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základNÍ zNalOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání 
a mnohé další viz str. 18 - 22.

CHEMICké kotvy
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em
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 k
ot
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Středící prvek: vystředí kotvu ve 
stavebním dílu a umožní rovnoměrné 
vyplnění maltou.

Kužely umožňují vysoké 
zatížení a bezpečné rozepření 
i při  dynamickém zatížení.

Kombinace speciálně tvarované matice 
a podložky zajišťuje bezpečné upevnění 
při dynamickém zatížení i při ne zcela 
přesné montáži.

Pojistná matice: 
brání uvolnění 
speciální matice.

Dodatečný plášť pro nejvyšší střihová zatížení.

FHB-A dyn

FHB-A dyn V

FhB dyN - výhOdy Na pRvNÍ pOhled

přehled

FhB-a dyn zátěžová 
kotva pro vysoká 
dynamická zatížení

FhB-a dyn v zátěžová 
kotva pro vysoká 
dynamická zatížení

FIS hB 150 C 
chemická malta
+ 2x statický 
směšovač FIS S

FIS hB 345 
chemická malta 
 + 2x statický 
směšovač FIS S

 Nová výkonnostní třída mezi dynamickými  kotvami.

pOpIS

▪ Injektážní systém vhodný pro tažený beton se skládá 
z vysokozátěžového kotevního svorníku fischer pro 

 dynamická zatížení (třída pevnosti ocele 8.8.) a chemické 
malty FIS HB.

▪ Kotevní šroub FHB-C z vysoce korozivzdorné oceli C (materiál 
č. 1.4529) pro venkovní použití, ve vlhkém prostředí

 a ve velmi agresivním prostředí např. tunely, bazény. 

výhody
▪ Použití tam, kde existuje dynamicky se měnící zatížení. 
▪ Kotevní šroub FHB-A dyn V má stejné vlastnosti jako kotevní  

šroub FHB-A dyn, ale je zesílen pro střihová zatížení.
▪ Malta FIS HB vyplní při usazování kruhový otvor 

v připevňovaném dílu a tím zajistí optimální rozložení
 zatížení a schopnost přenášet dynamické zatížení. 

vhodná pro:
▪ tažený a tlačený beton
  ≥ C20/25 a max C50/60

ke kotvení:
▪ jeřábových zvedáků 

a jiných nárazově 
namáhaných konstrukcí

Typ montáže
▪ Průchozí montáž

Tipy pro montáž
▪ Pro FHB-A dyn 20 a 24 vyfoukněte vyvrtanou díru            

vzduchem pomocí čistící tlakové pistole (viz str.42).
▪ Pro vyčištění vyvrtané díry je nutno použít čistící 
    kartáč BS a (viz str. 42).

kotva pro vysoká dynamická zatížení FhB-a dyn v

kotva pro vysoká dynamická zatížení FhB-a dyn

   teplota kartuše doba teplota doba
(malta min. + 5°C) zpracování kotevního podkladu vytvrzení

-  5°C  – ±  0°C 360 min.
±  0°C – +  5°C 180 min.

+ 5°C – + 20°C 15 min. +  5°C – + 20°C   90 min.
+ 20°C – + 30°C  6 min. + 20°C – + 30°C   35 min.
+ 30°C – + 40°C  4 min. + 30°C – + 40°C   20 min.

> + 40°C  2 min. > + 40°C  12 min.

Výše uvedené časy platí od okamžiku kontaktu mezi pryskyřicí a tvrdící přísadou ve statickém směšovači. Pro montáž 
musí být teplota kartuše alespoň +5°C.  Pokud se pracuje s přestávkami, je nutné směšovač vyměnit. 
pozor: v případě kotvení do zatopeného betonu musí být doby vytvrzení dvojnásobeny a přebytečná voda musí být  
z otvoru odčerpána.

mONTáž

dOBa vyTvRzeNÍ FIS hB

Kotva pro vysoká dynamická zatížení FHB dyn
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kOTev a hmOždINek  
viz str. 23 - 28. 

pOžáRNÍ OdOlNOST

Vše o korozi a jak se jí vyvarovat 
viz str. 33.

kOROze

Ch
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ké
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vy

typ katalogové
číslo

Ø vrtáku hloubka 
vrtané díry

kotevní hloubka užitná délka průměr otvoru
 v připevňovaném dílu

velikost klíče spotřeba chem. 
malty

kotev z jedné 
kartuše

počet kusů
 v balení

do hef tfix df  SW v dílcích FIS HB 345 S *)

[mm] [mm] [mm] [mm] [Ø mm]   na stupnici

FHB-A dyn

FHB-A dyn 12 x 100/25  92018 14 130 100 8 - 25 15 19 7 24 10

FHB-A dyn 12 x 100/50  92019 14 155 100 8 - 50 15 19 8 24 10

FHB-A dyn 16 x 125/25  92020 18 155 125 10 - 25 19 24 9 18 10

FHB-A dyn 16 x 125/50  92036 18 180 125 10 - 50 19 24 10 17 10

FHB-A dyn 20 x 170/50  92037 24 225 170 12 - 50 25 30 23 7 10

FHB-A dyn 24 x 220/50  92038 28 275 220 14 - 50 29 36 38 4 5

FHB-A dyn V

FHB-A dyn 12 x 100/50 V  92039
20
14

85
160

105 8-50 21 19 12 14 10

FHB-A dyn 16 x 125/50 V 92040
28
18

100
185

130 10-50 29 24 20 14 10

FHB-A dyn C

FHB-A dyn 16 x 125/50 C 93445 18 180 125 10-25 19 24 20 8 10

TeChNICké údaje

Kotva pro vysoká dynamická zatížení FHB dyn

typ katalogové obsah obsah počet kusů

číslo [ml] [dílky stupnice] v balení

FIS HB 345 S 1) 33211 345 180 6

FIS HB 150 C 1) 77529 145 70 6

FIS S  61223 - - 10

1) včetně 2 kusů statických směšovačů na jednu kartuši.

zaTÍžeNÍ

typ kotvy FHB dyn
12 x 100

FHB dyn
12 x 100 V

FHB dyn
16 x 125

FHB dyn
16 x 125 V

FHB dyn
16 x 125

FHB dyn
20 x 170

     FHB dyn
24 x 220

gvz gvz gvz gvz C / 1.4529 gvz gvz
kotevní hloubka hef [mm] 100 105 125 130 125 170 220

garantovaná tahová zatížení  Nzul jednotlivé kotvy
v betonu s trhlinami a bez trhlin C 20/25 2) N rec [kN] 14,1 14,1 23,0 23,0 15,6 28,1 28,9

garantovaná střihová zatížení Vzul jednotlivé kotvy
v betonu s trhlinami a bez trhlin C 20/25 2) V rec [kN] 6,7 9,6 11,9 17,0 11,9 17,0 22,2

garantovaná tahová zatížení  Nzul skupiny kotev
v betonu s trhlinami a bez trhlin C 20/25 2) N  rec [kN] 11,3 11,3 18,4 18,4 12,4 22,5 23,1

garantovaná střihová zatížení Vzul skupiny kotev
v betonu s trhlinami a bez trhlin C 20/25 2) V rec [kN] 5,1 7,4 9,1 13,1 9,1 13,1 17,1
rozměry stavebního dílu a montážní údaje 
osová vzdálenost scr,N [mm] 300 300 375 375 375 510 660
okrajová vzdálenost ccr,N [mm] 150 150 190 190 190 255 330
minimální osová vzdálenost3) smin [mm] 100 100 100 100 100 150 180
minimální okrajová vzdálenost3) cmin [mm] 100 100 100 100 100 150 180
minimální tloušťka stavebního dílu hmin [mm] 200 200 250 250 250 340 440
průměr vyvrtané díry 14) d1 [mm] odpadá 20 odpadá 28 odpadá odpadá odpadá

hloubka vyvrtané díry 14)
h1 min [mm] odpadá 35 odpadá 50 odpadá odpadá odpadá
h1 max [mm] odpadá 40 odpadá 55 odpadá odpadá odpadá

průměr vyvrtané díry 24) d0 [mm] 14 14 18 18 18 24 28
hloubka vyvrtané díry 24) h0 [mm] 105 110 130 135 130 175 225
otvor v připevňované součásti df ≦ [mm] 15 21 19 29 19 25 29
utahovací moment Tinst [Nm] 40 40 60 60 60 100 120

Upozornění:  S projekčním softwarem COMPUFIX firmy fischer můžete využít celou využitelnou kapacitu zatížení dynamických chemických kotev firmy fischer a můžete provádět dimenzování s individuálním vlivem okrajů.
1) Přípustná zatížení platí pro celý rozsah kmitání při cyklickém zatížení více než 2 x 106  cyklů. Jsou brány v úvahu koeficienty bezpečnosti dílů u odolnosti, koeficienty bezpečnosti dílů při působení proti únavě 

materiálu F,fat i činitele zotavení FNa FV upravené v certifikátu. Při dimenzování tahových a smykových zatížení a při vlivu okraje prosím dodržujte postup dle metody A (ETAG 001 příloha C, vydání 2008).
2)  Beton se předpokládá s normální výztuží a bez výztuže; u betonů vyšších pevností jsou možné vyšší hodnoty.
3) Při současném snížení zatížení.
4) Pro verze s pouzdrem proti smykové síle (FHB dyn V) je nutný otvor vrtaný ve dvou stupních, hloubka vrtaného otvoru se měří vždy od povrchu betonu. Pro standardní verzi FHB dyn a FHB dyn C) odpadá 

stupeň 1 vrtaného otvoru.
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém oddělení fischer: technik@fischerwerke.cz; 603 515 164; 739 587 040; 739 345 249.

GaRaNTOvaNá zaTÍžeNÍ

nelze porovnávat mezi jednotlivými výrobci, neboť metodika zkoušení a výpočtu 
může být rozdílná. fischer dbá na bezpečnost, proto doporučené hodnoty 
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!

*) max. počet s jedním statickým směšovačem.

Garantovaná zatížení1) hmoždinky v normálním betonu B25 resp. C20/252). Při dimenzování je nutno respektovat celé schválení 
Z–21.3–1748.


