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Niniejsza wersja jest t umaczeniem z j zyka niemieckiego. Orygina dokumentu w j zyku niemieckim
Cz

ogólna

Jednostka Oceny Technicznej
wystawiaj ca Europejsk Ocen
Techniczn

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Kotwa sufitowa fischer FDN II

Rodzina produktów,
do której nale y wyrób budowlany

Kotwa do niekonstrukcyjnych wielopunktowych
zamocowa w betonie

Producent

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal
NIEMCY

Zak ad produkcyjny

fischerwerke

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
zawiera

8 stron, z tego 3 za czniki stanowi ce integraln cz
sk adow niniejszej Oceny.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
wystawiana jest zgodnie z
Rozporz dzeniem (UE)
nr 305/2011 na podstawie

ETAG 001 Cz
6: "Kotwy do wielopunktowych mocowa
elementów niekonstrukcyjnych", kwiecie 2013,
zastosowanej jako Europejski Dokument Oceny (EAD)
zgodnie z artyku em 66 ust p 3 Rozporz dzenia (UE) nr
305/2011.
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zosta a wydana przez Jednostk Oceny Technicznej w jej j zyku
urz dowym. T umaczenie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne j zyki musi by ca kowicie
zgodne z orygina em i jako takie oznaczone.
Niniejsza Ocena Techniczna mo e by powielana/odtwarzana, tak e w formie elektronicznej, wy cznie w
ca ci i w formie nieskróconej. Cz ciowe jej powielenie/odtworzenie mo e nast pi wy cznie za
pisemn zgod wystawiaj cej j Jednostki Oceny Technicznej. Ka de cz ciowe powielenie/odtworzenie
musi zosta oznaczone jako takie.

elektronische kopie der eta des dibt: eta-17/0736

Wystawiaj ca Jednostka Oceny Technicznej mo e odwo
niniejsz Europejsk Ocen Techniczn , w
szczególno ci po powiadomieniu przez Komisj zgodnie z artyku em 25 ust p 3 Rozporz dzenia (UE) nr
305/2011.
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szczegó owa

1

Opis techniczny produktu
Kotwa sufitowa fischer FDN II jest kotw wykonan ze stali ocynkowanej galwanicznie, która
umieszczana jest w wywierconym otworze i kotwiona za pomoc kontrolowanego rozporu.
Opis produktu przedstawiono w za czniku A.

2

Okre lenie zamierzonego
Dokumentem Oceny

zastosowania

zgodnie

z

odpowiednim

Europejskim

Uzyskanie parametrów podanych w rozdziale 3 mo na zak ada wy cznie wtedy, gdy kotwa jest
stosowana zgodnie z wytycznymi i warunkami okre lonymi w za czniku B.
Metody bada i oceny stanowi ce podstaw niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej prowadz
do przyj cia przewidywalnej d ugo ci u ytkowania kotwy wynosz cej, co najmniej 50 lat. Dane
dotycz ce okresu u ytkowania nie s równoznaczne z gwarancj Producenta; s jedynie
informacj
pomocn
przy wyborze odpowiedniego produktu pod k tem zak adanego,
uzasadnionego ekonomicznie okresu u yteczno ci budowli.
3

ciwo ci u ytkowe wyrobu i dane dotycz ce metod ich oceny

3.1

Wytrzyma

mechaniczna i stateczno

osadzenia (wymaganie podstawowe BWR 1)

Istotne w ciwo ci dotycz ce wytrzyma ci mechanicznej i stateczno ci osadzenia
ramach g ównego wymagania: "Bezpiecze stwo u ytkowania".
3.2

Ochrona przeciwpo arowa (wymaganie podstawowe BWR 2)
Istotna w
ciwo
Reakcja na ogie
Odporno ogniowa

elektronische kopie der eta des dibt: eta-17/0736

3.3

uj to w

Parametr
Kotwa spe nia wymagania klasy A1
Patrz za cznik C 1

Bezpiecze stwo podczas u ytkowania (wymaganie podstawowe BWR 4)
Istotna w
ciwo
Parametr
Warto ci charakterystyczne dla oddzia ywa statycznych i Patrz za cznik C 1
quasi statycznych

4

Zastosowany system oceny i weryfikacji w
podstawy prawnej

ciwo ci u ytkowych z podaniem

Zgodnie z wytyczn dotycz
Europejskiej Aprobaty Technicznej ETAG 001, kwiecie 2013,
zastosowan jako Europejski Dokument Oceny (EAD) zgodnie z artyku em 66 ust p 3
Rozporz dzenia (UE) nr 305/2011, obowi zuje nast puj ca podstawa prawna: [97/161/WE].
Nale y zastosowa nast puj cy system: 2+
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Szczegó y techniczne konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji w
ytkowych zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny

ciwo ci

Szczegó y techniczne, które s konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji w ciwo ci
ytkowych, stanowi cz
sk adow planu bada z onego w Niemieckim Instytucie Techniki
Budowlanej.

Wystawiono w Berlinie w dniu 30 stycznia 2018 przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej.

Uwierzytelniono

elektronische kopie der eta des dibt: eta-17/0736

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Kierownik dzia u
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Produkt - stan po zamontowaniu, oznakowanie i wymiary produktu

Trzpie
Klin rozpieraj cy

Typ kotwy

rednica nominalna / max grubo elementu mocowanego;
dodatkowe oznaczenie „K” dla hef = 25 mm

Znak firmowy

Tabela A1.1: Wymiary
FDN II

Wymiary
ugo
rednica ba

Klin
L1
rozpieraj cy
Trzpie
L2
D

[mm]

6/5 K
36

6/5
43

30,5

37,5

6/35 K
66

6/35
73

60,5

67,5

13

(Rysunki nie odpowiadaj wielko ci rzeczywistej)

Kotwa sufitowa fischer FDN II
Opis produktu

Za

cznik A 1

Produkt - stan po zamontowaniu, oznaczenie i wymiary produktu
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Specyfikacja zamierzonego zastosowania
Obci enie zakotwienie:
Rozmiar
Obci enie statyczne i quasi statyczne
Tylko do zastosowania jako
niekonstrukcyjne wielopunktowe
mocowania wg ETAG 001, cz
6
Obci enia po arowe

FDN II 6

Pod
e kotwienia:
• Zwyk y beton zbrojony lub niezbrojony wg EN 206-1:2000
• Klasa wytrzyma ci C12/15 do C50/60 wg EN 206-1:2000
• Beton zarysowany i niezarysowany
Warunki zastosowania (warunki rodowiskowe):
• Elementy konstrukcyjne w warunkach suchych pomieszcze wewn trznych
Wymiarowanie:
• Wymiarowanie zakotwie odbywa si na odpowiedzialno
in yniera posiadaj cego odpowiednie
do wiadczenie w zakresie kotwienia w budownictwie
• Przy uwzgl dnieniu obci
dzia aj cych na zakotwienie nale y sporz dzi mo liwe do sprawdzenia
obliczenia i rysunki konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych podawane jest po enie kotew (np.
po enie kotwy wzgl dem zbrojenia lub podpór itd.)
• Wymiarowanie zakotwie pod obci eniem statycznym i quasi statycznym nast puje dla metody
wymiarowania C w zgodno ci z:
- ET AG 001, za cznik C, metoda wymiarowania C, wydanie sierpie 2010
- CEN/TS 1992-4:2009
• Wymiarowanie zakotwie pod obci eniem po arowym nast puje w zgodno ci z:
- Raport techniczny EOTA 020, wydanie maj 2004
- CEN/TS 1992-4:2009, za cznik D (nale y zapewni , aby nie wyst pi y adne miejscowe
odpry ni cia powierzchni betonu)

Kotwa sufitowa fischer FDN II
Zamierzone zastosowanie
Specyfikacja

Z4197.18
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Tabela B2.1: Parametry monta owe
Rozmiar

6/5 K

Grubo elementu mocowanego
rednica nominalna wiert a
rednica otworu przelotowego w
elemencie mocowanym
Max rednica ostrza wiert a
Efektywna g boko zakotwienia
boko
z czyszczeniem otworu
wywierconego
bez
czyszczenia
otworu w
otworu
najg bszym
punkcie
Min. grubo betonowego elementu
konstrukcyjnego

tfix
d0

5

FDN II
6/5
6/35 K
6/35
35
6

df
dcut,max
hef

7
6,40
[mm]

h1

25
30

32
37

25
30

32
37

35

42

35

42

80

hmin

Instrukcja monta u
•
•
•
•

Wiercenie technik udarow lub przy u yciu wiert a pneumatycznego
Monta przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy
Wiercone otwory nale y rozmie ci w taki sposób, aby unikn natrafienia na zbrojenie
W przypadku b dnie wywierconego otworu: nowy otwór musi zosta wykonany w odleg ci
minimalnej równej dwukrotno ci g boko ci b dnie wywierconego otworu, lub w odleg ci mniejszej,
je li b dnie wywiercony otwór zostanie wype niony zapraw i tylko wtedy, gdy b dnie wywiercony
otwór nie le y w kierunku obci enia sko nego lub poprzecznego

1: Wywierci otwór

2: Osadzi kotw

3: Wbi klin rozpieraj cy
do zrównania z
powierzchni

4: Monta zako czony

(Rysunki nie odpowiadaj wielko ci rzeczywistej)

Kotwa sufitowa fischer FDN II
Zamierzone zastosowanie

Za

cznik B 2

Parametry monta owe i instrukcja monta u
Z4197.18
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Tabela C1.1: No no
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charakterystyczna

Rozmiar
Dla wszystkich kierunków obci enia i rodzajów zniszczenia
Efektywna g boko zakotwienia
hef
[mm]
No no charakterystyczna C12/15
w betonie zarysowanym i
FRk
[kN]
C20/25 bis
niezarysowanym
C50/60
odst p od kraw dzi
ccr,N = cmin
Charakterystyczny
[mm]
osiowy
scr,N = smin
2)
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecze stwa
[-]
M
Obci enie cinaj ce ze zginaniem
Charakterystyczny moment zginaj cy
M0Rk,s
[Nm]
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecze stwa
1)
[-]
Ms
dla zniszczenia stali
1)
2)

W przypadku braku innych regulacji krajowych
Zawarty jest cz ciowy wspó czynnik bezpiecze stwa

Tabela C1.2:

2

=

inst

25
2,0

32
2,5

2,5

3,5

70
60

60
50
1,5
4,4
1,25

= 1,0

No no
charakterystyczna pod
wszystkich g boko ci zakotwienia

obci

Rozmiar
Zniszczenie stali dla obci enia wyrywaj cego i cinaj cego
R30
No no charakterystyczna
FRk,s,fi30
R60
FRk,s,fi60
R90
FRk,s,fi90 [kN]
R120
FRk,s,fi120
R180
FRk,s,fi180
Odst p osiowy i od kraw dzi
scr,fi
R30-R120
[mm]
ccr,fi
W przypadku wielostronnego dzia ania ognia cmin

FDN II 6

eniem

po arowym

dla

FDN II 6
1,00
0,50
0,34
0,26
0,17
200
150

300 mm

Kotwa sufitowa fischer FDN II
Parametry
No no charakterystyczna i
no no charakterystyczna pod obci

Za

cznik C 1

eniem po arowym
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