prelungire a fermei de sprijinire, pentru a sprijini sigur panoul
din rândul de sus.
Înşurubarea distanţierului sprijinire 20cm de eclisa
prelungire Framax cu şurub cu cap hexagonal M16x60
(cuprins în setul de livrare).

În timpul montajului, şurubul fermei poate fi asigurat cu o teacă de etanşare 15,0 5cm împotriva căderii.
Poziţiile distanţierelor de sprijinire 20cm corespund
regulilor de ancorare la cofrarea pereţilor pe ambele
părţi (vezi Informaţiile pentru utilizatori "Cofraj cu panouri Framax Xlife", respectiv "Alu-Framax Xlife").

la ferma de sprijinire Universal F 4,50m şi
prelungire fermă sprijinire F 1,50m

9739-330-01

9739-241-01

Vedere:

A Distanţier sprijinire 20cm

9739-242-01

B Eclisă prelungire Framax

A Distanţier sprijinire 20cm

la prelungire fermă sprijinire F 2,00m

9739-359-01

9739-359-02

Vedere:

A

B
A

B

A Distanţier sprijinire 20cm
B Clemă pentru distanțier sprijinire 20cm

40
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Eclisă prelungire Framax

Numărul mecanismelor de blocare

6
8
6
8
10
8
10
10
12
14
21
21
18
6
8
8
8
10
10
10
12
18
21
6
8
8
10
8
10
12
14
12

-------4
4
4
6
6
6
------4
4
6
6
------4
4
4

---2
--2
---3
3
3
--2
--2
--3
3
--2
--2
----

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ferma de sprijinire tip

Clemă pentru distanțier sprijinire 20cm

3,15 / 3,30 / 3,60
4,05 2)
4,05 1)
4,35
4,65 / 4,95
5,40 / 5,70
2,70m
6,00
6,30
6,60 / 6,75 / 7,05
7,20
7,35 / 7,65
7,95
8,10
3,30 / 3,60 / 3,75
3,90
4,20 /4,50
4,65 / 4,95
5,10 / 5,25
3,30m
5,55 / 6,00
6,60 / 6,90
7,05
7,50
7,95 1)
3,30
3,60
3,75 /4,05
4,35
2,40x2,70m 4,80 / 5,10
5,25 / 5,40 / 5,70 / 6,00
6,15 / 6,45
6,60 / 6,75 / 7,05
7,20 3)

Distanţier sprijinire 20cm

Înălţime de cofrare [m]

Panou

Distanţiere sprijinire 20cm necesare

A
B
C
A
B
C
A
B
C

... suprapus vertical
... suprapus orizontal
3) ... presiunea admisibilă a betonului proaspăt: 40 kN/m2
1)
2)
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Alte posibilităţi
În afara soluţiei promovate de Doka cu distanţier sprijinire, aveţi la dispoziţie şi posibilităţile enumerate mai
jos pentru fixarea panourilor.
Pentru proiectarea şi dimensionarea exactă, filiala dvs.
Doka vă stă cu plăcere la dispoziţie.

b

Varianta 2 (rigle multifuncţionale la nivelul profilului riglei)

1. până la o înălţime de cofrare de 4,50 m:
fermă sprijinire universal F 4,50m
până la o înălţime de cofrare de 6,00 m:
fermă sprijinire universal F 4,50m
+ prelungire fermă sprijinire F 1,50m
până la o înălţime de cofrare de bis 8,10 m:
fermă sprijinire universal 4,50m
+ prelungire fermă sprijinire F 1,50m
+ prelungire fermă sprijinire F 2,00m
2. Dacă este necesară o înălţime de cofrare max.
(4,50 m, 6,00 m sau 8,10m), primele panouri de
sus trebuie să fie panouri verticale 1,35m.
3. Pentru fiecare mecanism de blocare trebuie montat un picior reglaj pe înălţime sub o riglă multifuncţională.
4. Lungimea riglelor multifuncţionale WS10 Top50:
- la elemente verticale: 2,00 m
- la elemente culcate: 2,50 m
Numărul riglelor multifuncţionale:
la elemente verticale 2.70m
la elemente verticale 3.30m
la elemente verticale 1.35m
la elemente culcate până la 0,90m
la elemente culcate până la 1,35m

a

Reguli de bază:

c

9739-303-01

Exemple pentru înălţimea de cofrare 4,05 m.
Vedere reprezentată fără contravântuire în cruce.
a ... 2,70 m
b ... 1,35 m
c ... 18,0 cm

Variantă
1
2
2
3
3
4
1
2
1
1
2
2

a

b

Varianta 1 (rigle multifuncţionale la nivelul de ancorare)

c

42

9739-304-01
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h

Poziţionarea ancorelor

X
9739-305-01

X ... 19,0 cm (la o poziţie oblică a ancorelor de 45° şi la înălţ. = 18,0
cm)
 ... 45°

Fixarea panourilor

L

9739-322-01

la varianta 2

9739-321-01

la varianta 1

L

Fixarea riglei multifuncţionale de
panouri suprapuse orizontal

9739-342-01

I

A Fermă sprijinire universal F
B Riglă multifuncţională WS10 Top50
C Şurub eclisă prelungire Framax 36cm (utilizaţi la montaj cheia
tijă ancorare 15,0/20,0)
D Placă Super 15,0
E Riglă asamblare 9-15cm
F Blocaj cu pană Framax
G Tubul de ancorare al panoului
H Profil integrat al riglei pentru panou
I Bulon universal asamblare Framax 10-16cm
J Cap ancorare 15,0
K Tijă în zigzag 15,0
L Tijă de reglare pe înălţime
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Varianta 3 (panouri orizontale – direct la ferma de
sprijinire)

b

c

Fixarea panourilor
În cazul utilizării orizontale, panourile pot fi fixate direct
pe ferma de sprijinire. Fixarea se realizează cu ajutorul
şurubului pentru eclisa prelungire Framax 36cm, care
va fi trecut prin gaura de ancorare a panourilor.

a

a

a

Menţiune:
Datorită distanţei mari dintre profilurile fermelor de sprijinire, pentru fixarea cofrajului este necesară utilizarea
unei plăci de ancorare 15/20 cu piuliţă fluture 15,0.

d
9739-317-01

Vedere reprezentată fără contravântuire în cruce.
a ... 1,35 m
b ... 0,30 m (supraînălţarea prin intermediul eclisei prelungire Framax
max. cu un panou 0,30m)
c ... 2,70 m
d ... 1,55 m

9739-319-01

Eclisă prelungire Framax:
▪ prelungeşte ferma de sprijinire astfel încât, pentru
fixare să fie accesate găurile de ancorare de sus
ale panourilor.
▪ se utilizează în locul tijei faţă şi permite utilizarea
găurilor de ancorare , de jos , ale panourilor.

Poziţionarea ancorelor

h

9739-320-01

X
9739-318-01

X ... 17,0 cm (la o poziţie oblică a ancorelor de 45° şi la înălţ. = 10,0
cm)
 ... 45°

44

A Eclisă prelungire Framax
B Şurub eclisă prelungire Framax 36cm (utilizaţi la montaj cheia
tijă ancorare 15,0/20,0)
C Placă Super 15,0
D Placă ancorare 15/20
E Piuliţă fluture 15,0
F Placa de presiune Framax 6/15
G Piuliţa hexagonală 15,0
H Cap ancorare
I Tija în zigag
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Modelarea interioară a colţurilor
Generalităţi

Exemplu cu cofraj pe grinzi FF20

Pe cât posibil, modelarea interioară a colţurilor prin
realizarea unui rost de lucru în colţ trebuie evitată
la cofrajele pe o singură faţă (lucrări de reconstrucţie,
proiectare, timp de lucru).
Dacă totuşi colţurile trebuie executate dintr-o singură
turnare, sunt disponibile două piese standard:
▪ Eclisă colţar p. fermă sprijinire
▪ Bară ancorare 0,70m

Înălţimea max. de betonare: 4,10 m
Presiunea admisibilă a betonului proaspăt:
50 kN/m2
Până la o înălţime de cofrare de 2,70 m, în zona de colţ
este necesară doar o fermă sprijinire universal F
4,50m.
Ţinând cont de geometria fermei de sprijinire,
rezultă următoarele lăţimi de influenţă:
Zona de influenţă per fermă
de sprijinire, resp. pereche
de ancore
Fermă de sprijinire la colţar
2,4 m
Ambele ferme de sprijinire exterioare
0,6 m

E

9739-238-01

E

Astereală
21mm
27mm

46

Zona de colţ - dimensiunea E
255,0 cm
255,6 cm
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Detaliu eclisă colţar pentru fermă sprijinire

Poziţia locurilor de ancorare
Vedere în plan
a

b

c

X

b

d

d

Necesar de material pentru zona de colţ E

d

9739-238-02

d

a

c

9739-296-01

X

Vedere

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)

Eclisă colţar p. fermă sprijinire
Bară ancorare 0,70m
Fermă de sprijinire Universal F 4,50m
Riglă asamblare 9-15cm
Tijă ancorare 48,3 mm 1,00m
Element de cuplare orientabil 48mm
Bolţuri de legătură 10cm
Arc de siguranţă 5mm
Panou preasamblat FF20 2,00x3,75m
Element de înălţare FF20 2,00x0,50m
Colţ interior FF20 2,75m
Colţ interior FF20 1,00m
Bolţuri pretensionare FF20
Piuliţă stea 15,0 G
Eclisă panou FF20/50 Z
Panou preasamblat FF20 2,00x2,75m
Greutate totală [kg] - rotunjită

2
3
3
4
5
4
20
12
--1
---2
2
2100

3
3
4
6
5
4
30
18
2
2
1
2
12
12
3
-3030

h

Înălţime de cofrare
2,75 m 4,25 m 1)

9739-243-01

X

Dimensiunile sunt valabile pentru cofraje pe grinzi H20 cu astereală
21 şi 27mm şi se referă la:
- h = 18,0 cm
- oblică a ancorelor de = 45°
a ... 236,0 cm
b ... 88,0 cm
c ... 49,0 cm
d ... 15,0 cm
X ... 29,0 cm

Tabelul ia în considerare elementele de îmbinare cu panoul alăturat,
pe o singură parte.
1)

Respectaţi înălţimea maximă de betonare de 4,10 m!

999739021 - 07/2016

47

Fermă de sprijinire universal F

Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Exemplu cu cofraj cu panouri Framax
Xlife
Înălţimea max. de cofrare: 4,05 m
Presiunea admisibilă a betonului proaspăt:
50 kN/m2
Până la o înălţime de cofrare de 2,70 m, în zona de colţ
este necesară doar o fermă sprijinire universal F
4,50m.
Ţinând cont de geometria fermei de sprijinire,
rezultă următoarele zone de influenţă:
Zona de influenţă per fermă
de sprijinire, resp. pereche
de ancore
Fermă de sprijinire la colţar
2,1 m
Ambele ferme de sprijinire exterioare
1,5 m
E
E

9739-237-01

E ... 3,00 m

48
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Detaliu eclisă colţar pentru fermă sprijinire

Poziţia locurilor de ancorare
Vedere în plan
a

b

c

X

b

d

d

d

a

c

d

9739-237-02

Necesarul de material pentru zona de colţ
3,00 x 3,00 m

9739-296-01

X

Vedere

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)

Eclisă colţar p. fermă sprijinire
Bară ancorare 0,70m
Fermă de sprijinire Universal F 4,50m
Riglă asamblare 9-15cm
Panou Framax Xlife 1,35x2,70m
Colţul interior Framax Xlife 2,70m
Colţul interior Framax Xlife 1,35m
Riglă aliniere faţade WS10 2,50m
Bolţuri de legătură 10cm
Arc de siguranţă 5mm
Bulon universal asamblare Framax 1016cm
Placă Super 15,0
Cleşte universal Framax
Tijă ancorare 48,3 mm 1,00m
Element de cuplare orientabil 48mm
Greutate totală [kg] - rotunjită

3
3
3
4
4
1
-6
12
12

5
3
4
6
6
1
1
10
20
20

12

20

12
10
5
4
2440

20
24
5
4
3560

h

Înălţime de cofrare
2,70 m
4,05 m

X
9739-305-01

Dimensiunile sunt valabile pentru cofraje cu panouri Framax Xlife şi
Alu-Framax Xlife şi se referă la:
- h = 18,0 cm
- oblică a ancorelor de  = 45°
a ... 226,0 cm
b ... 78,0 cm
c ... 39,0 cm
d ... 15,0 cm
X ... 19,0 cm

Tabelul ia în considerare elementele de îmbinare cu panoul alăturat,
pe o singură parte.
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Platformele de betonare
Menţiune importantă:
Datorită construcţiei flexibile a unităţilor pentru
fermele de sprijinire, în combinaţie cu diferitele
sisteme de cofrare şi înălţimi, este necesar să
verificaţi încă din etapa de proiectare, care tip
de platformă este indicat pentru cazul specific
de utilizare (verificare la coliziune, respectarea
înălţimilor maxime de cădere, etc.).
În acest sens, aveţi în vedere şi situaţiile la
mutare, în special când platformele se află deasupra punctelor de ridicare cu macaraua.
Respectaţi prevederile referitoare la condiţiile
tehnice de securitatea muncii.

Platforme dependente de cofraj
În principiu, pot fi utilizate platformele de betonare şi
consolele care fac parte din sistemul de cofrare utilizat.
Acestea sunt montate direct pe cofraj în cazul unui
cofraj obişnuit pentru perete.
Respectaţi informaţiile pentru utilizatori corespunzătoare!
Exemplu: Platforma de betonare Framax U
1,25/2,70m

9739-349-01

☞

50
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Platforme independente de cofraj
Platformă bulonată MF75
Caracteristici:
▪ Consolă de lucru universală
▪ Lăţime a podinei 75 cm
▪ Fixarea direct în profilul vertical al fermei de sprijinire
Universal F
▪ Independentă de sistemul de cofrare utilizat

9739-229-01

9739-351-01

Detaliu înşurubare

Încărcarea admisibilă din trafic: 1,5 kN/m2
(150 kg/m2)
Clasă de încărcare 2 conform EN 12811-1:2003
Zona de influenţă max.: 2,00 m
Dulapii podinelor şi scândurile balustradelor: Per
metru liniar de platformă sunt necesari 0,75 m2 dulapi
pentru podine şi 0,6 m2 scânduri pentru balustrade
(partea constructivă).
Grosimi ale scândurilor cu lungimi de până la 2,50 m:
▪ Dulapi pentru podine min. 20/5 cm
▪ Scânduri de balustradă min. 15/3 cm
Menţiune:
Grosimile listate ale dulapilor şi scândurilor sunt dimensionate conform C24 al normei EN 338.
Respectaţi prevederile naţionale pentru podine şi
balustrade.
Fixarea podinelor: cu 4 buc. şuruburi Torband
M 10x70 şi 1 buc. şurub Torband M 10x120 per consolă (nu sunt cuprinse în setul de livrare).
Fixarea scândurilor pentru balustradă: cu cuie
Realizarea cu tije de ancorare

A

9739-360-01

9739-360-02

B

Unealtă: Cheie fixă 22 pentru montajul
racordurilor şi al ţevilor pentru eşafodaj.
A Ţeavă de eşafodaj 48,3mm
B Racord cu buloane 48mm 95
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Utilizări speciale

9739-301-01

Cofrajele pentru bolta de tunel pot fi realizate în mare
parte complet din piese standard Doka.
Elementul portant în aceste exemple sunt fermele de
sprijinire Universal F Doka, amplasate cu „capul în jos”.
Suplimentar, pot fi formate platforme ieşite în consolă,
care sunt utilizate de ex. în construcţia de poduri şi la
formarea de plăci ieşite în consolă, de ex. pentru turnuri
de telecomunicaţii.

a

a ... de ex. 11,7 m

9739-300-01
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Exemple din practică

54
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Mutare cu macaraua

9739-240-01

Fermă de sprijinire Universal F este dotată cu 3 puncte
de ridicare pentru fixarea de macara. Astfel se poate
găsi întotdeauna poziţia de echilibru optimă a întregii
unităţi, în ciuda îmbinării diferite a cofrajului şi a fermelor de sprijinire (supraînălţări cu prelungire fermă).

A Locuri de agăţare de macara

Încărcarea admisibilă max.:
2500 kg / loc de agăţare de macara

Menţiune importantă:
În vederea mutării nu suspendaţi de
panoul de cofrare sau alte componente,
ca de exemplu rigle multifuncţionale.
▪ Unitate de mutare adm.:
Unitate ferme de sprijinire cu max. 3 ferme
▪ Nu mutaţi decât unităţi contravântuite
corect.
▪ Înainte de mutare controlaţi fixarea elementului între panoul de cofrare şi ferma de
sprijinire (rigle asamblare, distanţier sprijinire
20cm, şurub eclisă prelungire Framax
36cm).
▪ Înainte de mutare controlaţi poziţia tijelor
reglabile pentru rigla de aliniere (descărcarea sarcinii din greutatea cofrajului).
▪ Mutarea împreună cu cofrajul este permisă
doar în zona apropiată de sol.
▪ Atenţie la o lungime suficientă a chingilor
de macara (tragere transversală).
▪ Nu desprindeţi cu macaraua de pe beton!
AVERTIZARE
➤ La sprijinirea unităţilor fermei de sprijinire,
atenţie în toate fazele la asigurarea unei stabilităţi suficiente! (La nevoie, trebuie prevăzute contragreutăţi, ancoraje sau sprijiniri).

9739-364-01

9715-268-01

9766-263-01

AVERTIZARE
➤ Punctele de fixare la macara de la nivelul
panoului de cofrare nu se vor utiliza pentru
mutarea întregii unităţi..

☞▪

9766-306-01

➤ De ex. bateţi în cuie scândura astfel, încât cârligul
pentru macara să nu poată fi introdus în urechea
pentru macara.

56
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Agățarea în macara la utilizarea unei
platforme de betonare

B

9739-223-01

C

B Chingile macaralei
C Dulap rabatabil în podină
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Mutarea cu mecanisme de rulare
▪ Mutarea rapidă a unităţii de fermă de sprijinire, când
▪

nu este disponibilă macaraua ( de ex. în tuneluri)
Peste tot acolo, unde nu este loc pentru macara

Menţiune:
Trebuie asigurată o suprafaţă plană, stabilă, cu capacitate portantă şi dimensiuni suficiente (de ex. beton).

Fermă sprijinire Universal F până la
6,00 m înălţime
Mecanism de rulare montabil pe:
▪ Fermă de sprijinire Universal F 4,50m
▪ Prelungire fermă sprijinire F 1,50m
Respectaţi manualul de instrucţiuni "Cric cu role
pentru transport"!
Capacitatea portantă max.:
roţi ataşabile 250: 1400 kg
roţi ataşabile 200: 1000 kg

9739-225-01

Secţiuni

9739-329-01

a

a ... 27 cm
A
B
C
D
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Cric cu role pentru transport
Roţi ataşabile 250
Roţi ataşabile 200
Contragreutate
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Fermă de sprijinire universal F

Fermă sprijinire Universal F de la 6,00
până la 8,00 m înălţime
Mecanism de rulare montabil pe:
▪ Prelungire fermă sprijinire F 2,00m

9739-363-01

Listă de piese:
Profil rulaj F 2,00m față
Conector roată F 2,00m față
Falcă prindere F 2,00m
Placă prindere F 2,00m
Placă intermediară F 2,00m
Profil rulaj F 2,00m spate
Conector roată F 2,00m spate
Placă conectare F 2,00m
Placă de prindere F 2,00m
Placă de legătură F 2,00m
Consolă de ridicare F 2,00m spate
Rotilă încărcări grele 90kN
Cric hidraulic SL-1 250kN

☞

Mai multe informaţii obţineţi de la specialistul
Doka.
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Fermă de sprijinire universal F

Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Montajul / transportul, stivuirea şi depozitarea
Exemplu pentru supraînălţări:

Premontarea

➤ Fixaţi ansamblul de panouri de unitatea fermă de
sprijinire (piesele de îmbinare în funcţie de sistemul
de cofrare utilizat).
➤ Desprindeţi ansamblul de panouri din macara.

➤ Ferma de sprijinire universal F 4,50m şi prelungirea
fermă sprijinire F 1,50m se aşează pe pământ (eventual şi prelungirea fermă sprijinire F 2,00m).
➤ Se demontează tija din faţă, inclusiv placa cu piuliţele din ferma de sprijinire universal F 4,50m şi se
montează în prelungirea fermă sprijinire corespunzătoare (deschiderea cheii 24 mm).
➤ Se demontează tija din spate din ferma de sprijinire
universal F 4,50m şi se introduce în prelungirea
respectivă a fermei (deschiderea cheii 46 mm).

9739-231-01

➤ Se înşurubează ferma de sprijinire universal F 4,50m
cu prelungire fermă (deschiderea cheii 30 mm).
➤ Ridicaţi ferma de sprijinire înşurubată şi asiguraţi-o
împotriva răsturnării.
➤ Ridicaţi în acelaşi mod o altă fermă de sprijinire, aşezaţi-o la distanţa necesară a axului şi îmbinaţi cele
două ferme de sprijinire cu tije de ancorare în forma
unor contravântuiri în cruce (deschiderea cheii 22
mm).
Pentru poziţionarea contravântuirilor din tije de
ancorare vezi capitolul "Unităţi standard".

9739-233-01

➤ Aduceţi întreaga unitate de cofrare cu ajutorul macaralei la locul de utilizare (vezi capitolul „Mutare”).
➤ Reglaţi unitatea cu ajutorul tijelor.
➤ Ancoraţi unitatea.
Menţiune:
Tija reglabilă pentru rigla de aliniere asigură panourile cofrajului în poziţia lor verticală (descărcarea sarcinii din greutatea cofrajului) şi permite în mod suplimentar o ajustare fină.

9739-295-01

B
A

9739-232-01

Cofrarea

A Tijă de reglare pe înălţime
B Pene din lemn în zăvorul multifuncțional (în zona tijelor de
reglare a înălțimii - pentru o mai bună transmitere a sarcinii)

AVERTIZARE
➤ La sprijinirea unităţilor fermei de sprijinire,
atenţie în toate fazele la asigurarea unei stabilităţi suficiente! (La nevoie, trebuie prevăzute contragreutăţi, ancoraje sau sprijiniri).
➤ Ridicaţi întreaga unitate de ferme de sprijinire cu ajutorul macaralei (vezi capitolul „Mutare”).
➤ Montaţi barele de ancorare.
➤ Poziţionaţi cu macaraua ansamblul de panouri premontat lângă unitatea fermă de sprijinire.
60
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Transportul, stivuirea şi depozitarea
▪

Cuplaje pentru contravântuire în cruce
Mutarea tijei reglabile
înălţime

22

▪

24

▪

Demontarea / modificarea tijei din faţă,
inclusiv a plăcii cu piuliţele
Distanţier sprijinire
20cm

24

▪
▪
▪
▪

Fixarea şurubului fermei

Cheie cu clichet 1/2" cu
mufă de îmbinare 24 1/2"
sau
cheie furcă 22/24
Cheie cu clichet 1/2" cu
mufă de îmbinare 24 1/2"
sau
cheie furcă 22/24
Cheie furcă 30/32
Cheie cu clichet 1/2" cu
mufă de îmbinare 24 1/2"
sau
cheie furcă 22/24
Cheie tijă ancorare
15,0/20,0

Unelte pentru deservire:
DeschideDomeniu de utilizare
rea cheii
[mm]
Tijă de reglare pe înăl19
ţime

Distanţiere sudate previn alunecarea fermelor stivuite
una faţă de alta şi asigură „straturile” stivuite contra răsturnării.
Datorită faptului cp fermele de sprijinire sunt separabile, se asigură nu doar o adaptabilitate mare la diferite
înălţimi de cofrare, ci şi un transport simplu şi sigur cu
camionul, datorită distanţierelor integrate.

Ferma de sprijinire Universal F 4,50m
Stivă cu 8 bucăţi (greutate cca. 2500 kg)

a ... 188 cm
Unealtă

▪

Tijă faţă şi spate

46

▪

Roţi ataşabile 200
(spate)

22

▪

Cheie cu clichet 1/2" cu
mufă de îmbinare 19 1/2" L
şi prelungire 11cm
Cheie cu clichet 3/4" cu
mufă de îmbinare 46 3/4" şi
prelungire 20cm 3/4"
Cheie furcă 22/24

Prelungire fermă sprijinire F 1,50m
Stivă cu 5 bucăţi (greutate cca. 1200 kg)

9739-298-01

30 / 24

Cheie cu clichet 1/2" cu
mufă de îmbinare 30 1/2"
sau
cheie furcă 30/32
Cheie furcă 22/24

a

Supraînălţarea

Unealtă

9739-297-01

Deschiderea cheii
[mm]
30

a

Unelte pentru montaj:
Domeniu de utilizare

Fermă de sprijinire universal F

a ... 116 cm

Prelungire fermă sprijinire F 2,00m

9739-299-01

a

Stivă cu 5 bucăţi (greutate cca. 2300 kg)

a ... 126 cm
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Generalităţi

Generalităţi
În acest capitol, găsiţi toate informaţiile tehnice şi reprezentările, care sunt valabile în aceeaşi măsură pentru
toate variantele de ferme de sprijinire.
▪ Ferma sprijin "Variabel"
▪ Fermă sprijinire universal F
▪ parţial pentru fermă de sprijinire
În special, este vorba despre următoarele:
▪ Descărcarea forţelor intervenite
▪ Ancorări în beton
▪ Montarea tijelor în zigzag, respectiv a ancorelor
cu placă
▪ Oferte de servicii Doka
▪ Planificarea cofrării cu Tipos
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Descărcarea forţelor intervenite
Datorită forţelor mari de ancorare şi rezemare
la utilizarea fermelor de sprijinire, sunt necesare măsuri de siguranţă suplimentare.
▪ În funcţie de forţa de întindere care intervine,
pentru ancorarea la întindere, selectaţi sistemul potrivit de ancorare Doka 15,0, 20,0 sau
26,5.
▪ Armaţi suficient piesele.
▪ Doar în cazul unor plăci de beton (d) dimensionate suficient, sarcinile pot fi ghidate sigur
în fundaţia de ancorare.

d

☞

9739-265-01

▪ Verificaţi stabilitatea pieselor constructive
▪

individuale – la nevoie şi a întregii construcţii.
Ridicarea planşeelor: Sarcinile care intervin
trebuie descărcate în aşa măsură prin sprijiniri dimensionate suficient pe planşeele de
dedesubt, respectiv până la fundaţie, încât
acestea să poată fi preluate.

9739-266-01

▪ Efectuaţi eventual un calcul la străpungere
▪ Verificaţi capacitatea portantă a "părţii

opuse" (perete, pietre), iar dacă est necesar,
asiguraţi-o cu sprijiniri proprii.

9739-267-01

▪ Modele de execuţie care se abat de la cele

prezentate aici, trebuie verificate static separat.
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Variante de ancorare ale fermelor de sprijinire
Generalităţi

Dimensionarea punctului de ancorare

Variantele prezentate sunt valabile pentru fermele de
sprijinire Variabel şi Universal F.
În principiu, pentru fiecare sistem de ancorare sunt disponibile două variante la alegere:
▪ Cu tijă în zigzag
Acesta este mijlocul de ancorare pentru ferme de
sprijinire care poate descărca cel mai bine forţele de
tracţiune mari în plăcile de fundaţie.
M

În funcţie de proiect, rezistenţa la compresiune a
betonului stabilită pe cub necesară în momentul solicitării trebuie stabilită de către proiectantul structurii şi depinde de următorii factori:
▪ sarcina apărută în mod real
▪ lungimea ancorei cu placă sau tijei in zig-zag
▪ armătura existentă, respectiv armătura suplimentară
▪ distanţa de la margine
Introducerea încărcărilor, transmiterea acestora în
construcţie şi stabilitatea întregii construcţii trebuie
verificate de către proiectantul structurii portante.

M Marcarea întotdeauna la partea de îmbinare

Respectaţi ghidul de calcul "Capacitatea portantă a ancorajelor în beton" respectiv întrebaţi
tehnicianul Doka!

▪ Cu ancoră cu placă
ATENŢIE
➤ Este interzisă utilizarea amestecată a pieselor de suspendare care au adâncimi diferite
ale stratului de beton!
➤ Componentele trebuie înşurubate întotdeauna până la capăt. În stare montată, este
încă vizibil 1 cm de filet până la marcajul de
pe ancora cu placă, resp. tija în zig-zag.
AVERTIZARE
Oțel ancoraj sensibil la sudură!
➤ Sudarea sau încălzirea tijelor de ancorare
este interzisă.
➤ Tijele de ancorare deteriorate sau slăbite din
cauza coroziunii ori a uzurii trebuie îndepărtate.
Sarcini admisibile pentru barele ancorare
Bară ancorare
Riglă multifuncţională WS10 Top50
Riglă multifuncţională WU12 Top50
Riglă Top100 tec WU14
Riglă multifuncţională SL-1 WU16
Bară ancorare 1,95m şi 2,95m
Profil ancoră 0,55m

☞

Forţă de ancorare
admis. Z:
151 kN
215 kN
285 kN
322 kN
402 kN
700 kN

Forţele de tracţiune care pot fi preluate sunt
valabile numai cu respectarea exactă a poziţiei
ancorei, la 15 cm de fiecare parte a axului fermei de sprijinire.
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Sistem de ancorare 15,0

Alternativă la realizarea avansului

Varianta cu tijă în zigzag

- Con betonare 15,0 5cm cu teacă de etanşare 15,0 5cm1)
- Tijă ancorare 15,0mm (lungimea în funcţie de necesar)

l

Unelte de desprindere:
▪ pentru conul betonare: Cheie pentru con-betonare
15,0 DK
▪ pentru rotirea tijei ancorare: Cheie tijă ancorare
15,0/20,0

9739-268-01

Altă posibilitate

b

a

Tija în zigzag iese din beton:
în locul capului de ancorare, se fixează o tijă de ancorare 15,0mm cu mufă de legătură 15,0 de tija în zigzag.

9739-205-01

a ... min. 39,5 cm - max. 52 cm
A
B

C
D

Tija în zigzag 15,01)
Cap ancorare 15,0 5cm2) (lungimea nominală l=65 cm) incl. (C)
sau
cap ancorare 15,0 5cm 1,20m (lungimea nominală l=120 cm)
incl. (C)
Teacă etanşare 15,0 5cm1)
Placă Super 15,0

Piesă de ancorare consumabilă
2) Indicată numai pentru ferma de sprijinire Variabel
1)

9739-258-01

b ... min. 8,0 cm - max. 10,0 cm
A Tija în zigzag 15,0
E Tijă ancorare 15,0mm
F Mufă de legătură 15,0

Menţiune:
Capetele de ancorare sunt livrate cu teci de etanşare.
La fiecare nouă utilizare, utilizaţi noi teci de etanşare
pentru o mai bună desprindere!
Unelte de desprindere pentru capul de ancorare:
▪ Cheie tijă ancorare 15,0/20,0 sau
▪ Cheie furcă 24
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Varianta cu ancoră cu placă

Alternativă la realizarea avansului
- Con betonare 15,0 5cm cu teacă de etanşare 15,0 5cm1)
- Tijă ancorare 15,0mm (lungimea în funcţie de necesar)

D

B
C

a

9739-354-01

l

Unelte de desprindere:
▪ pentru conul betonare: Cheie pentru con-betonare
15,0 DK
▪ pentru rotirea tijei ancorare: Cheie tijă ancorare
15,0/20,0

A

Altă posibilitate

9739-206-01

Ancora cu placă iese din beton:
în locul capului de ancorare, se fixează o tijă de ancorare 15,0mm cu mufă de legătură 15,0 de ancora cu
placă.

a
Ancoră cu placă 15,0 40cm
55
Ancoră cu placă 15,0 16cm
55

B

C
D
1)
2)

13 cm

Ancoră cu placă 15,0 16cm 551) sau ancoră cu placă 15,0 40cm
551)
Cap ancorare 15,0 5cm2) (lungimea nominală l=65 cm) incl. (C)
sau
cap ancorare 15,0 5cm 1,20m (lungimea nominală l=120 cm)
incl. (C)
Teacă etanşare 15,0 5cm1)
Placă Super 15,0

Piesă de ancorare consumabilă
Indicată numai pentru ferma de sprijinire Variabel

Menţiune:
Capetele de ancorare sunt livrate cu teci de etanşare.
La fiecare nouă utilizare, utilizaţi noi teci de etanşare
pentru o mai bună desprindere!
Unelte de desprindere pentru capul de ancorare:
▪ Cheie tijă ancorare 15,0/20,0 sau
▪ Cheie furcă 24

b

A

➤ Ancora cu placă 15,0 16cm 55 nu este indicată!
Adâncime de montaj prea mică!

30 cm

9739-259-01

b ... min. 8,0 cm - max. 10,0 cm
A Ancoră cu placă 15,0 40cm 55
E Tijă ancorare 15,0mm
F Mufă de legătură 15,0

ancorări ulterioare în beton
▪ Tijă ancorare 15,0mm
▪ Ancoraj expandabil 15,0 1)

1)

Piesă de ancorare consumabilă

Piesele suplimentare pentru realizarea locului de ancorare:
▪ Aparat de precomprimare B, compus din:
- 1 buc. cilindru cu piston gol
- 1 buc. pompă hidraulică manuală
- 1 buc. montant de presiune
- 1 buc. cutie de transport
▪ Ţeavă instalare ancoraj
▪ Cheie tijă ancorare 15,0/20,0
▪ Placă Super 15,0
▪ Burghiu pentru piatră ø 37 sau 38 mm
Menţiune:
Suplimentar, trebuie realizat un suport rezistent la alunecare pentru utilizarea aparatului de pretensionare la
45° .
Respectaţi instrucţiunile de montaj "Ancoraj
expandabil 15,0"!
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Sistem de ancorare 20,0

Varianta cu ancoră cu placă

Varianta cu tijă în zigzag
l

D

D
9739-356-01

B

A

a

9739-355-01

l

B
C

C
A

a

9739-208-01

9739-207-01

a ... min. 48 cm - max. 65 cm
A
B
C
D
1)

Tija în zigzag 20,01)
Cap ancorare 20,0 (lungimea nominală l=125 cm) incl. (C)
Teacă etanşare 20,01)
Placa Super 20,0 B

Piesă de ancorare consumabilă

Ancoră cu placă 20,0 40cm 55
Ancoră cu placă 20,0 17,5cm 55
A
B
C
D
1)

a
30 cm
14 cm

Ancoră cu placă 20,0 17,5cm 551) sau ancoră cu placă 20,0
40cm 551)
Cap ancorare 20,0 (lungimea nominală l=125 cm) incl. (C)
Teacă etanşare 20,01)
Placa Super 20,0 B

Piesă de ancorare consumabilă

Menţiune:
Capetele de ancorare sunt livrate cu teci de etanşare.
La fiecare nouă utilizare, utilizaţi noi teci de etanşare
pentru o mai bună desprindere!

Menţiune:
Capetele de ancorare sunt livrate cu teci de etanşare.
La fiecare nouă utilizare, utilizaţi noi teci de etanşare
pentru o mai bună desprindere!

Unelte de desprindere pentru capul de ancorare:
▪ Cheie tijă ancorare 15,0/20,0 sau 20,0/26,5
sau
▪ Cheie furcă 36/41

Unelte de desprindere pentru capul de ancorare:
▪ Cheie tijă ancorare 15,0/20,0 sau 20,0/26,5
sau
▪ Cheie furcă 36/41

Altă posibilitate

Altă posibilitate

Tija în zigzag iese din beton:
În locul capului de ancorare, se fixează o tijă de ancorare 20,0mm cu con de ancorare 20,0 de tija în zigzag.

Ancora cu placă iese din beton:
în locul capului de ancorare, se fixează o tijă de ancorare 20,0mm cu con de ancorare 20,0 de ancora cu
placă 20,0 40cm 55.

b

b

➤ Ancora cu placă 20,0 17,5cm 55 nu este
indicată!
Adâncime de montaj prea mică!

9739-260-01

b ... min. 10,0 cm
A Tija în zigzag 20,0
E Tijă ancorare 20,0mm
F Con ancorare 20,0

Unealtă de desprindere pentru conul de ancorare
20,0:
▪ Cheie pentru con betonare 20,0

9739-261-01

b ... min. 10,0 cm
A Ancoră cu placă 20,0 40cm 55
E Tijă ancorare 20,0mm
F Con ancorare 20,0

Unealtă de desprindere pentru conul de ancorare
20,0:
▪ Cheie pentru con betonare 20,0
68
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Sistem de ancorare 26,5

Varianta cu ancoră cu placă

Varianta cu tijă în zigzag

D

b

C D

E

9739-358-01

9739-357-01

b

A

C

B
A
C
D

a

B

A

9739-210-01

b ... min. 11,5 cm
9739-209-01

a ... min. 41,5 cm - max. 58,5 cm
b ... min. 11,5 cm
A
B
C
D
E
1)

Tija în zigzag 26,51)
Mufă de legătură 26,5
Tijă ancorare 26,5mm
Placă ancorare 26,5
Piuliţa hexagonală 26,5

Piesă de ancorare consumabilă
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A
B
C
D

Tijă ancorare 26,5mm1)
Mufă de legătură 26,5
Placă ancorare 26,51)
Piuliţa hexagonală 26,51)

1) Combinaţia între
- Tijă ancorare 26,5mm
- Placă ancorare 26,5
- Piuliţa hexagonală 26,5
este utilizată ca înlocuitor pentru ancora cu placă, fiind considerată
din acest motiv o ancoră consumabilă.

69

Generalităţi

Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Montajul ancorelor oblice
În practica, există o varietate de moduri de pregătire a
punctelor de poziţionare pentru ancorele diagonale la
un unghi exact (de regulă 45°), funcţie de condiţiile de
pe şantier.
Exemplele care urmează ilustrează variante posibile,
practice şi sunt valabile, aplicate corespunzător pentru
utilizarea tijelor în zigzag şi a ancorelor cu placă.
Montaţi ancora în unghi de 45°!
Efect de mărire a sarcinii a unei ancore oblice,
montate mai abrupt.
Sarcina pe tija de ancorare creşte la o abatere
de 10°(la 55°) cu peste 20% şi din acest motiv
poate conduce la o supraîncărcare considerabilă.

☞

Fixarea de armătură
Varianta 1
Prin intermediul a două bare suplimentare de armătură
în direcţie longitudinală, se poate realiza o agăţare fără
probleme în timpul betonării.
Pentru bara de armătură de jos, poziţia de integrare
este stabilită relativ exact, datorită etrierului suplimentar.

Calibru de lemn
9739-272-01

Această variantă permite repartizarea variabilă a locurilor fixate în prealabil, şi din acest motiv poate fi utilizată permanent.
Ca alternativă, realizarea unui aranjament fix al punctelor de poziţionare se poate face cu pene prinse în cuie
pe o riglă rectangulară de lemn.
Orice adaptare a acestui exemplu este posibilă, iar din
acest motiv poate fi optimizată pentru cazul special de
utilizare.

A Tijă în zigzag sau ancoră cu placă
D Tijă suplimentară de armare
E Etrier suplimentar

Varianta 2
Cu ajutorul unui etrier suplimentar, ancora cu placă sau
tija în zigzag poate fi fixată de armătura longitudinală.
O scândură de distanţare de lăţimea corespunzătoare
uşurează poziţionarea exactă.

9739-273-01

▲ ... Fugă interioară a peretelui

9739-271-01

A Ancoră cu placă 15,0 40cm 55 respectiv 20,0 40cm 55
F Etrier cu ancoră cu placă fixat de armătură
G Scândură de distanţare

A Tijă în zigzag sau ancoră cu placă
B Cap de ancorare cu teacă de etanşare
C Calibru de lemn
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Suport ancoră şi con de fixare liberă
Pentru montarea în poziţia şi în direcţia corectă a pieselor de ancorare în unghi de 45°.
Respectaţi instrucţiunile de montaj"Con fixare
liberă"!
Dimensiuni de montaj
G

a

b
H

Tr822-201-02

a ... Adâncime de montaj 30 mm (=acoperire cu beton)
b ... Lungime de înşurubare 70 mm
α ... 45°

9739-365-01

G Suport ancoră
H Ancoră cu placă sau tijă în zigzag

Montare:
➤ Montaţi suportul ancorei de tija de ancorare şi legaţi
de armătura de sus.
➤ Introduceţi prin rotire conul fixare liberă.

G
H
9739-352-01

B Con fixare liberă
G Suport ancoră
H Ancoră cu placă sau tijă în zigzag

➤ După betonare, înlocuiţi conul de fixare liberă cu un
cap de ancorare.
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Transportul, stivuirea şi depozitarea
Verificaţi pe şantier avantajele mijloacelor auxiliare de depozitare şi transport.
Auxiliarele de depozitare şi transport cum ar fi containerele, paletele de stivuire şi boxele cu gratii creează
ordine pe şantier, reduc timpul de căutare şi simplifică
depozitarea şi transportul componentelor sistemului,
pieselor mici şi a accesoriilor.

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m ca mijloc de
transport
Mutare cu macaraua
➤ Mutaţi numai cu peretele lateral închis!

☞ ▪▪
▪

Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectați încărcarea admisibilă.
Unghiul de înclinare  max. 30°!

9234-203-01

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor
Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.

Dispozitive de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paletelor
▪ stivuitor
Pentru încărcarea şi descărcarea mai simplă, se poate
deschide peretele lateral al boxei cu gratii Doka.
Încărcarea admisibilă max.: 700 kg
Încărcare max. admisă la stivuire: 3.150 kg

☞▪
▪

În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi
transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie prezentă şi lizibilă

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m ca mijloc de
depozitare
Nr. max. de unități stivuite
În aer liber (pe şantier)
Înclinarea solului până la 3%:
2
Nu este permisă stivuirea paletelor dacă aceştia sunt goi!
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În hală:
Înclinarea solului până la 1%:
5
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Container multidirecţional Doka
1,20x0,80m

Compartimentări posibile
Compartimentarea
containerului multidirecţional
1,20m
0,80m

în direcţie longitudinală

în direcţie transversală

max. 3 buc.
-

max. 3 buc.

Tr755-200-04

Tr755-200-05

Container multidirecţional Doka ca mijloc de
depozitare
Nr. max. de unități stivuite
Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paletelor
▪ stivuitor

În aer liber (pe şantier)
Înclinarea solului până la 3%:
3
Nu este permisă stivuirea paletelor!

Container multidirecţional Doka ca mijloc de
transport

Încărcarea admisibilă max.: 1.500 kg
Încărcare max. admisă la stivuire: 7.900 kg

Mutare cu macaraua

☞

☞ ▪▪

▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi

▪

În hală:
Înclinarea solului până la 1%:
6

transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie prezentă şi lizibilă

▪

Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectați încărcarea admisibilă.
Unghiul de înclinare  max. 30°!

Compartimentarea containerului
multidirecţional
Conţinutul containerului multidirecţional poate fi organizat cu dispozitivul de compartimentare 1,20m sau
0,80m.

Tr755-200-02

A

9206-202-01

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor
A închizător pentru fixarea compartimentării
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Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m şi
1,20x0,80m
Mijloc de depozitare şi transport pentru piese lungi:
▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă
Dispozitive de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paletelor
▪ stivuitor
Cu setul de roţi orientabile B, auxiliarul de depozitare şi
transport devine un mijloc de transport rapid şi uşor
manevrabil.
Respectaţi manualul de instrucţiuni "Set de roţi
orientabile B"!

Palet de stivuire Doka ca mijloc de transport
Mutare cu macaraua

☞ ▪▪
▪
▪
▪
▪

Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectați încărcarea admisibilă.
Încărcaţi central.
Legaţi încărcătura de palet, astfel încât să nu
alunece şi să nu se răstoarne.
La mutarea cu setul de roţi orientabile B
montat, respectaţi în mod suplimentar indicaţiile instrucţiunilor de utilizare respective!
Unghiul de înclinare  max. 30°!

=

=
a

92815-224-01

Încărcarea admisibilă max.: 1.100 kg
Încărcare max. admisă la stivuire: 5.900 kg

☞▪
▪

În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi
transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie prezentă şi lizibilă

Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m
Palet de stivuire Doka 1,20x0,80m

a
Max. 4,0 m
Max. 3,0 m

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor

☞ ▪▪

Încărcaţi central.
Legaţi încărcătura de palet, astfel încât să nu
alunece şi să nu se răstoarne.

Palet de stivuire Doka ca mijloc de depozitare
Nr. max. de unități stivuite
În aer liber (pe şantier)
Înclinarea solului până la 3%
2
Nu este permisă stivuirea paletelor!

☞▪
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În hală:
Înclinarea solului până la 1%
6

Utilizarea cu set de roţi orientabile:
Asiguraţi în poziţia de parcare cu frâna de
blocare.
In stivă nu este permis ca paletul de jos să
aibă montat setul de roţi.
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Lada accesorii Doka

Ladă accesorii Doka ca mijloc de transport

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă

Mutare cu macaraua

Dispozitive de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paletelor
▪ stivuitor
Cu ajutorul acestei lăzi pot fi depozitate şi stivuite organizat toate piesele de îmbinare şi de ancorare.
Cu setul de roţi orientabile B, auxiliarul de depozitare şi
transport devine un mijloc de transport rapid şi uşor
manevrabil.

☞ ▪▪
▪
▪

Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectați încărcarea admisibilă.
La mutarea cu setul de roţi orientabile B
montat, respectaţi în mod suplimentar indicaţiile instrucţiunilor de utilizare respective!
Unghiul de înclinare  max. 30°!

Respectaţi manualul de instrucţiuni "Set de roţi
orientabile B"!

92816-206-01

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor
Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.

Set de roţi orientabile B
Încărcarea admisibilă max.: 1.000 kg
Încărcare max. admisă la stivuire: 5.530 kg

☞▪
▪

În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi
transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie prezentă şi lizibilă

Ladă accesorii Doka ca mijloc de depozitare
Nr. max. de unități stivuite
În aer liber (pe şantier)
În hală
Înclinarea solului până la 3%
Înclinarea solului până la 1%
3
6
Nu este permisă stivuirea paletelor!

☞▪

Cu setul de roţi orientabile B, auxiliarul de depozitare şi
transport devine un mijloc de transport rapid şi uşor
manevrabil.
Potrivit pentru deschideri de trecere peste 90 cm.

Setul de roţi orientabile B poate fi montat la următoarele auxiliare de depozitare şi transport:
▪ Lada accesorii Doka
▪ Paleți de stivuire Doka
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de utilizare!

Utilizarea cu set de roţi orientabile:
Asiguraţi în poziţia de parcare cu frâna de
blocare.
În stivă, este interzisă montarea unui set de
roţi orientabile la lada de accesorii de jos.
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Planificarea cofrării cu Tipos Doka
Tipos Doka vă ajută să cofraţi şi mai
economic

Aveţi întotdeauna cantitatea optimă
de cofraje şi accesorii!

Tipos Doka a fost creat pentru a vă ajuta la planificarea cofrajelor dumneavoastră Doka. Pentru
cofrajele de pereţi şi de planşee, cât şi pentru platforme vă stau astfel la dispoziţie aceleaşi unelte pe
care le foloseşte şi Doka la planificare.

Utilizare simplă, rezultate rapide şi
sigure
Interfaţa simplă şi uşor de utilizat permite un mod de
lucru rapid. De la introducerea structurii – prin intermediul "Schal-Igel" (arici de cofrare® - nota trad.) - până la
adaptarea manuală a soluţiei de cofrare. Avantajul
dumneavoastră: economisiţi timp.
Numeroase soluţii practice şi module de asistenţă care
vă pun întotdeauna la dispoziţie soluţia tehnică şi economică optimă pentru proiectul dumneavoastră de
cofrare. Aceasta vă conferă siguranţă în utilizare şi
economie de costuri.
Puteţi lucra imediat cu aceste liste de piese componente, planuri, vederi, secţiuni şi perspective. Gradul
înalt de detaliere al planurilor sporeşte siguranţa la utilizare.

Puteţi prelua în numeroase programe listele de piese editate automat
şi le puteţi prelucra în continuare.

Elementele de cofrare şi accesoriile stabilite în grabă
sau elementele care trebuie înlocuite cu improvizaţii
constituie cele mai scumpe soluţii. De aceea Tipos
Doka oferă liste complete de piese, care nu lasă loc
pentru improvizaţii. Proiectarea cu Tipos Doka evită
costuri înainte ca acestea să se producă lar dumneavoastră puteţi utiliza stocul în mod optim.

Reprezentările cofrajelor şi ale platformelor pot fi atât de clare! Tipos
creează noi accente atât în reprezentarea secţiunii de bază cât şi în
reprezentarea în spaţiu.
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Privire de ansamblu asupra produselor
[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Privire de
Articolul
[kg]
nr.ansamblu asupra produselor

Fermă sprijinire

10,7 588477000

Abstützwinkel

zincată
lungime: 66 cm
lăţime: 37 cm
înălţime: 91 cm

Riglă fermă sprijinire WU14

99,0 580510000

(A) Profil fermă sprijinire WU14

81,0 580509000

Abstützbockriegel WU14
alcătuit din:
vopsită albastru
înălţime: 250 cm

(B) Sabot de presiune

6,2 580531000

vopsită albastru
înălţime: 32 cm

(C) Sabot ancorare
Surub de rigidizare Framax 4-8cm
Framax-Klemmschraube 4-8cm

0,39 588107000

vopsită albastru
înălţime: 252 cm

zincată
lungime: 19 cm

Blocaj cu pană Frami

12,0 580533000

vopsită albastru
înălţime: 51 cm

1,1 588441000

Frami-Klemme

zincată
lungime: 16 cm

Sabot popi
Fermă sprijin "Variabilă" 3,30m

187,8 580516000

(A) Riglă fermă sprijinire WU14

99,0 580510000

Abstützbock Variabel 3,30m
alcătuit din:

9,5 580532000

Stützschuh

vopsită albastru
lungime: 28 cm

vopsită albastru
înălţime: 252 cm

(B) Riglă multifuncţională WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000

vopsită albastru

(C) Eclisă de tracţiune

2,5 580534000

vopsită albastru
lungime: 19 cm

(D) Sabot popi

Eclisă de tracţiune
vopsită albastru
lungime: 19 cm

9,5 580532000

vopsită albastru
lungime: 28 cm

(E) Bolţuri de legătură 10cm

0,34 580201000

zincată
lungime: 14 cm

(F) Arc de siguranţă 5mm

0,05 580204000

zincată
lungime: 13 cm

(G) Tijă reglabilă 12 3,00m

32,0 580521000

vopsită albastru
lungime: 201 - 234 cm

(H) Racord cu buloane 48mm 50

2,5 580534000

Zuglasche

Riglă multifuncţională WS10 Top50 1,00m
Riglă multifuncţională WS10 Top50 1,75m
Riglă multifuncţională WS10 Top50 2,00m
Riglă multifuncţională WS10 Top50 2,50m
Riglă multifuncţională WS10 Top50 2,75m
Riglă multifuncţională WS10 Top50 3,00m
Riglă multifuncţională WS10 Top50 3,50m
Riglă multifuncţională WS10 Top50 4,00m
Mehrzweckriegel WS10 Top50

19,6
35,0
38,9
48,7
54,2
58,9
68,4
79,4

580003000
580006000
580007000
580009000
580010000
580011000
580012000
580013000

20,2
35,8
40,2
51,0
56,1
60,4
71,5
82,1

580040000
580043000
580044000
580046000
580047000
580048000
580050000
580052000

vopsită albastru

0,84 682002000

zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!
vopsită albastru
A

Bară de aliniere WS10 Top50 1,00m
Bară de aliniere WS10 Top50 1,75m
Bară de aliniere WS10 Top50 2,00m
Bară de aliniere WS10 Top50 2,50m
Bară de aliniere WS10 Top50 2,75m
Bară de aliniere WS10 Top50 3,00m
Bară de aliniere WS10 Top50 3,50m
Bară de aliniere WS10 Top50 4,00m

G
H

Stahlwandriegel WS10 Top50

vopsită albastru
D
C
B
E F
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[kg] Articolul nr.

Tijă reglabilă 12 3,00m

32,0 580521000

Spindelstrebe 12 3,00m

[kg] Articolul nr.
Fermă sprijinire universal F 4,50m
Abstützbock-Universal F 4,50m

vopsită albastru
lungime: 201 - 234 cm

Tijă reglabilă T7 305/355cm

306,0 580500000

vopsită albastru
lungime: 196 cm
înălţime: 365 - 394 cm

35,0 584327000

Spindelstrebe T7 305/355cm

zincată

Prelungire fermă sprijinire F 1,50m
Anbaurahmen F 1,50m

236,0 580502000

vopsită albastru
lungime: 280 cm

Prelungire fermă sprijinire F 2,00m
Anbaurahmen F 2,00m

451,0 580501000

vopsită albastru
lungime: 394 cm

Eclisă panou FF20/50 Z

6,0 587533000

Elementverbinder FF20/50 Z
vopsită albastru
lungime: 55 cm

Fermă sprijin - Picior tijă reglabilă față
Abstützbockspindel vorne

17,0 580508000

zincată

Bolţuri de legătură 10cm

0,34 580201000

Verbindungsbolzen 10cm

zincată
lungime: 14 cm

Arc de siguranţă 5mm

0,05 580204000

Federvorstecker 5mm

zincată
lungime: 13 cm
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Fermă sprijin - Picior tijă reglabilă spate
Abstützbockspindel hinten

zincată

999739021 - 07/2016

18,3 580515000

Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka

Privire de ansamblu asupra produselor
[kg] Articolul nr.

Bară ancorare 0,70m
Bară ancorare 1,95m
Bară ancorare 2,95m

27,0 580517000
76,3 580545000
110,0 580546000

Ankerriegel

[kg] Articolul nr.
Riglă asamblare 9-15cm

2,7 580625000

Riegelhalter 9-15cm

zincată

vopsită albastru

Riglă asamblare

2,5 580526000

Keilriegelhalter

Riglă multifuncţională WU12 Top50 2,00m
Riglă multifuncţională WU12 Top50 3,00m
Mehrzweckriegel WU12 Top50

50,0 580022000
75,7 580024000

vopsită albastru

Profil ancorare 0,55m

Bulon universal asamblare Framax 10-16cm

0,60 588158000

Bulon universal asamblare Framax 10-25cm

0,69 583002000

Framax-Universalverbinder 10-16cm
zincată
lungime: 26 cm

44,5 582904000

Ankerprofil 0,55m

zincată
lungime: 26 cm
înălţime: 31 cm

Framax-Universalverbinder 10-25cm
zincată
lungime: 36 cm

vopsită albastru

Blocaj cu pană Framax

1,5 588152000

Framax-Spannklemme

zincată
lungime: 21 cm

Suport bară ancorare

0,62 580539000

Ankerriegelhalter

zincată
lungime: 31 cm

Eclisă prelungire Framax

15,0 580506000

Framax-Bocklasche

vopsită albastru
înălţime: 77 cm

Eclisă colţar p. fermă sprijinire
Ecklasche Abstützbock

44,4 580518000

vopsită albastru
lungime: 92 cm
lăţime: 92 cm

Riglă aliniere fatade WS10 2,50m
Fassadenriegel WS10 2,50m

50,0 580692000

Surub eclisă prelungire Framax 36cm
Framax-Bockschraube 36cm

zincată

vopsită albastru

Roţi ataşabile 200

19,3 580538000

Ansteckrolle 200

Distanţier sprijinire 20cm

vopsită albastru
înălţime: 38 cm

9,4 580519000

Bockdistanz 20cm

zincată
lungime: 25 cm
lăţime: 19 cm
înălţime: 20 cm

Clemă pentru distanțier sprijinire 20cm
Klemme für Bockdistanz 20cm

0,62 580505000

Roţi ataşabile 250

47,0 580537000

Ansteckrolle 250

vopsită albastru
înălţime: 78 cm

5,0 582920000

zincată
lungime: 36 cm
lăţime: 7 cm
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[kg] Articolul nr.

Cric cu role pentru transport
Hubwinde mit Transportroller

37,0 580541000

[kg] Articolul nr.
Placă conectare F 2,00m

15,8 582932000

Anschlussplatte F 2,00m

zincată
lungime: 44,1 cm
lăţime: 35,7 cm

vopsită albastru
înălţime: 127 cm
Respectaþi manualul utilizatorului!

Placă de prindere F 2,00m

2,9 582933000

Schraubplatte F 2,00m

zincată
lungime: 20 cm

Placă de legătură F 2,00m

2,3 582934000

Verbindungsplatte F 2,00m

Profil rulaj F 2,00m față

zincată
lungime: 42 cm

180,0 582925000

Verfahrprofil F 2,00m vorne

zincată
lungime: 600 cm

Consolă de ridicare F 2,00m spate
Hubkonsole F 2,00m hinten

14,0 582935000

zincată
înălţime: 48,6 cm

Conector roată F 2,00m față

33,7 582926000

Radanschluss F 2,00m vorne

zincată
lungime: 30 cm
lăţime: 30 cm
înălţime: 16,5 cm

Falcă prindere F 2,00m

Rotilă încărcări grele 90kN
zincată
înălţime: 38 cm

0,82 582927000

Klemmbacke F 2,00m

Cric hidraulic SL-1 250kN

27,2 582870000

Absenkzylinder SL-1 250kN

zincată
lungime: 12,5 cm

Placă prindere F 2,00m

85,0 582921000

Schwerlastrad 90kN

vopsită albastru
înălţime: 28-56 cm
Respectaþi manualul utilizatorului!

3,5 582928000

Klemmplatte F 2,00m

zincată
lungime: 24 cm

Placă intermediară F 2,00m

6,0 582929000

Zwischenplatte F 2,00m

Racord cu buloane 48mm 50
Racord cu buloane 48mm 95
Anschraubkupplung

zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

zincată
lungime: 25 cm
lăţime: 18 cm

Profil rulaj F 2,00m spate

0,84 682002000
0,88 586013000

187,5 582930000

Verfahrprofil F 2,00m hinten

Element de cuplare orientabil 48mm

zincată
lungime: 574 cm

Conector roată F 2,00m spate
Radanschluss F 2,00m hinten

Drehkupplung 48mm

zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

44,5 582931000

zincată
înălţime: 61,5 cm
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1,5 582560000
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Privire de ansamblu asupra produselor
[kg] Articolul nr.

Ţeavă eşafodaj 48,3mm 0,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 1,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 2,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 3,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 4,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 4,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 5,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 5,50m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm 6,00m
Ţeavă eşafodaj 48,3mm .....m
Gerüstrohr 48,3mm

1,7
3,6
5,4
7,2
9,0
10,8
12,6
14,4
16,2
18,0
19,8
21,6
3,6

682026000
682014000
682015000
682016000
682017000
682018000
682019000
682021000
682022000
682023000
682024000
682025000
682001000

zincată

[kg] Articolul nr.
Montant lateral balustradă T

29,1 580488000

Seitenschutzgeländer T

zincată
lungime: 115 - 175 cm
înălţime: 112 cm

Montant telescopic balustradă S
Schutzgeländerzwinge S

11,5 580470000

zincată
înălţime: 123 - 171 cm

Platformă bulonată MF75

19,0 580669000

Anschraubbühne MF75

zincată
lungime: 113 cm
înălţime: 152 cm

Ghidaj pt. ancoraj inclinat 15,0/20,0

Placă de înclinare MF

4,5 580672000

Schwenkplatte MF

zincată
lungime: 29 cm
înălţime: 20 cm

Prüfbock für Schräganker 15,0/20,0
zincată
lungime: 32 cm
lăţime: 25 cm
înălţime: 19 cm

Ladă universală scule 15,0
Element prindere montant XP 40cm
Geländerzwinge XP 40cm

7,7 586456000

4,1 586460000

Geländersteher XP 1,20m

(A) Cheie cu clichet 1/2"

9,1 580392000
0,73 580580000

zincată
lungime: 30 cm

zincată
înălţime: 73 cm

Montant XP 1,20m

Universal-Werkzeugbox 15,0
Compusă din:

13,5 580514000

zincată
înălţime: 118 cm

(B) Cheie fixă 13/17
(C) Cheie fixă 22/24
(D) Cheie fixă 30/32
(E) Cheie fixă 36/41
(F) Cheie inelară 17/19
(G) Mufă pătrată 22
(H) Cheie tubulară 41
(I) Prelungitor 11cm 1/2"
(J) Prelungitor 22cm 1/2"
(K) Articulaţie cardanică 1/2"
(L) Cap cheie tubulară 19 1/2" L
(M) Cap cheie tubulară 13 1/2"
(N) Cap cheie tubulară 24 1/2"
(O) Cap cheie tubulară 30 1/2"
(P) Cheie pentru con betonare 15,0 DK

0,08
0,22
0,80
1,0
0,27
0,31
0,99
0,20
0,31
0,16
0,16
0,06
0,12
0,20
0,30

580577000
580587000
580897000
580586000
580590000
580589000
580585000
580581000
580582000
580583000
580598000
580576000
580584000
580575000
580579000

zincată
lungime: 8 cm
deschidere cheie: 30 mm

Protecție inferioară XP 1,20m
Fußwehrhalter XP 1,20m

0,64 586461000

zincată
înălţime: 21 cm
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[kg] Articolul nr.

Cheie cu clichet 3/4"

1,5 580894000

Umschaltknarre 3/4"

zincată
lungime: 50 cm

Cap cheie tubulară 46 3/4"

0,70 580512000

Prelungitor 20cm 3/4"

0,68 580683000

Stecknuss 46 3/4"

Verlängerung 20cm 3/4"

Cheie pentru con betonare 20,0
Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000

zincată
lungime: 57 cm

Dispozitiv demontare con de degajare
Lösewerkzeug Freistellkonus

zincată
lungime: 10,7 cm
deschidere cheie: 24 mm

[kg] Articolul nr.

Sistem de ancorare 15,0
Tijă ancorare 15,0mm zincată 0,50m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 0,75m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,00m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,25m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,50m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 1,75m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 2,00m
Tijă ancorare 15,0mm zincată 2,50m
Tijă ancorare 15,0mm zincată .....m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 0,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 0,75m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,00m
Tija ancorare 15,0mm netratata 1,25m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 1,75m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 2,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 2,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 3,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 3,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 4,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 5,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 6,00m
Tijă ancorare 15,0mm netratată 7,50m
Tijă ancorare 15,0mm netratată .....m
Ankerstab 15,0mm

0,72
1,1
1,4
1,8
2,2
2,5
2,9
3,6
1,4
0,73
1,1
1,4
1,8
2,1
2,5
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
7,2
8,6
10,7
1,4

581821000
581822000
581823000
581826000
581827000
581828000
581829000
581852000
581824000
581870000
581871000
581874000
581886000
581876000
581887000
581875000
581877000
581878000
581888000
581879000
581880000
581881000
581882000
581873000

0,67 581864000

Placă Super 15,0

1,1 581966000

Superplatte 15,0

zincată
înălţime: 6 cm
diametru: 12 cm
deschidere cheie: 27 mm

Piuliţă hexagonală 15,0

0,23 581964000

Sechskantmutter 15,0

zincată
lungime: 5 cm
deschidere cheie: 30 mm

Placă de presiune Framax 6/15

0,80 588183000

Framax-Druckplatte 6/15

zincată

Piuliţă fluture 15,0

0,31 581961000

Flügelmutter 15,0

zincată
lungime: 10 cm
înălţime: 5 cm
deschidere cheie: 27 mm

Placă ancorare 15/20

1,8 581929000

Ankerplatte 15/20

zincată

Cap ancorare 15,0 5cm 1,20m

2,5 581832000

Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m

zincată
lungime: 131 cm
deschidere cheie: 24 mm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!
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[kg] Articolul nr.

Cap ancorare 15,0 5cm

1,7 581972000

Ankerkopf 15,0 5cm

[kg] Articolul nr.
Ancoraj expandabil 15,0

0,41 581120000

Felsanker-Spreizeinheit 15,0

zincată
lungime: 76 cm
deschidere cheie: 24 mm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

zincată
lungime: 9 cm
diametru: 4 cm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

Teavă instalare ancoraj

0,85 581123000

Felsanker-Einbaurohr

Con betonare precursor 15,0 5cm
Vorlaufkonus 15,0 5cm

0,43 581969000

zincată
lungime: 11 cm
diametru: 3 cm
Unealtă: Cheie pentru con betonare
15,0 DK
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

Teacă etanşare 15,0 5cm

zincată
lungime: 50 cm
diametru: 3 cm

Aparat de precomprimare B

34,5 580570000

Vorspanngerät B

zincată

0,008 581990000

Dichtungshülse 15,0 5cm

portocalie
lungime: 10 cm
diametru: 3 cm

Mufă de legătură 15,0

0,49 581981000

Verbindungsmuffe 15,0

Cap protecţie tijă ancorare 15,0/20,0

netratată
lungime: 11 cm
diametru: 3 cm

Tijă în zigzag 15,0

Schutzkappe 15,0/20,0

0,03 581858000

galbenă
lungime: 6 cm
diametru: 6,7 cm

0,92 581984000

Wellenanker 15,0

Cheie tijă ancorare 15,0/20,0

netratată
lungime: 67 cm

Ancoră cu placă 15,0 40cm 55
Sperranker 15,0 40cm 55

1,9 580594000

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

zincată
lungime: 37 cm
diametru: 8 cm

0,71 581999000

netratată

Cheie cu clichet SW27

0,49 581855000

Freilaufknarre SW27

fosfat de mangan
lungime: 30 cm

Ancoră cu placă 15,0 16cm 55
Sperranker 15,0 16cm 55

0,38 581997000
Cheie tubulară 27 0,65m

netratată

1,9 581854000

Steckschlüssel 27 0,65m

zincată

Suport ancoră 15,0

0,43 581835000

Ankerhalter 15,0

netratată

Con fixare liberă 15,0

0,51 581865000

Freistellkonus 15,0

neagră
albastru
lungime: 20,6 cm
diametru: 7 cm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!
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Informaţii pentru utilizator Ferme de sprijinire Doka
[kg] Articolul nr.

Sistem de ancorare 20,0
Tijă ancorare 20,0mm zincată 0,50m
Tijă ancorare 20,0mm zincată 0,75m
Tijă ancorare 20,0mm zincată 1,00m
Tijă ancorare 20,0mm zincată 1,25m
Tijă ancorare 20,0mm zincată 1,50m
Tijă ancorare 20,0mm zincată 2,00m
Tijă ancorare 20,0mm zincată 2,50m
Tijă ancorare 20,0mm zincată .....m
Tijă ancorare 20,0mm netratată 0,50m
Tijă ancorare 20,0mm netratată 0,75m
Tijă ancorare 20,0mm netratată 1,00m
Tijă ancorare 20,0mm netratată 1,50.m
Tijă ancorare 20,0mm netratată 2,00m
Tijă ancorare 20,0mm netratată .....m
Ankerstab 20,0mm

[kg] Articolul nr.
Ancoră cu placă 20,0 17,5cm 55

0,62 581457000

Sperranker 20,0 17,5cm 55

1,3
1,9
2,5
3,2
3,8
5,0
6,3
2,5
1,3
1,9
2,5
3,8
5,0
2,5

581411000
581417000
581412000
581418000
581413000
581414000
581430000
581410000
581405000
581416000
581406000
581407000
581408000
581403000

netratată

Suport ancoră 20,0

0,43 581427000

Ankerhalter 20,0

netratată

Con fixare liberă 20,0

0,49 581866000

Freistellkonus 20,0

neagră
galbenă
lungime: 20,6 cm
diametru: 7 cm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

Placă super 20,0 B

2,0 581424000

Superplatte 20,0 B

zincată
înălţime: 7 cm
diametru: 14 cm
deschidere cheie: 34 mm

Cap ancorare 20,0

5,6 581435000

Ankerkopf 20,0

zincată
lungime: 140 cm
diametru: 5 cm
deschidere cheie: 41 mm

Teacă etanşare 20,0

0,03 581441000

Dichtungshülse 20,0

gri
lungime: 16 cm
diametru: 5 cm

Con ancorare 20,0

1,0 581437000

Ankerkonus 20,0

zincată
lungime: 15 cm
diametru: 5 cm
Unealtă: Cheie pentru con betonare
20,0

Tijă în zigzag 20,0

2,0 581450000

Wellenanker 20,0

netratată
lungime: 76 cm

Ancoră cu placă 20,0 40cm 55
Sperranker 20,0 40cm 55

1,2 581458000

netratată
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[kg] Articolul nr.

[kg] Articolul nr.

Sistem de ancorare 26,5
Tijă ancorare 26,5mm netratată .....m
Ankerstab 26,5mm unbehandelt .....m

Piuliţă hexagonală 26,5

4,5 581883000

0,73 581985000

Sechskantmutter 26,5

zincată
lungime: 8 cm
deschidere cheie: 46 mm

Placă ancorare 26,5

3,4 581986000

Ankerplatte 26,5

zincată
lungime: 15 cm
lăţime: 12 cm

Tijă în zigzag 26,5

3,6 581900000

Wellenanker 26,5

netratată
lungime: 80 cm

Mufă de legătură 26,5

1,4 581988000

Verbindungsmuffe 26,5

netratată
lungime: 15 cm
deschidere cheie: 46 mm

Suport ancoră 26,5

0,43 581943000

Ankerhalter 26,5

netratată

Con fixare liberă 26,5

0,46 581867000

Freistellkonus 26,5

neagră
gri
lungime: 20,6 cm
diametru: 7 cm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!

Cheie tijă ancorare 20,0/26,5

1,7 580593000

Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

zincată
lungime: 37 cm
diametru: 8 cm
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[kg] Articolul nr.

Paletizare

[kg] Articolul nr.
Set de roţi orientabile B

33,6 586168000

Anklemm-Radsatz B

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m

87,0 583012000

Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

vopsită albastru

zincată
înălţime: 113 cm

Container multidirecţional Doka 1,20x0,80m

70,0 583011000

Elem. compartimentare cont. multidir. 0,80m
Elem. compartimentare cont. multidir. 1,20m

3,7 583018000
5,5 583017000

Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
zincată
înălţime: 78 cm

Mehrwegcontainer Unterteilung

piesele de lemn geluit galben
elemente din oţel zincat

Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m

41,0 586151000

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

zincată
înălţime: 77 cm

Palet de stivuire Doka 1,20x0,80m

38,0 583016000

Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

zincată
înălţime: 77 cm

Ladă accesorii

Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000
piesele de lemn geluit galben
elemente din oţel zincat
lungime: 154 cm
lăţime: 83 cm
înălţime: 77 cm
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Aproape de dumneavoastră, oriunde în lume
Doka este unui dintre liderii mondiali în domeniul dezvoltării, producţiei şi comercializării tehnicii de cofrare în
toate sectoarele din domeniul construcţiilor.
Având peste 160 de locaţii de comercializare şi logistică
în peste 70 de ţări, Doka Group dispune de o reţea de

comercializare performantă şi garantează astfel punerea la dispoziţie rapidă şi profesională a materialului şi a
suportului tehnic.
Doka Group este parte a Umdasch Group şi are peste
6000 de angajaţi şi angajate le nivel mondial.

www.doka.com/supporting-construction-frame
Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com
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