
Speciálně pro upevňování do předpjatých dutých stropních panelů SPIROL.

přehled

FhY kotva  
pro stropní panely 
SPIROL, galvanicky 
pozinkovaná ocel

Vhodná pro:
▪ SPIROLL®

mONTáž

Typ montáže
▪ Předsazená montáž
▪ Distanční montáž

Tipy pro montáž
▪ Délka šroubu = minimální hloubka 
zašroubování e2 + tloušťka stavebního 
dílu tfix + tloušťka podložky.

pOpIS

▪ Plášťová kotva s vnitřním závitem určená speciálně  
pro kotvení do dutinových stropů z předpjatého betonu 

 (tzv. SPIROL).
▪ Při utažení šroubu nebo šestihranné matice je kužel vtažen  

do pláště a rozepře jej do dutiny nebo v plných materiálech 
proti stěnám vyvrtané díry.

▪ Verze z nerez oceli A4 pro venkovní použití nebo do vlhka.

Výhody/přínosy
▪ Vhodná pro všechny šrouby s metrickým závitem.
▪ Kotvu lze namontovat též mimo osu dutiny až do 5 cm  

od výztuhy.
▪ Nejsou nutné žádné speciální nástroje. 
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základNÍ zNalOSTI

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

zaTÍžeNÍ

Garantovaná zatížení v tahu Nzul. Při dimenzování je nutno respektovat celé schválení  Z–21.1–1718.

typ kotvy FBS 5 FBS 6
kotevní hloubka hef [mm] 55 55

Garantovaná zatížení Nzul
pro kotvení lehkých stropních a střešních dílů DIN 18168 ≧ B25 [kN] 0,3 0,8

Garantovaný ohybový moment Mzul [Nm] – 8

rozměry stavebního dílu a montážní údaje
osová vzdálenost
•  mezi skupinou kotev nebo jednotlivými kotvami S ≧ [mm] 200 200
 •uvnitř skupiny kotev s1, s2 ≧ [mm] 50 50
okrajová vzdálenost cr ≧ [mm] 100 100
otvor v připevňované součásti df ≦ [mm] 7 8
průměr vyvrtané díry d0 = [mm] 5 6
hloubka vyvrtané díry t ≧ [mm] 60 60
minimální tloušťka stavebního dílu h ≧ [mm] 110 110

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; 739 345 249.

Jednoduchý a rychlý šroub do taženého a tlačeného betonu
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typ katalogové
číslo

ID Ø vrtáku min. hloubka
vyvrtané díry

efektivní kotevní 
hloubka

délka kotvy závit min. hloubka
zašroubování

max. hloubka
zašroubování

počet kusů
v balení

do t hef l M e2 e1

[mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm]

FHY M 6  30138 8 10 50 30 37 M 6 37 45 50

FHY M 8  30146 3 12 60 35 43 M 8 43 55 25

FHY M10  30148 7 16 65 40 52 M 10 52 60 20

FHY M 6 A4  30139 5 10 50 30 37 M 6 37 45 50

FHY M 8 A4  30147 0  12 60 35 43 M 8 43 55 25

FHY M10 A4  30151 7  16 65 40 52 M 10 52 60 20

TeChNICké údaje

kOTeV a hmOždINek  
viz str. 23 - 28. 

pOžáRNÍ OdOlNOST

Vše o korozi a jak se jí vyvarovat 
viz str. 23.

kOROze
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Kotva pro stropní panely SPIROL FHY
Speciálně pro upevňování do předpjatých dutých stropních panelů SPIROL.

doporučená tahová zatížení  Nrec
1) pro stropní panely s pevností B55 resp. C 45/55. Při navrhování je třeba brát v úvahu celé  

schválení Z–21.1–171.

Typ kotvy FHY M 6 FHY M 8 FHY M 10
tloušťka žebra

du [mm]
≧ 25
< 30

≧ 30
< 40

≧ 40
≧ 25
< 30

≧ 30 
< 40

≧ 40
≧ 30
< 40

≧ 40

jednotlivá kotva
Nrec

2) při c ≧ ccr1,2 [kN] 0.70 0.90 2.00 0.70 0.90 2.00 1.20 3.00
Nrec

2) při c = cmin1,2 [kN] 0.35 0.80 1.80 0.35 0.80 1.80 1.00 2.70
okrajová vzdálenost2) ccr1,2  ≧ [mm] 150 150 150 150 150 150 150 150
min. okrajová vzdálenost2) cmin1,2 ≧ [mm] 100 100 100 100 100 100 100 100
osová vzdálenost scr1,2 ≧ [mm] 300 300 300 300 300 300 300 300

dvojice kotev3)

Nrec při c ≧ ccr1,2 [kN] 0.70 1.40 2.60 0.70 1.40 2.60 2.00 4.80
Nrec při c = cmin [kN] 0.35 1.25 2.35 0.35 1.25 2.35 1.80 4.30
min. osová vzdálenost Smin1,2  ≧ [mm] 70 80 100 70 80 100 80 100
okrajová vzdálenost ccr1,2  ≧ [mm] 150 150 150 150 150 150 150 150
min. okrajová vzdálenost cmin1,2 = [mm] 100 100 100 100 100 100 100 100
Doporučený ohybový moment
třída pevnosti 4.6 [Nm] – 6.4 12.8

třída pevnosti 5.8 [Nm] 4.44) 10.74) 21.44)

třída pevnosti 8.8 [Nm] 7.04) 17.14) 34.24)

průměr vyrtané díry [mm] 10 12 16

hloubka vyvrtané díry h1  ≧ [mm] 50 60 65

délka šroubu5) min ls ≧ [mm] 39 + tfix 45 + tfix 54 + tfix
délka svorníku min lB ≧ [mm] 62 + tfix 68 + tfix 77 + tfix
utahovací moment Tinst [Nm] 10 10 20

otvor v připevňované součásti df ≦ [mm] 7 9 12

1) Upevnění dutinové kotvy FHY je přípustné pouze v dutých stropních panelech z předpjatého betonu, kde šířka dutin není větší než 4.2 násobek šířky žebra. 
    Kotva může být použita také jako vícenásobné upevnění pro kotvení lehkých stropních krytin  a podhledů do dutých stropních panelů z předpjatého  
    betonu podle DIN 18168  a pro staticky podobná kotvení až do 1.0 kN/m2. Tam, kde jsou vnější zátěže zavěšeny ze stropů z dutých panelů z přepjatého 
    betonu, je nutno střihovou únosnost redukovat. Pro upevnění lehkých stropních krytin a podstropů podle DIN 18168 není tato redukce nutná.
2) Pro okrajové vzdálenosti cmin < c ≤ ccr mohou být přípustná zatížení určena pomocí lineární interpolace. 
3) Přípustné zatížení platí pro dvojici kotev. Přípustné zatížení pro nejvíce namáhanou kotvu nesmí překročit hodnoty uváděné pro jedinou kotvu. 
    Pro dvojice kotev s minimálními osovými vzdálenostmi smin1.2 < s1.2 < scr1.2 může být přípustné zatížení lineárně interpolováno. 
    Pro lineární hodnotu při  s1.2 = scr1.2 pro dvojici kotev pod tahovým zatížením lze předpokládat, že se rovná dvojnásobku přípustného zatížení pro
    jednu kotvu.
4) Lze použít pouze závitové tyče označené v souladu s certifikátem.
5) U šroubů se šestihrannou hlavou a dříkem podle DIN EN 24014 musí být délka dříku ≤ tfix.
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.
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