
w Revista Construcțiilor w octombrie 201966

Iarna e ca vara
cu fundația SAIDEL-monopile!

Pornind de la nevoile clienților noștri, am dezvoltat
și realizăm fundațiile SAIDEL-monopile, care asigură
respectarea bugetului de fundare și a graficului de exe-
cuție și în condiții de iarnă. Economii considerabile se
obțin și la lucrările de terasamente, atât prin eliminarea
excavațiilor locale și a compactărilor din jurul fundații -
lor, cât și prin utilizarea straturilor de fundare a par do -
selilor ca platformă de lucru pentru execuția
monopiloților. Pentru că implică exclusiv operațiuni
realizate mecanizat iar betonul se toarnă direct în
terenul de fundare și se protejează termic prin
acoperire, fundația SAIDEL-monopile prezintă avanta-
jul major de a se executa independent de condițiile
meteo obișnuite precum ploaie, ninsoare sau ger, până
la temperaturi diurne de -5°C. 

Proiecte cu suprafețe de circa 100.000 m2 construite
în toate regiunile istorice ale țării au la bază fundația
SAIDEL-monopile. Această soluție prezintă avantajul
unei viteze accelerate de execuție și a poziționării pre-
cise a paharului format din corpul pilotului, fiind alcătu-
ită dintr-un pilot de fundare având un diametru mare
pentru zona de încastrare și continuând cu un diametru
redus până la adâncimea rezultată în urma calculului
de rezistență și deformații. 

Diametrul superior al pilotului rezultă din dimensiu-
nile stâlpului prefabricat și grosimea necesară a
gulerului paharului.

Lungimea și caracteristicile de rezistență ale secțiu-
nii inferioare a pilotului se obțin în urma analizelor de
interacțiune teren-structură realizate utilizând pro-

grame de calcul tridimensional bazat
pe metoda elementului finit. În acest
scop realizăm investigații geotehnice
detaliate in situ și în laboratorul pro-
priu, specifice proiectării acestei
soluții.

Piloții se execută conform preve -
derilor SR EN 1536:2011+A1:2015.
Paharul monolit se obține in situ prin
introducerea cu precizie în betonul
proaspăt a unui negativ cu dimensiu-
nile necesare din proiectul de struc-
tură. Pentru asigurarea preciziei
necesare se îndeplinesc o serie de
măsuri și verificări topografice supli-
mentare. Poziția fiecărei fundații
SAIDEL-monopile este verificată

Beneficiind de experiența amplă, acumulată în peste 50 ani de membrii echipei noastre în cercetarea geo -
tehnică, proiectarea și execuția fundațiilor speciale, proiectăm și executăm economic fundarea complet
mecanizată a oricăror stâlpi pentru orice teren și pe orice vreme.

Comparație sisteme de fundare

Etapele de execuție a fundației SAIDEL‐monopile



individual în toate etapele de execuție. Poziționarea
precisă a cofrajului interior se realizează prin reglarea
fină a cadrului de susținere și ghidare atât în plan ver-
tical, cât și în plan orizontal. Verificările se efectuează
în timp real pentru a se asigura poziționarea precisă a
negativului pe orientarea axelor structurii. După
decofrarea fundației, se verifică topografic po ziția inte-
riorului paharului, pentru predarea către echipa de
montare a structurii prefabricate.

Pentru verificarea comportării ansamblului format
din pilotul de fundare și stâlpul prefabricat, am efec-
tuat mai multe încărcări de probă la sarcini verticale de
compresiune și la sarcini orizontale, dar și la sarcini
ciclice combinate. Încercarea combinată cu sarcini ori-
zontale și verticale a fost condusă cu succes până la

cedarea planificată a stâlpului prefabricat, în condițiile
în care deplasările pilotului nu au depășit 2 mm, acesta
revenind elastic la poziția inițială după mai multe cicluri
de încărcare proprii acțiunii seismice.

Sistemul inovator SAIDEL-monopile este protejat
privind dreptul de autor prin cererile de brevet de
invenție nr. 711 din 2016, 41 din 2017 și 223 din 2019,
înregistrate la OSIM. Ne bucurăm să vă oferim cea mai
potrivită opțiune pentru optimizarea proiectelor dum-
neavoastră prin compararea directă a avantajelor fun-
dației inovatoare SAIDEL-monopile în fața oricăror
altor soluții de fundare. q

Carcasă de armătură superioară a fundației SAIDEL‐monopile și
dispozitiv de realizare a paharului de înglobare a bazei stâlpilor

prefabricați, prevăzut cu folie de amprentare (amprentarea
asigură conlucrarea între fundație și stâlpul prefabricat

prin intermediul betoanelor uzuale folosite la monolitizare).

Imagine de ansamblu fundații SAIDEL‐monopile realizate pentru
una dintre halele din cadrul extinderii cu circa 40.000 mp a fabricii

de textile industriale din Sighișoara




