З’ЄДНАННЯ АРМАТУРИ
БЕЗ ЗВАРЮВАННЯ

Зниження витрат на стикування арматури

Прискорення термінів здачі об’єктів в 3—5 разів
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Муфтові з’єднання - це система з’єднань, яка забезпечує надійне рівноміцне з’єднання і
безперервну конструктивну цілісність арматури в залізобетонних конструкціях. Після
з’єднання муфтами арматурні стрижні поводяться як суцільні ділянки арматурної сталі,
забезпечуючи розрахункову міцність при розтягуванні, стиску, а також у випадках
знакозмінних напружень.
Принцип використання муфт забезпечує
простоту монтажу з'єднань, співвісність
з’єднувальних
стрижнів,
стабільність
властивостей з'єднань, їх довговічність при
експлуатації і зниження загальних витрат.
Висока міцність на розтягування, на відміну
від з’єднань внапуск, забезпечує повну
передачу зусиль між стрижнями з
використанням муфт

Стикування арматури за допомогою
механічного опресування сталевих
з’єднувальних муфт — широко поширений
в світі спосіб з'єднання арматури. Його
застосування пов'язане з необхідністю
створення рівноміцного з'єднання
елементам, що стикуються.

Переваги муфтових з’єднань методом
механічного опресування
•
•
•
•

Висока швидкість виготовлення стику
Стабільна якість стику
Спрощений метод контролю
Стійкість до динамічних навантажень
при техногенних або природних явищах
• Екологічна чистота завдяки відсутності зварювання
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Застосування муфтових з’єднань
•
•
•
•
•
•

Повністю замінює зварні з’єднання арматури
Збільшує темпи зведення арматурного каркасу
Забезпечує високу гнучкість при виборі проектних рішень
Виключає перевитрату стрижнів в конструкціях
Знижує коефіцієнт армування — тим самим істотно заощаджуючи арматуру
Покращує економічні показники при проектуванні

Переваги монтажу
Фахівці знають, що рівень
браку зварних стиків
досягає 10-30% від загальної
кількості з’єднань — при
механічному стикуванні брак
практично виключений.

• Для фіксації потрібно зробити від 2 до 7 обтискань
(в залежності від діаметра арматури, що з'єднується)
• Швидкий і нескладний монтаж:
- обтискання одного з’єднання здійснюється від 3
до 8 хвилин
- не вимагає попередньої підготовки арматури
- контроль з’єднань здійснюється швидко і просто —
шляхом вимірювання подовження муфти
Дозволяє
використовувати стрижні з
·
максимальним поперечним перерізом
• При застосуванні муфт відсутнє згущення арматури
• Муфтове з’єднання рівноміцне основному металу
і гарантує стабільну, надійну фіксацію.
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• Механічні з’єднання застосовуються з арматурними стрижнями будь-якої довжини, в будьякому просторовому положенні та при комбінуванні різних діаметрів арматури
• Висока оцінка експлуатаційних якостей механічних з’єднань арматурних стрижнів
дозволяє застосовувати їх в залізобетонних конструкціях підвищеної відповідальності,
таких як: транспортне будівництво, багатоповерхові споруди, будівельні об’єкти в
сейсмічно небезпечних зонах.
• При проектуванні залізобетонних конструкцій з муфтовими з'єднаннями необхідно
керуватися конструктивними вимогами до арматури зі зварними з'єднаннями.

Економічна ефективність
•
•
•
•

Не потрібна висока кваліфікація або спеціальна підготовка працівників
Швидкість стикування — 50-100 стиків за зміну (одним комплектом устаткування)
Завдяки скороченню термінів будівництва загальні витрати знижуються в кілька разів
Знижуються витрати на матерiали (за рахунок скорочення кiлькостi арматури,
що використовується)
• Проста і швидка фіксація арматури у вертикальному положенні (не потрiбнi додатковi
або спецiальнi пристрої).

Сейсмостійкість
З’єднання внапуск під впливом динаПри використанні муфт конструктивна
мічних навантажень втрачають свою
цілісність зберігається навіть при повному
міцність і розходяться. А арматура,
руйнуванні захисного шару бетону, тому що
з’єднана муфтами Спрут-Україна, в разі
з’єднана муфтами арматура поводиться як
виникнення ударних хвиль, землетрусів
цілісний арматурний стрижень.
або інших впливів забезпечує абсолютну
міцність конструкції, так як її експлуатаційні властивості не залежать від міцності самого бетону. Арматура, з’єднана муфтами,
поводиться як суцільний стрижень.
Муфти перевершують інші методи з’єднання за стійкістю та стабільністю властивостей.
Використання муфт робить можливим проектування та будівництво залізобетонних споруд,
які відповідають всім вимогам сучасних будівельних норм і правил щодо сейсмостійких
споруд.
Оцінка експлуатаційних якостей з’єднань в балах незалежно від марки сталі і діаметра
арматури становить 5 балів за визначенням додатка 2 ДСТУ Б В.2.6-169.
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Переваги
Для Замовника
ика
•

Економія та терміни: Точні цифри щодо закупівлі
арматури з одночасним випередженням термінів здачі
моноліту — 3 поверхи на місяць.

•

Відсутність перевитрати: Непередбачена перевитрата
арматури — виключена.

•

Економічний ефект: Заощаджує витрати по зведенню
монолітного каркасу сумарно до 40% — підтвердження
надаємо.

Для Проектанта

•

Документація: З’єднання арматури вноситься в проект на підставі
ТУ на спосіб з’єднання, муфти вказуються за ТУ, що визначають
вимоги для муфт — копії ТУ скачайте на нашому сайті в розділі
«Документація».

•

Збільшення корисної площі: Використання великих діаметрів
арматури і з’єднання арматури обтискними муфтами дозволяє
збільшити корисну площу будівлі та виключити перенасичення
конструктиву арматурою.

•

Міцність з’єднання муфти: Муфти обтискаються під тиском в 700
bar, який розвиває прес — циліндрична муфта перетворюється у
шестигранник. На пошаровому зрізі можна побачити наскільки
щільно муфта охоплює поперечні ребра арматури.

•

Нові технології: Проектанти та будівельники, які застосовують нові
технології, що дають відчутну користь, мають більший попит серед
замовників будівництва.
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•

Економія і терміни: Метод виключає перевитрату
арматури, гарантує заплановані терміни здачі
об’єкта.

•

Навчання та гарантії: Постачальник обладнання
навчає роботі співробітників підрядника на
будмайданчику, і гарантує безперервну роботу
обладнання.

•

Контроль якості: Простий контроль якості з’єднань.
Заміряємо подовження муфти після обтиску.

•

Нові технології: Замовники завжди надають
перевагу будівельним компаніям, які впроваджують
прогресивні методи будівництва.

Для Будівельника
Дл

Для Покупця

•
•

•

Терміни: Об’єкти здаються вчасно, або навіть з випередження термінів.
Стійкість: Навіть при повному руйнуванні захисного шару бетону
арматурні з’єднання поводяться як суцільна арматура. Не
руйнуються, як відбувається при в’язанні або зварюванні арматури
під час землетрусів або внаслідок корозії бетону.
Безпека: У багатьох країнах вже давно введено норму прорахунку
конструкції будівель з урахуванням терористичної загрози. Механічне
стикування обтискними муфтами дає 100% гарантію, що будівля
вистоїть в екстремальних обставинах. Забезпечити такі вимоги при
в’язанні чи зварюванні арматури неможливо.

Дивіться наше відео

sprutukraina
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З’эднання арматурних
стрижнів без зварювання!

Точні дані на
закупівлю арматури
виключають
подальшу
перевитрату

Спосіб менш
металомісткий ніж
напускання,
дешевше ніж
зварювання

Проста методика
контролю якості
з’єднань

Запланована
витрата арматури
без тотального
контролю

Відсутність
ексцентриситету,
який виникає при
напусковому
з’єнанні, з гарантіїю
рівноміцності

Вироблено в Україні

Здача о’бєкта в
запланований
термін з економією
коштів до 30%

Оцінка з’єднань
складає 5 балів
згідно з додатком 2
ДСТУ Б В.2.6-169

100% сервісна
підтримка +
навчаємо роботі та
обслуговуємо
устаткування

Заміна напускання і
зварювання на обтискні
муфти дає 40% економiï

З’єднання сталевої арматури • Сoupling of the reinforcement
Betonstahl Verbindung • Coupleur d’armature • Acople para armadura
Giunzione per barra d’armatura • Docking armaturen • وسرل تابيكرت

Об’єкти, побудовані за технологією
компанії Спрут-Україна

Карнегі Центр
м. Київ
Будівництво завершено
в 2012 році

Лiкарня «Hipolito Unanue»
�. �����, ����
����������� ��������� �
2019 ����

Гiдроелектростанцiя
«Sendje»
Екваторiальна Гвiнея
м. Сенже в стадiï будівництва

ЖК Альтаїр
м. Одеса
Будівництво завершено
в 2015 році

����� �������� ���������
«�����»
�. �����, �����������
��������� � 2012 ����

��� «River-Mall»
�. ����
�����������
��������� � 2019 ����

БЦ Торонто-Київ
м. Київ
Будівництво завершено
в 2014 році

ТРЦ «Нікольський»
м. Харків
Будівництво завершено
в 2017 році

ЖК Комфорт Парк
м. Чернівці
Будівництво завершено
в 2017 році
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Світовий досвід застосування муфтових
обтискних з’єднань

Jeddah Tower
Саудівська Аравія
Найвищий хмарочос
у світі, 1008 метрів
В стадії будівництва

MahaNakhon Tower
Таїланд, Бангкок
Найвищий хмарочос
77 поверхів, 334 метри
Будівництво завершено в
2016 році

Carnegie Center
Україна, м. Київ
Найвища будівля,
168 м, 47 поверхів
Будівництво завершено в
2012 році

Довідкова таблиця технологічних вимог щодо
застосування преса обтискного
Відстань між
стрижнями за
фронтом
S, мм хв.

Відстань від стрижня
до вертикальної
стіни
T, мм хв.

Різниця висот
сусідніх стиків
X, мм хв.

Відстань між
стрижнями в глибину
U, мм хв.

№

Висота стику стрижня
над рівнем підлоги
Н, мм хв.

10

130

70

160

230

107

12

135

72

161

240

109

14

140

74

162

250

111

16

150

76

163

270

113

18

150

78

164

270

115

20

160

79

165

290

117

22

170

81

166

315

119

25

180

83

168

335

123

28

190

86

170

358

126

32

205

90

172

390

130

36

220

95

175

428

135

40

235

100

180

460

142
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Вид збоку: подвійний ряд

Вигляд спереду

При проектуванні залізобетонних конструкцій із застосуванням обтискних з'єднань
конструктивні вимоги приймаються такими ж, як для арматури, яка з’єднана у стик
дуговим ручним зварюванням на сталевій скобі-накладці.

Габарити преса

З’єднання арматури за допомогою обтискних муфт за ТУ У В 2.8-45.2-35641811-001
пройшло Експертизу в Державному науково-дослідному інституті будівельних
конструкцій України і затверджено Рішенням науково-технічної ради Мінрегіону
України №33 від 25 березня 2008 року.
���������� �’������� ���������� �������� ���������� �������
������� ��������� 20 �� � ��������� �� ��������� ������������:
��� ����� - 20 �� � � 2.8-45.2-35641811-001: 2008 (���. ���)
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