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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.

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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Cz  szczegó owa

1 Opis techniczny produktu

cznik  ramowy firmy fischer  o  rozmiarach  SXR 8,  SXRL  8,  SXR 10,  SXRL  10  i  SXRL  14  jest
tworzywowym ko kiem sk adaj cym si  z tulei wykonanej z poliamidu (nylonu) i przynale nego
wkr ta ze stali cynkowanej galwanicznie, ze stali cynkowanej galwanicznie z dodatkow  pow ok
typu „Duplex” lub ze stali nierdzewnej.

Nylonowa tuleja rozszerza si  podczas wkr cania specjalnego wkr ta, który dociska tulej  do
cianek wywierconego otworu.

Opis produktu przedstawiono w za czniku A.

2 Okre lenie zamierzonego celu zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim
Dokumentem Oceny

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
BWR 1)

Istotna w ciwo Parametr
Wytrzyma  na zniszczenie stali pod obci eniem
wyrywaj cym Patrz za cznik C 1

Wytrzyma  na zniszczenie stali lub tworzywa
sztucznego pod obci eniem cinaj cym Patrz za cznik C 1

Wytrzyma  na wyrywanie lub zniszczenie betonu
pod obci eniem wyrywaj cym (pod e kotwienia
grupa a)

Patrz za cznik C 1

Wytrzyma  w ka dym kierunku obci enia bez
zginania (pod e kotwienia grupa b, c i d) Patrz za czniki C 3 - C 20

Odst py od kraw dzi i odst py osiowe (pod e
kotwienia grupa a) Patrz za cznik B 3

Odst py od kraw dzi i odst py osiowe (pod e
kotwienia grupa b, c i d) Patrz za cznik B 4

Przemieszczenie pod obci eniem krótkotrwa ym i
ugotrwa ym Patrz za cznik C 2

3.2 Ochrona przeciwpo arowa (wymaganie podstawowe BWR 2)

Istotna w ciwo Parametr

Reakcja na ogie Klasa A1

Odporno  ogniowa Patrz za cznik C 2
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4 Zastosowany  system  oceny  i  weryfikacji  w ciwo ci  u ytkowych  z  podaniem
podstawy prawnej

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD 330284-00-0604 obowi zuje nast puj ca
podstawa prawna: [97/463/EG].

Nale y zastosowa  nast puj cy system: 2+

5 Szczegó y techniczne konieczne do realizacji systemu oceny i weryfikacji w ciwo ci
ytkowych zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny

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 13 grudnia 2018 roku przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej.

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Uwierzytelniono
Kierownik dzia u
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Legenda
hnom = ca kowita d ugo  ko ka w pod u kotwienia
h1 = boko  otworu mierzona w najg bszym miejscu
h = grubo  pod a ( ciany)
tfix = grubo  elementu mocowanego oraz/lub warstwy nieno nej

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik A 1
Opis produktu
Stan po zamontowaniu

SXRL (np. z hnom2)
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Tuleje ko ków - wersja z ko nierzem SXR i SXRL

1) Dodatkowe oznaczenie wkr ta ze stali nierdzewnej: „np. A4".
2) Opcjonalnie gniazdo Torx dla wkr tów z bem sze ciok tnym i rub dwugwintowym.
3) Opcjonalnie dost pna dodatkowa wersja z u ebrowaniem pod bem.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik A 2
Opis produktu
Typy ko ków / Wkr ty specjalne

Wersja SXR

Wersja SXRL

Oznaczenie g boko ci zakotwienia

Dla obu wersji ko ka dost pna tak e wersja wkr ta z bem
wpuszczanym

Wkr ty z bem wpuszczanym

Wkr t z bem sze ciok tnym i podk adk

Wkr t z bem sze ciok tnym

ruba dwugwintowa Cechowanie

Cechowanie:
Marka
Typ ko ka
Rozmiar
np. SXR 10x80
np. SXRL 14x100
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Tabela A3.1: Wymiary

Typ ko ka
Tuleja ko ka Wkr t specjalny

hnom1

[mm]
hnom2

[mm]
hnom3

[mm]
Ø dnom

[mm]
tfix

[mm]
min. Id

[mm]
max. Id

[mm]
ISf

1)

[mm]
ØdSf

[mm]
Øds

[mm]
IG

[mm]
IS

[mm]
SXR 8 50 - - 8  1 51 360 1,8 >15,0 6,0  55  ld + 6

SXRL 8 50 70 90 8  1 51 360 1,8 >15,0 6,0  55  ld + 6

SXR 10 50 - - 10  1 51 360 2,2 >18,5 7,0  57  ld + 7

SXRL 10 502) 70 90 10  1 51 360 2,2 >18,5 7,0  77  ld + 7

SXRL 14 - 70 90 14  1 71 600 3,1 >24,0 9,6  63  ld + 10
1) Dotyczy jedynie wersji z ko nierzem
2) Cechowanie opcjonalnie.

Tabela A3.2: Materia y

Oznaczenie Materia

Tuleja ko ka Poliamid, PA6, kolor szary

Wkr t specjalny

- Stal cynkowana galwanicznie A2G lub A2F wg EN ISO 4042:2001
lub

- Stal cynkowana galwanicznie A2G lub A2F wg EN ISO 4042:2001 + pow oka "Duplex" typ
Delta-Seal wykonana w trzech warstwach (ca kowita grubo  warstwy 6 m)

lub
- Stal nierdzewna wg EN 10 088-3:2014, np. 1.4301,1.4567 (A2)

lub
- Stal nierdzewna wg EN 10 088-3:2014, np. 1.4401, 1.4571, 1.4578, 1.4362 (A4)

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik A 3
Opis produktu
Wymiary i materia y
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Specyfikacja zamierzonego zastosowania

Obci enie zakotwienia:
Obci enia statyczne i quasi statyczne.

Pod e kotwienia:
Zwyk y beton zbrojony lub niezbrojony o klasie wytrzyma ci  C12/15 (kategoria u yteczno ci "a"), wg EN
206:2013.
Cienko cienne elementy betonowe (np. pow oki chroni ce przed warunkami atmosferycznymi)  40 mm grubo ci.
Mur z ceg y pe nej (kategoria u yteczno ci "b"), zgodnie z za cznikami C3 – C7.
Uwaga. No no  charakterystyczna ko ka mo e by  stosowana tak e dla muru z ceg y pe nej o wi kszych
rozmiarach i wi kszych wytrzyma ciach na ciskanie.
Pustaki lub bloczki dr one (kategoria u yteczno ci "c") zgodnie z za cznikami B6 – B12 i C7 - C19.
Gazobeton (kategoria u yteczno ci "d"), zgodnie z za cznikiem C20.
Klasa wytrzyma ci na ciskanie zaprawy w murze  M2,5 wg EN 998-2:2010.
W przypadku innych wyrobów budowlanych o kategorii u yteczno ci "a", "b", "c" lub "d" no no  charakterystyczna
ko ków mo e zosta  wyznaczona w drodze prób na budowie wg TR 051:2018-04.

Zakres temperaturowy:
SXR 6 i 10 oraz SXRL 8

c: - 40°C do 50°C (max temperatura krótkotrwa a +50°C oraz max temperatura d ugotrwa a +30°C)
b: - 40°C do 80°C (max temperatura krótkotrwa a + 80°C oraz max temperatura d ugotrwa a + 50°C)

SXRL 10 i 14
c: - 20°C do 50°C (max temperatura krótkotrwa a + 50°C oraz max temperatura d ugotrwa a + 30°C)
b: - 20°C do 80°C (max temperatura krótkotrwa a + 80°C oraz max temperatura d ugotrwa a + 50°C)

Warunki zastosowania (warunki rodowiskowe):
Elementy konstrukcyjne w warunkach suchych pomieszcze  wewn trznych (stal ocynkowana, stal nierdzewna:
wkr ty specjalne ze stali ocynkowanej lub sali nierdzewnej A2 lub A4,
Wkr t specjalny ze stali ocynkowanej galwanicznie lub stal stali ocynkowanej galwanicznie z dodatkow  pow ok
Duplex mo e by  stosowany tak e w obszarze zewn trznym, je li po starannym monta u mocowanej jednostki
obszar ba wkr ta zostanie zabezpieczony przed wilgoci  i deszczem w taki sposób, aby nie mo liwe by o
przedostanie si  wilgoci do trzpienia ko ka. W tym celu, przed bem wkr ta montowana jest ok adzina fasadowa lub
fasada wentylowana, a sam eb wkr ta zabezpieczony jest mi kkoplastyczn , trwale elastyczn  kombinacj
bitumiczno-olejow  (np. do ochrony podwozi samochodowych lub pustych przestrzeni).
Elementy konstrukcyjne w obszarze zewn trznym (w cznie ze rodowiskiem przemys owym i morskim) lub w
warunkach wilgotnych wewn trz pomieszcze , je eli nie wyst puj  szczególnie agresywne warunki: wkr ty
specjalne ze stali nierdzewnej  A4.

Uwaga: Do szczególnie agresywnych warunków nale  np. ci e naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej,
strefy rozpryskiwania wody morskiej, otoczenie zawieraj ce chlor w basenach p ywackich krytych lub otoczenie o
ekstremalnym zanieczyszczeniu chemicznym (np. instalacje odsiarczania spalin lub tunele drogowe, w których
stosuje si rodki odladzaj ce nawierzchni ).

Wymiarowanie:
Wymiarowanie zakotwie  odbywa si  w zgodno ci z TR 064:2018-05 na odpowiedzialno  in yniera posiadaj cego
odpowiednie do wiadczenie w zakresie kotwienia w budownictwie.
Przy uwzgl dnieniu obci  dzia aj cych na zakotwienie, rodzaju i wytrzyma ci pod a kotwienia, wymiarów
elementu konstrukcyjnego oraz tolerancji nale y sporz dzi  mo liwe do sprawdzenia obliczenia i rysunki
konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych nale y poda  po enie ko ków.
Ko ki nale y u ywa  wy cznie do wielopunktowego mocowania systemów niekonstrukcyjnych wg TR 064:2018-05.

Monta :
Przestrzega  metod wiercenia wg za czników C3 - C20 dla kategorii u yteczno ci "b" "c" i "d".
Monta  ko ka przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy.
Temperatura przy monta u ko ka SXR 8/10, SXRL 8 i SXRL 14: -5°C do + 40°C

SXRL 10: -20°C do + 40°C
Obci enie promieniami UV w wyniku oddzia ywania promieniowania s onecznego na niezabezpieczony ko ek  6
tygodni
Nie dopuszcza  do przedostawania si  wody do wywierconego otworu przy temperaturach < 0°C

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik B 1
Zamierzone zastosowanie
Specyfikacje
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Tabela B2.1: Parametry monta owe

Typ ko ka SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

rednica otworu d0 = [mm] 8 8 10 10 14

rednica ostrza wiert a dcut  [mm] 8,45 8,45 10,45 10,45 14,45

Ca kowita g boko  osadzenia ko ka w
pod u kotwienia 1)2)

hnom1  [mm] 50 50 50 50 -

hnom2   [mm] - 70 - 70 70

hnom3  [mm] - 90 - 90 90

boko  otworu mierzona w
najg bszym miejscu1)

h1,1  [mm] 60 60 60 60 -

h1,2  [mm] - 80 - 80 85

h1,3  [mm] - 100 - 100 105
rednica otworu przelotowego w

elemencie mocowanym df  [mm] 8,5 9,5 10,5/12,53) 10,5/12,53) 15,4
1)  Patrz za cznik A1.
2)  Je li  g boko  zakotwienia  jest  wi ksza  ni  podana  w  tabeli  B2.1  hnom (tylko  dla  muru  z  bloczków  dr onych  lub  pustaków),

wówczas nale y przeprowadzi  próby na budowie wg TR 051:2018-04.
3)  Patrz tabela C2.1.

Tabela B2.2: Przyporz dkowanie hnom,  ld i  tfix dla zastosowa  w cienkich p ytach betonowych
(np. ok adziny ochronne zewn trznych p yt ciennych) oraz p ytach kana owych
z betonu spr onego

Typ ko ka SXR 10/SXRL 10

Zastosowanie w kategorii "a"
ld hnom  50 mm

SXR SXRL tfix,min tfix,max

52 - 1 2
60 60 1 10
80 80 21 30
100 100 41 50
120 120 61 70
140 140 81 90
160 160 101 110
180 180 121 130
200 200 141 150
230 230 171 180
260 260 201 210

- 290 231 240
[mm]

Tabela B2.3:  Parametry monta owe dla zastosowa  w p ytach kana owych z betonu
spr onego

Typ ko ka SXRL 10

Odleg  od kana u db [mm] 30

boko  ca kowita
ko ka w pod u
kotwienia

hnom  [mm] 50 do 59

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik B 2Zamierzone zastosowanie
Parametry monta owe, parametry dla zastosowania w cienkich p ytach betonowych
(np. ok adziny ochronne zewn trznych p yt ciennych) oraz p yty kana owe z betonu
spr onego

Cechowanie hnom

Cechowanie hnom
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Tabela B3.1: Minimalna grubo  pod a, odst p od kraw dzi i odst p osiowy w betonie

Typ
ko ka

hnom

[mm]

Klasa
wytrzyma ci
na ciskanie

betonu

Min.
grubo
pod a

hmin

 [mm]

Charakterystyczny
odst p od
kraw dzi

ccr,N

[mm]

Charakterystyczny
odst p osiowy

scr,N

[mm]

Min. odst py osiowe i od
kraw dzi 1)

[mm]

SXR 8 50  C16/20 100 50 65 smin =  50  dla  c    50
cmin =  50  dla  s    50

C12/15 70 70 smin =  70  dla  c    70
cmin =  70  dla  s    70

SXRL 8 50  C16/20 80 60 75 smin =  60  dla  c    60
cmin =  60  dla  s    60

C12/15 85 90 smin =  85  dla  c    85
cmin =  85  dla  s    85

70  C16/20 100 60 90 smin =  60  dla  c    60
cmin =  60  dla r  s    60

C12/15 85 105 smin =  85  dla  c    85
cmin =  85  dla  s    85

SXR 10 50  C16/20 1004) 100 90 smin =  50  dla  c    150
cmin =  60  dla  s    70

C12/15 140 100 smin =  70  dla  c    210
cmin =  85  dla  s    100

SXRL
10 50  C16/20 1004) 100 105 smin =  50  dla  c    100

cmin =  50  dla  s    125

C12/15 140 120 smin =  70  dla  c    140
cmin =  70  dla  s    175

702)  C16/20 100 105 smin =  50  dla  c    100
cmin =  50  dla  s    125

C12/15 140 120 smin =  70  dla  c    140
cmin =  70  dla  s    175

SXRL
14 703)  C16/20 110 100 120 smin =  60  dla  c    100

cmin =  60  dla  s    125

C12/15 140 135 smin =  85  dla r  c    140
cmin =  85  dla  s    175

1) Warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej.
2) Warto ci obowi zuj ce dla betonu zbrojonego.

Uwaga: Warto ci  dla  betonu niezbrojonego to hmin =110 mm i  cmin =
smin = 80  mm dla  betonu   C16/20  oraz  cmin =  smin =  110  mm dla
C12/15.

3) Uwaga: Warto ci  dla  betonu niezbrojonego to hmin =110 mm i  cmin =
100 i smin = 80 mm dla betonu  C16/20 oraz cmin = 140 i smin = 110
mm dla C12/15.

4) Przystosowany tak e do cienkich p yt betonowych h  40 mm, hnom =
50 mm do 59 mm

Punkty mocowania z odst pem a  scr s  traktowane jako grupa,
z maksymaln  charakterystyczn  no no ci  na wyrywanie  NRk,p

wg tabeli C1.3. Dla odst pu osiowego a > scr ko ki traktowane s
zawsze pojedynczo, ka dorazowo z no no ci  charakterystyczn
NRk,p wg tabeli C1.3.

Rozmieszczenie ko ków w betonie

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik B 3
Zamierzone zastosowanie
Minimalna grubo  pod a, odst py od kraw dzi i odst py osiowe w betonie
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Tabela B4.1: Minimalna grubo  pod a, odst py od kraw dzi i odst py osiowe w murach
Typ ko ka SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14
Min. grubo  pod a hmin [mm] 100 115 100 110 115
Pojedynczy ko ek
Min. odst p osiowy amin [mm] 250 250 250 250 250
Min. odst p od kraw dzi cmin [mm] 100 100 100 100 100
Grupa ko ków
Min. odst p osiowy prostopadle
wzgl dem wolnej kraw dzi s1,min [mm] 100 100 100 100 100

Min. odst p osiowy równolegle
wzgl dem wolnej kraw dzi S2,min [mm] 100 100 100 100 100

Min. odst p od kraw dzi cmin [mm] 100 100 100 100 100
Odst p mi dzy s siednimi
grupami ko ków i / lub
pojedynczymi ko kami:

a [mm] 250

Rozmieszenie ko ków w murach i gazobetonie (PB)

Tabela B4.2: Minimalna grubo  pod a, odst py od kraw dzi i osiowe w gazobetonie (PB)

Typ ko ka SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14
Wytrzyma  na ciskanie fb [N/mm2]  2 bis < 6  6  2  2  2 bis < 4  4
Nominalna g boko
zakotwienia hnom [mm] 70 und 90 50 70 90 70 90 70 90

Min. grubo  pod a hmin [mm] 175 100 100 120 175 300
Ko ek pojedynczy
Min. odst p osiowy amin [mm] 250 250 250 250 250
Min. odst p od kraw dzi cmin [mm] 60 80 100 120 80 100 120
Dübelgruppe
Min. odst p osiowy
prostopadle wzgl dem wolnej
kraw dzi

s1,min [mm] 80 110 200 100/ 1201) 80 80 100

Min. odst p osiowy równolegle
wzgl dem wolnej kraw dzi S2,min [mm] 80 110 4002) 100/ 1201) 80 100 80 125

Min. odst p od kraw dzi cmin [mm] 90 110 100 120 120 120 150
Odst p mi dzy s siednimi
grupami ko ków i /lub
pojedynczymi ko kami:

a [mm] 2502)

1) Obowi zuje dla PB  600 kg/m3

2) SXR 10 w PB  400 mm

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik B 4
Zamierzone zastosowanie
Minimalna grubo  pod a, odst py od kraw dzi i osiowe w murach i gazobetonie PB
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Instrukcja monta u (poni sze rysunki przedstawiaj  mocowanie przez element drewniany)

1. Instrukcja monta u (poni sze rysunki
przedstawiaj  mocowanie przez
element drewniany B2.1, metoda
wiercenia wg za cznika C.

2. W przypadku zastosowa  w kategorii
„a" beton, „b" ceg a pe na, „d"
gazobeton: usun  py .

3. Osadzi  ko ek (wkr t z tulejk ) przy
pomocy m otka, tak aby kraw
tulejki przylega a równo do
powierzchni mocowanego elementu.

4. Ko ek jest prawid owo zakotwiony,
je li po ca kowitym wkr ceniu wkr ta
ani nie obraca si  tulejka ani nie jest
mo liwe lekkie dalsze obracanie
wkr ta.

5. Prawid owo osadzony ko ek w murze
z pustaków.

6. Prawid owo osadzony ko ek w
betonie.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik B 5
Zamierzone zastosowanie
Instrukcja monta u
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Tabela B6.1: Zestawienie pustaków i bloczków dr onych - za czniki C7 - C9

Nr wyrobu/Kraj Wymiary Uk ad pustych przestrzeni
w wyrobie Patrz za cznik

S1/DE 2 DF
240 x 115 x 113 mm C7

S2/DE 2 DF
240 x 115 x 113 mm C8

S3/DE NF
240 x 115 x 71 mm C8

S4/DE 2 DF
240 x 115 x 113 mm C8

S5/DE DF
240 x 110 x 52 mm C9

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik B 6
Zamierzone zastosowanie
Zestawienie regulowanych przepisami pustaków i bloczków dr onych
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Tabela B7.1: Zestawienie pustaków i bloczków dr onych - za czniki C9 - C10

Nr wyrobu/Kraj Wymiary Uk ad pustych przestrzeni w
wyrobie Patrz za cznik

S6/DE
10 DF

440 x 240 x 260
mm

C9

S7/DE
10 DF

300 x 240 x 240
mm

C9

S8/DE
12 DF

380 x 240 x 240
mm

C10

S9/DE
3 DF

240 x 175 x 113
mm

C10

S10/DE
12 DF

365 x 250 x 240
mm

C10

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik B 7
Zamierzone zastosowanie
Zestawienie regulowanych przepisami pustaków i bloczków dr onych



Strona 15 Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-07/0121 z dnia 13 grudnia 2018

Z67360.18 8.06.04-695/18

umaczenie z j. niemieckiego wykonane przez 3alink sp. z o.o. Sp. k.
na zlecenie fischer Polska Sp. z o.o.

Deutsches
Institut
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Tabela B8.1: Zestawienie pustaków i bloczków dr onych - za czniki C11 - C12

Nr wyrobu/Kraj Wymiary Uk ad pustych przestrzeni w
wyrobie Patrz za cznik

S11/DE 10 DF
300 x 250 x 240 mm C11

S12/DE 10 DF
365 x 248 x 240 mm C11

S13/DE 10 DF
360 x 245 x 240 mm C11

S14/IT 250 x 120 x 190 mm C12

S15/FR 500 x 200 x 270 mm C12

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik B 8
Zamierzone zastosowanie
Zestawienie regulowanych przepisami pustaków i bloczków dr onych
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Tabela B9.1: Zestawienie pustaków i bloczków dr onych - za czniki C12 - C14

Nr wyrobu/Kraj Wymiary Uk ad pustych przestrzeni w
wyrobie Patrz za cznik

S16/FR 560 x 200 x 275 mm C12

S17/FR 570 x 200 x 315 mm C13

S18/FR 370 x 300 x 250 mm C13

S19/FR 500 x 200 x 275 mm C13

S20/FR 500 x 200 x 220 mm C14

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik B 9
Zamierzone zastosowanie
Zestawienie regulowanych przepisami pustaków i bloczków dr onych
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Tabela B10.1: Zestawienie pustaków i bloczków dr onych - za czniki C14 - C15

Nr wyrobu/Kraj Wymiary Uk ad pustych przestrzeni w
wyrobie Patrz za cznik

S21/DE 250 x 250 x 190 mm C14

S22/DE 520 x 180 x 250 mm C14

S23/DE 2 DF
240 x 115 x 113 mm C15

S24/DE 3 DF
240 x 175 x 113 mm C15

S25/DE 9 DF
380 x 175 x 240 mm C15

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik B 10
Zamierzone zastosowanie
Zestawienie regulowanych przepisami pustaków i bloczków dr onych
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Tabela B11.1: Zestawienie pustaków i bloczków dr onych - za czniki C16 - C17

Nr wyrobu/Kraj Wymiary Uk ad pustych przestrzeni w
wyrobie Patrz za cznik

S26/DE 5 DF
300 x 240 x 113 mm C16

S27/DE 2 DF
495 x 98 x 245 mm C16

S28/DE 9 DF
250 x 240 x 240 mm C16

S29/DE 300 x 240 x 240 mm C17

S30/IE 440 x 210 x 215 mm C17

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik B 11
Zamierzone zastosowanie
Zestawienie regulowanych przepisami pustaków i bloczków dr onych
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Tabela B12.1: Zestawienie pustaków i bloczków dr onych - za czniki C17 - C19

Nr wyrobu/Kraj Wymiary Uk ad pustych przestrzeni
w wyrobie Patrz za cznik

S31/DE 500 x 240 x 240 mm C17

S32/DE 360 x 250 x 250 mm C18

S33/DE 360 x 240 x 240 mm C18

S34/FR 500 x 200 x 200 mm C18

S35/DE 300 x 240 x 240 mm C19

S36/DE 390 x 240 x 240 mm C19

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik B 12
Zamierzone zastosowanie
Zestawienie regulowanych przepisami pustaków i bloczków dr onych
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Tabela C1.1: No no  charakterystyczna wkr ta

Zniszczenie elementu
rozporowego (wkr ta

specjalnego)

SXR 8 / SXRL 8 SXR 10/SXRL 10 SXRL 14
Stal

cynkow.
galwan.

Stal
nierdzewna
(A2 i A4)

Stal
cynkow.
galwan.

Stal
nierdzewna
(A2 i A4)

Stal
cynkow.
galwan.

Stal
nierdzewna
(A2 i A4)

No no
charakterystyczna  na
wyrywanie

NRk,s [kN] 14,8 14,3 21,7
24,92) 21,7 43,4 42,0

Cz ciowy
wspó czynnik bezp. Ms

1) 1,50 1,45 1,55 1,55 1,50 1,55

No no
charakterystyczna  na
cinanie

VRk,s [kN] 7,4 7,1 10,8
12,42) 10,8 21,7 21,0

Cz ciowy
wspó czynnik bezp. Ms

1) 1,25 1,29 1,29 1,29 1,25 1,29
1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2)  Tylko dla SXRL 10: Wariant "High load" dost pny na danie dla wkr tów z bem wpuszczanym – cechowanie na bie

Tabela C1.2: No no  charakterystyczna wkr ta przy obci eniu zginaj cym

Typ ko ka SXR 8 / SXRL 8 SXR 10/SXRL 10 SXRL 14

Materia
Stal

cynkow.
galwan.

Stal
nierdzewna
(A2 i A4)

Stal
cynkow.
galwan.

Stal
nierdzewna
(A2 i A4)

Stal cynkow.
galwan.

Stal
nierdzewna
(A2 i A4)

boko  ca kowita ko ka w pod u kotwienia hnom2

70mm
hnom3

90mm
hnom2

70mm
hnom3

90mm
Charakterystyczny
moment zginaj cy MRk,s [Nm] 12,4 12,0 20,6

23,62) 20,6 48,7 62,5 47,0 60,5

Cz ciowy
wspó czynnik
bezpiecze stwa

Ms
1) 1,25 1,29 1,29 1,29 1,25 1,29

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2)  Tylko dla SXRL 10: Wariant "High load" dost pny na danie dla wkr tów z bem wpuszczanym – cechowanie na bie

Tabela C1.3: No no  charakterystyczna w betonie (zastosowanie w kategorii "a")

Zniszczenie przez wyrywanie (tulejka z
tworzywa) SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

boko  zakotwienia hnom [mm] 50 50 70 50 50 70 70
Beton  C12/15
No no  charakterystyczna
na wyrywanie 30/50°C NRk,p [kN] 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 8,5

No no  charakterystyczna
na wyrywanie 50/80°C NRk,p [kN] 2,5

3,02) 4,0 5,0 4,5 5,0 6,5 8,5

Beton  C12/15 (np. ok adziny zewn trznych p yt ciennych)
No no  charakterystyczna
na wyrywanie 30/50°C NRk,p [kN] h  40 mm - - - 3,5 2,5

3,02) - -

No no  charakterystyczna
na wyrywanie 50/80°C NRk,p [kN] h  40 mm - - - 3,0 2,5

3,02) - -

Beton  C45/55 w p ytach kana owych z betonu spr onego

No no  charakterystyczna
na wyrywanie 50/80°C NRk,[ [kN]

db  30 mm - - - 3,5
4,03) - -

db  40 mm - - - 5,5
6,03) - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mc

1) 1,8
1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2)  Warto  dla klasy wytrzyma ci betonu  C16/20.
3) Obowi zuje tylko dla zakresu temperatur 30 / 50 °C

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 1Parametry
No no ci charakterystyczne i charakterystyczny moment zginaj cy wkr ta
No no ci charakterystyczne w betonie
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für
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Tabela C2.1:  Przemieszczenia 1) pod  obci eniem  wyrywaj cym  i  cinaj cym  w  betonie  i
murach

Obci enie wyrywaj ce2) Obci enie cinaj ce2)

Typ ko ka hnom

[mm]
F

[kN]
N0

[mm] [mm]
V0

[mm] [mm]
SXR 8 50 1,2 0,65 1,30 1,02 1,53

SXRL 8
50 1,6 0,56 1,12 2,00 3,00

70 2,0 0,64 1,28 2,30 3,45

SXR 10 50 2,0 1,29 2,58 1,153)/3,054) 1,743)/4,584)

SXRL 10
50 2,2 0,58 1,16 1,96 2,94

70 2,6 1,67 3,34 1,153)/3,054) 1,743)/4,584)

SXRL 14 70 3,40 0,39 0,63 2,79 4,19
1) Obowi zuje dla wszystkich zakresów temperatur.
2) Warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej.
3) Obowi zuje dla otworu przelotowego o rednicy w elemencie mocowanym 10,5 mm (patrz tabela B2.1).
4) Obowi zuje dla otworu przelotowego o rednicy w elemencie mocowanym = 12,5 mm (patrz tabela B2.1).

Tabela C2.2:  Przemieszczenia1) pod  obci eniem  wyrywaj cym  i  cinaj cym  w  gazobetonie
PB

Obci enie wyrywaj ce 2) Obci enie cinaj ce2)

Typ ko ka fb

[N/mm2]
hnom

[mm]
F

[kN]
N0

[mm] [mm]
V0

[mm] [mm]

SXRL 8
 2 70/90 0,14/0,21 0,45/0,55 0,90/1,10 0,28/0,42 0,42/0,63

 6 70/90 1,07 0,73/0,80 1,46/1,60 2,14 3,21

SXR 10  2 50 0,32 0,03 0,06 0,21 0,31

SXRL 10
 2 70/90 0,32 0,23 0,46 0,64 0,96

 6 70/90 1,43 0,65 1,30 2,86 4,29

SXRL 14

 2 70/90 0,32/0,43 0,19/0,25 0,38/0,50 0,64/0,86 0,96/1,29

3 70/90 0,60/0,77 0,23/0,31 0,45/0,63 1,19/1,54 1,79/2,31

 4 70/90 0,88/1,11 0,26/0,38 0,53/0,76 1,75/2,22 2,62/3,33

 6 70/90 1,43/1,79 0,34/0,51 0,68/1,02 2,86/3,58 4,29/5,37
1) Obowi zuje dla wszystkich zakresów temperatur.
2) Warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej.

Tabela C2.3: No no ci w warunkach trwania po aru w betonie C20/25 do C50/60 w ka dym
kierunku, bez ci ego centrycznego obci enia wyrywaj cego i bez zginania

Typ ko ka Klasa odgnioodporno ci FRk,fi,90 M,fi
(1)

SXR10/SXRL10/SXRL
14 R90  0,8 kN 1,0

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.

W przypadku jednostronnego oddzia ywania ognia patrz tabela 3.1 Odst p od kraw dzi.
W przypadku wielostronnego oddzia ywania ognia: c  300 mm, c  2 ·hef ; miarodajna jest odno na wi ksza warto

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 2Parametry
Przemieszczenia pod obci eniem wyrywaj cym i cinaj cym w betonie i murach oraz
gazobetonie PB
No no ci charakterystyczne w warunkach po aru w betonie
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Tabela C3.1:  No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach pe nych
(kategoria u yteczno ci "b")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

 50  50  70  90  50  50  70  70  90
Ceg a pe na Mz, wg EN
771-1:2011 np.
Schlagmann
3 DF (240x175x113)
wiercenie udarowe

20/1,8 3,0 - - -
2,0

4,04)

4,56)
- - - -

10/1,8 2,0 - - - 3,04) - - - -

Ceg a pe na Mz, wg EN
771-1:2011 np.
Schlagmann
np. Ebersdobler
NF (240x115x71)
wiercenie udarowe

36/1,8 2,5 3,0 4,0
4,53)

8) 5,0 3,5 4,0
5,53)

4,0
6,04)

7,06)

8)

20/1,8 2,5 3,0 4,0
4,53)

8) 3,0
3,52) 3,5 4,0

5,53)

4,0
6,04)

7,06)

8)

12/1,8 2,0 2,0 2,5 8) 2,0 2,0 4,0
5,53)

3,0
4,54)

5,06)

8)

10/1,8 2,0 2,0 2,5 8) 2,0 - 3,5
4,53)

3,0
4,54)

5,06)

8)

Ceg a pe na Mz,
wg EN 771-1:2011 z.B.
Wienerberger, DK
DF (240x115x52)
wiercenie udarowe

28/1,8 3,0 2,5 3,0
3,52)

8) 3,0
3,0

4,53)

5,05)

5,5
6,53) - -

20/1,8 2,0 2,5 3,0
3,52)

8) 2,0
3,0

4,53)

5,05)

4,0
4.53) - -

16/1,8 1,5 2,5 3,0
3,52)

8) 1,5
3,0

4,53)

5,05)

3,0
3,53) - -

12/1,8 1,5 1,5
2,02)

2,0
2,52)

8) 1,2 2,5
3,53)

2,5
3,03) - -

10/1,8 1,5 1,2
1,52)

8) 8) 1,2 - 2,5
3,03) - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.
3) Tylko dla odst pu od kraw dzi c  150 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej.
4) Tylko dla odst pu od kraw dzi c  200 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej
5) Tylko dla odst pu od kraw dzi c  150 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.
6) Tylko dla odst pu od kraw dzi c  200 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.
8) Warto ci mo na przej  z nast pnej w kolejno ci mniejszej hnom.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 3
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach pe nych
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na zlecenie fischer Polska Sp. z o.o.

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Tabela C4.1:  No no  charakterystyczna FRk w [kN] murach pe nych
(kategoria u yteczno ci "b")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

 50  50  70  90  50  50  70  70  90
Ceg a pe na silikatowa
KS, wg EN 771-2:2011
np. KS Wemding DE
NF (240x115x71)
wiercenie udarowe

36/2,0 - - - - 5,0 3,5
4,03)

8) - -

20/2,0 - - - - 3,0
3,52)

3,5
4,03)

8) - -

20/1,8 2,5 2,5 3,0 8) 2,5
4,04) - 3,5

4,5
5,04)

6,06)

8)

10/2,0 - - - - 2,0 2,0
2,53)

8) - -

10/1,8 2,0 2,0 2,0 8) 1,5 - 2,5
3,0

3,54)

4,06)

8)

Ceg a pe na silikatowa
KS, wg EN 771-2:2011
np. KS Wemding DE
12 DF(495x175x240)
wiercenie udarowe

28/2,0 3,0 - - - 5,0 - - - -

20/2,0 3,0 - - - 4,5 - - - -

20/1,8 - - - - - - 6,5
8,54)

4,0
11,04)

11,56)

8)

16/1,8 - - - - - - 6,5
8,54)

4,0
11,04)

11,56)

8)

12/1,8 - - - - - - 6,5
8,54)

4,0
11,04)

11,56)

8)

10/2,0 2,5 - - - 3,0 - - - -

10/1,8 - - - - - - 5,5
7,04)

3,5
9,04)

9,56)

8)

8/1,8 - - - - - - 4,0
5,54)

2,5
7,54)

8)

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.
3) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej.
4) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  200 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej.
5) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.
6) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  200 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.
8) Warto ci mo na przej  z nast pnej w kolejno ci mniejszej hnom.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 4
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach pe nych
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na zlecenie fischer Polska Sp. z o.o.

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Tabelle C5.1:  No no  charakterystyczna FRk w [kN] murach pe nych
(kategoria u yteczno ci "b")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

 50  50  70  90  50  50  70  70  90
Ceg a pe na silikatowa
KS, wg EN 771-2:2011
np. KS Wemding DE
8 DF (495x115x240)
wiercenie udarowe

16/2,0 -
3,0

4,53)

5,06)

3,5
5,03)

6,04)

6,56)

8) -

3,5
5,03)

6,04)

6,56)

8) - -

12/2,0 -
2,5

3,03)

3,55)

2,5
4,03)

4,54)

5,06)

8) -

2,5
4,03)

4,54)

5,06)

8) - -

Bloczek pe ny
betonowy Vbl, wg EN
771-3:2011 np. KLB DE
2 DF (240x115x113)
wiercenie udarowe

4/1,4 - - - - 0,75 - 2,5 - -

2/1,4 - - - - 0,4 - 1,2 - -

2/1,2 0,9 0,4
0,52)

0,9
1,22)

8) 0,75
0,93) 0,4 8) 0,9

1,22)
8)

Bloczek pe ny
betonowy Vbl, wg EN
771-3:2011 np. KLB DE
8 DF (490x240x115)
wiercenie udarowe

12/1,8 2,5 - - - - - 3,0
4,53) - -

10/1,8 2,5 - - - - - 2,5
3,53) - -

8/1,8 2,5 - - - - - 2,0
3,03) - -

8/1,6 - - - - 3,0 - - - -

6/1,8 2,0 - - - - - 1,5
2,03) - -

6/1,6 - - - - 2,0 - - - -

4/1,8 1,2 - - - - - 0,9
1,53) - -

2/1,2 - - - - 1,2 - - - -

2/1,0 1,2 - - - - - - - -
Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.
3) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej.
4) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  200 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej
5) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.
6) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  200 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.
8) Warto ci mo na przej  z nast pnej w kolejno ci mniejszej hnom.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 5
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach pe nych
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na zlecenie fischer Polska Sp. z o.o.

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Tabela C6.1:  No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach pe nych
(kategoria u yteczno ci "b")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

 50  50  70  90  50  50  70  70  90
Bloczek pe ny
betonowy Vbl, wg EN
771-3:2011 np. KLB DE
8 DF (245x240x240)
wiercenie udarowe

10/1,6 - 2,0
2,52)

3,0
4,05)

8) 2,5 3,0
3,55) 7,5

3,5
6,04)

7,06)

8)

8/1,6 - 1,5
2,02)

2,5
3,55)

8) 2,5 2,5
3,05) 6,0

3,0
5,04)

6,06)

8)

6/1,6 - 1,2
1,52)

2,0
2,55)

8) 2,5 2,0 4,5
2,0

3,54)

4,56)

8)

6/1,4 0,9 - - - - - - - -

4/1,6 - 0,75
0,92)

1,2
1,55)

8) 0,9 1,2
1,55) 3,0

1,5
2,54)

3,06)

8)

4/1,4 0,6
0,752) - - - - - - - -

2/1,6 - 0,4
0,52)

0,6
0,95)

8) 0,5 0,6 1,5 - -

Bloczek pe ny
betonowy Vbl, wg EN
771-3:2011, np. Liapor
Super-K DE
16 DF (500x240x248)
wiercenie udarowe

2/0,8 - - - - - - 0,5 - -

Bloczek pe ny
betonowy Vbl, np.
Tarmac UK
(440x100x215)
wiercenie udarowe

6/1,4 - - - - 2,0
2,54) - 2,0

3,03) - -

4/1,4 - - - 1,2
1,54) - 1,5

2,03) - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.
3) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej.
4) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  200 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej.
5) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.
6) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  200 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.
8) Warto ci mo na przej  z nast pnej w kolejno ci mniejszej hnom.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 6
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach pe nych
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Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Tabela C7.1:  No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach pe nych
(kategoria u yteczno ci "b")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

 50  50  70  90  50  50  70  70  90
Bloczek pe ny
betonowy Vbn, wg EN
771-3:2011 np. Adolf
Blatt DE
(240x245x240)
wiercenie udarowe

20/1,8 2,5 - - - 4,5 - - - -

16/1,8 2,5 - - - 3,5 - - - -

12/1,8 2,5 - - - 3,0 - - - -

10/1,8 1,5 - - - 3,0 - - - -

8/1,8 1,5 - - - - - - - -

4/1,8 0,75 - - - - - - - -
Bloczek pe ny
betonowy Vbn, wg EN
771-3:2011 z.B. Tarmac
GB (440x100x215)
wiercenie udarowe

16/1,8 - - - - 4,0
4,52) - 5,5 - -

10/1,8 - - - - 2,5
3,02) - 3,5 - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

Przypisy patrz C7.2

Tabela C7.2: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S1 Pustak HLz
forma B, wg EN 771-
1:2011 np. Wienerberger

2 DF (240x115x113)
wiercenie zwyk e

20/1,2 1,2 - - - 2,5
3,05) - 2,0 - -

20/1,0 - - - - 2,0 - - - -

12/1,2 - - - - - - 1,2 - -

10/1,2 - - - - 1,5
2,02) - - - -

10/1,0 - - - - 1,2 - - - -

8/1,2 0,5 - - - - - - - -
Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.
5)  Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 7Parametry
No no ci charakterystyczne w murach pe nych
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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Institut

für
Bautechnik

Tabela C8.1: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 87) SXR 10 SXRL 10 SXRL 147)

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S2 Pustak HLz
wg EN 771-1:2011 np.
Wienerberger

2 DF (240x115x113)
wiercenie zwyk e

28/1,2 1,2
1,52)

1,5
2,02)

1,5
2,02) - - 2,0 - -

20/1,2 0,9
1,22)

0,9
1,22)

1,2
1,52) - - 1,2 - -

12/1,0 0,6 - - - 0,9 - 0,75 - -

10/1,2 - 0,6 0,6
0,752)

0,6
0,92) - - - - -

10/1,0 - - - - 0,75 - 0,6 - -

8/1,0 0,4 - - - 0,6 - - - -
S3 Pustak VHLz
wg EN 771-1:2011, np.
Wienerberger

NF (240x115x71)
wiercenie zwyk e

48/1,6 - - - - - - - 4,5
5,02)

4,5
5,02)

28/1,6 - - - - - - - 2,5
3,02)

2,5
3,02)

20/1,6 - - - - - - - 1,5
2,02)

1,5
2,02)

S4 Pustak VHLz
wg EN 771-1:2011, np.
Wienerberger

2 DF (240x115x113)
wiercenie zwyk e

48/1,6 - 2,5 2,5 1,5
2,02) 2,5 - 4,5 - -

36/1,6 - 2,0 2,0 1,2
1,52) 2,0 - 3,0 - -

28/1,6 - 1,5 1,5 0,9
1,22) 1,5 - 2,5 - -

20/1,6 - 0,9 0,9 0,6
0,92) 0,9 - 1,5 - -

12/1,6 - 0,6 0,6 0,4
0,52) 0,6 - 0,9 - -

10/1,6 - - - - - - 0,9 - -
Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.
3) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej.
4) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  200 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej
5) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.
6) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  200 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.
7) W przypadku uzyskania po redniej g boko ci zakotwienia nale y uwzgl dni  mniejsz  no no  dla granicznej (tj. mniejszej)

boko ci zakotwienia.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 8
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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für
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Tabelle C9.1: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S5 Pustak HLz
wg EN 771 -
1:2011+A1:2014, np.
Wienerberger, BS

DF(240x110x52)
wiercenie udarowe

28/1,5 2,5 - - - 2,5 - - - -

20/1,5 1,2
1,52) - - - 2,0 - - - -

10/1,5 0,6
0,92) - - - 1,2 - - - -

Pustak HLz
format B, wg EN 771-
1:2011 np. Schlagmann

10 DF (440x240x260)
wiercenie zwyk e

8/0,9 0,9 - - - - - - - -

6/0,9 0,6 - - - - - - - -

4/0,9 0,4 - - - - - - - -

S6 Pustak HLz
wg EN 771-1:2011 np.
Schlagmann Poroton

10 DF (300x240x240)
wiercenie zwyk e

6/0,7 - - - - 0,3
0,42) - 0,5 - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 9
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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Tabela C10.1: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S8 Pustak HLz format
B, wg EN 771-1:2011,
np. Schlagmann
Planfüllziegel

12 DF (380x240x240)
wiercenie zwyk e

6/0,7 1,2 - - - 2,0 - - - -

4/0,7 0,75 - - - - - - - -

2/0,7 0,4 - - - - - - - -

S9 Pustak HLz
wg EN 771-1:2011 np.
Schlagmann

3 DF (240x175x113)
wiercenie zwyk e

12/1,0 - - - - - - - 2,0 2,5

10/1,0 - - - - - - - 2,0 2,0

8/1,0 - - - - - - - 1,5 1,5

6/1,0 - - - - - - - 1,2 1,2

S10 Pustak HLz
wg EN 771-1:2011, np.
Schlagmann Poroton S11

12 DF (365x250x240)
Wiercenie zwyk e

8/0,8 - - - - - - 1,5 - -

6/0,8 - - - - - - 1,2 - -

4/0,8 - - - - - - 0,75 - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 10
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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Institut

für
Bautechnik

Tabela C11.1: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S11 Pustak HLz
wg EN 771-1:2011 np.
Schlagmann Poroton S10

10 DF (300x250x240)
Wiercenie zwyk e

6/0,7 - - - - - - 1,5 - -

4/0,7 - - - - - - 0,9 - -

S12 Pustak HLz
wg EN 771-1:2011 np.
Schlagmann Poroton T8

12 DF (365x248x240)
Wiercenie zwyk e

4/0,6 - - - - - - 1,2 - -

2/0,6 - - - - - - 0,6 - -

S13 Pustak HLz
wg EN 771-1:2011, np.
Hörl& Hartmann Coriso
WS 09

(360x245x240)
Wiercenie zwyk e

6/0,8 - - - - - - 0,9 - -

4/0,8 - - - - - - 0,6 - -

2/0,8 - - - - - - 0,3 - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 11
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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für
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Tabela C12.1: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 87) SXR 10 SXRL 10 SXRL 147)

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S14 Pustak HLz
wg EN 771-1:2011 np.
Doppio Uni IT
Wienerberger

(250x120x190)
Wiercenie zwyk e

20/0,9 - 1,2 0,9
1,52)

1,5
2,02) - - - - -

16/0,9 - 0,9 0,9
1,22)

1,2
1,52) - - - - -

12/0,9 - 0,75 0,6
0,752)

0,9
1,22) - - - - -

S15 Pustak HLz
wg NF-P 13-301 EN 771-
1:2011, np. Imerys
Gelimatic

(500x200x270)
Wiercenie zwyk e

6/0,6 - - - - 0,6
0,756) - 1,5 - -

4/0,6 - - - - - - 0,9 - -

2/0,6 - - - - - - 0,5 - -

S16 Pustak HLz
wg NF-P 13-301, EN
771-1:2011, np. Imerys
Optibric

(560x200x275)
Wiercenie zwyk e

10/0,6 - - - - 1,2 - 1,5 - -

8/0,6 - - - - - - 1,2 - -

6/0,6 - - - - - - 0,9 - -

4/0,6 - - - - - - 0,6 - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.
6)  Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  200 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.
7) W przypadku uzyskania po redniej g boko ci zakotwienia nale y uwzgl dni  mniejsz  no no  dla granicznej (tj. mniejszej)

boko ci zakotwienia.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 12
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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Institut

für
Bautechnik

Tabela C13.1: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S17 Pustak HLz
wg EN 771-1:2011,
np. Bouyer Leroux BGV

(570x200x315)
Wiercenie zwyk e

6/0,6 - - - -
0,75
0,93)

1,25)
- 0,9 - -

S18 Pustak HLz
wg EN 771-1:2011, np.
Wienerberger Porotherm
30 R

(370x300x250)
Wiercenie zwyk e

10/0,7 - - - - 0,5
0,63) - - - -

S19 Pustak HLz
wg NF-P 13-301, EN
771-1:2011, np.
Wienerberger Porotherm
GF R20

(560x200x275)
Wiercenie zwyk e

10/0,7 - - - - 0,6
0.753) - 0,9 - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
3) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej.
5) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.
7) W przypadku uzyskania po redniej g boko ci zakotwienia nale y uwzgl dni  mniejsz  no no  dla granicznej (tj. mniejszej)

boko ci zakotwienia.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 13
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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Institut

für
Bautechnik

Tabelle C14.1: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x
B x H) [mm] oraz
metoda wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S20 Pustak HLz
wg EN 771-1:2011, np.
Terreal Calibric

(500x200x220)
Wiercenie zwyk e

8/0,7 - - - - 0,6
0,756) - 0,9 - -

6/0,7 - - - - - - 0,75 - -

4/0,7 - - - - - - 0,4 - -

S21 Pustak stropowy
wg DIN 4159:2014-05,
np. Hörl & Hartmann
pustaki stropowe

(250x250x190)
Wiercenie zwyk e

10/0,7 - - - - - - 2,0 - -

8/0,7 - - - - - - 1,5 - -

6/0,7 - - - - - - 1,2 - -

S22 Pustak stropowy
wg EN 15037-3:2011,
np. Hörl& Hartmann -
pustaki stropowe

(520x250x180)
Wiercenie zwyk e

8/0,7 - - - - - - 1,5 - -

6/0,7 - - - - - - 1,2 - -

4/0,7 - - - - - - 0,9 - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
6) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  200 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 14
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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Tabela C15.1: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x
B x H) [mm] oraz
metoda wiercenia

Min.
wytrzyma  na

ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 87) SXR 10 SXRL 10 SXRL 147)

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S23 Pustak silikatowy
KSL wg EN 771-2:2011
np. KS Wemding

2 DF (240x115x113)
wiercenie udarowe

20/1,4 - 2,0 2,5 2,5 - - - - -

12/1,4 2,0 1,2 1,5 1,5 2,0
2,52) - 2,5 1,5

2,02) 2,5

10/1,4 1,5 - - - 2,0 - 2,0 1,5 2,0

8/1,4 1,2 - - - 1,5 - 1,5 1,2 1,5

6/1,4 0,9 - - - - - - 0,9 1,2

S24 Pustak silikatowy
KSL wg EN 771-2:2011
np. KS Wemding

3 DF (240x175x113)
wiercenie udarowe

20/1,4 1,2
1,52) - - - - - - - -

16/1,4 0,9
1,22) - - - - - 2,0 - -

12/1,4 0,75
0,92) - - - - - 1,5 - -

10/1,4 0,6
0,752) - - - - - 1,2 - -

8/1,4 0,5
0,62) - - - - - 1,0 - -

6/1,4 - - - - - - 0,75 - -

S25 Pustak silikatowy
KSL wg EN 771-2:2011
np. KS Wemding

9 DF (380x175x240)
wiercenie udarowe

20/1,4 - 0,6
0,752)

1,5
2,02)

0,9
1,22) - - 3,5 3,5

4,02)
1,5

2,02)

12/1,4 - 0,4
0,52)

0,9
1,22)

0,5
0,752) - - 2,0 2,0

2,52)
0,9

1,22)

10/1,4 - - - - - - 2,0 1,5
2,02)

0,75
0,92)

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.
7)  W przypadku uzyskania po redniej g boko ci zakotwienia nale y uwzgl dni  mniejsz  no no  dla granicznej (tj. mniejszej)

boko ci zakotwienia.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 15
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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Tabela C16.1: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma  na

ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S26 Pustak silikatowy
KSL wg EN 771-2:2011
np. KS Wemding

5 DF (300x240x113)
wiercenie udarowe

16/1,4 2,0 - - - 3,0
3,55) - - - -

12/1,4 1,5 - - - - - - - -

10/1,4 1,2 - - - 1,5 - - - -

8/1,4 0,9 - - - - - - - -

6/1,4 0,75
0,92) - - - - - - - -

S27 Pustak silikatowy
KSL wg
EN 771-2:2011
np. KS Wemding, P10

(495x98x245)
wiercenie udarowe

6/1,2 1,2
1,52) - - -

1,5
2,03)

2,55)
- - - -

4/1,2 0,75
0,92) - - - - - - -

2/1,2 0,4
0,52) - - - - - - - -

S28 Pustak silikatowy
KSL wg EN 771-2:2011
np. KS Wemding

9 DF (250x238x240)
wiercenie udarowe

12/1,4 - - - - - - 2,0 - -

10/1,4 - - - - - 1,5 - -

8/1,4 - - - - - 1,2 - -

6/1,4 - - - - - - 0,9 - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.
3) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej.
5) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  150 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 16
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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Tabelle C17.1: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma  na

ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 87) SXR 10 SXRL 10 SXRL 147)

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S29 Pustak z betonu
lekkiego
Hbl wg EN 771-3, np.
KLB

(300x240x240)
wiercenie udarowe

2/1,2 - - - - 1,5 - - - -

S30 Pustak z betonu
lekkiego Hbl wg EN
771-3,
np. Roadstone masonry

(440x210x215)
wiercenie udarowe

10/1,2 2,5 2,0 2,0
2,52)

0,4
0,62) - - 2,5 3,0 -

8/1,2 2,0 1,6 1,5
2,02)

0,3
0,52) 2,5 - 2,0 2,5 -

6/1,2 1,5 1,2 1,2
1,52) 0,3 2,0 - 1,5 2,0 -

4/1,2 - - - - - - 0,9 1,2 -

2/1,2 - - - - - - 0,5 0,6 -

S31 Pustak z betonu
lekkiego
Hbl wg EN 771-3, np.
Knobel

(500x240x240)
Wiercenie zwyk e

6/0,8 - 1,5 2,5 1,5
2,02) - 2,5 - - -

4/0,8 - 0,9 1,5 0,9
1,22) - 1,5 - - -

2/0,8 - 0,5 0,75 0,5
0,62) - 0,75 - - -

2/0,7 - 1,5
2,02)

2,0
2,52)

1,5
2,02) - 2,0

2,52) 2,5 1,2
1,52) 0,75

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.
7) W przypadku uzyskania po redniej g boko ci zakotwienia nale y uwzgl dni  mniejsz  no no  dla granicznej (tj. mniejszej)

boko ci zakotwienia.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 17
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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Tabela C18.1: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub rozmiar
nominalny (L x B x H)
[mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S32 Pustak z betonu
lekkiego Hbl wg EN 771-
3, np. KLB

(360x250x250)
wiercenie udarowe

2/0,9 - - - - - - 0,75 - -

S33 Pustak z betonu
lekkiego Hbl wg EN 771-
3:2011, np. KLB

(360x240x240)  wiercenie
udarowe

6/1,0 1,5 - - - - - - - -

S34 Pustak z betonu
lekkiego Hbl wg EN 771-
3:2011, np. Sepa Parpaing

(500x200x200)
wiercenie zwyk e

6/0,9 - - - - - - 0,5 - -

4/0,9 0,3
0,42) - - -

0,9
1,24)

1,56)
- 0,3 - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.
4) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  200 mm; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc  interpolacji liniowej
6) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  200 mm dla zakresu temperatur 30/50 °C; warto ci po rednie mo na wyznaczy  za pomoc

interpolacji liniowej.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 18
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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Tabela C19.1: No no  charakterystyczna FRk w [kN] w murach z pustaków lub bloczków
dr onych (kategoria u yteczno ci "c")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub rozmiar
nominalny (L x B x H)
[mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

50 50 70 90 50 50 70 70 90
S35 Pustak z betonu
zwyk ego Hbn
wg EN 771-3, np. Adolf
Blatt

(300x240x240)
wiercenie udarowe

6/1,6 - - - - 2,5 - 2,0 - -

4/1,6 - - - - 1,5 - 1,2 - -

2/1,6 - - - - 0,75 - 0,6 - -

S36 Bloczek z izolacj
ciepln  WDB
np. Gisoton

(390x240x240)
wiercenie udarowe

2/0,7 - - - - 1,5 - - - -

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa Mm1) 2,5

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 19
Parametry
No no ci charakterystyczne w murach z pustaków lub bloczków dr onych
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Tabela C20.1:  No no  charakterystyczna FRk w [kN] w gazobetonie (PB) (kategoria
yteczno ci "d")

Pod e kotwienia
[Producent, nazwa]
kszta t, format lub
rozmiar nominalny (L x B
x H) [mm] oraz metoda
wiercenia

Min.
wytrzyma
na ciskanie fb

[N/mm2] /
sto

[kg/dm3]

No no  charakterystyczna FRk [kN]
50/80°C

SXR 8 SXRL 8 SXR 10 SXRL 10 SXRL 14

hnom [mm]

 50  50  70  90  50  70  90  70  90
Bloczki z gazobetonu,
PB
wg EN 771-4:2011

np. (500x120x300)
np. (500x250x300)
wiercenie udarowe

 6 - - 1,5
3,05)

2,0
3,05)

0,75
0,95)

2,0
2,56)

3,04)

2,5
3,06)

4,04)
4,0 5,0

 4 - - 0,9
1,55)

1,2
1,55)

0,75
0,92)

1,2
1,56)

2,04)

1,5
2,54) 2,5 3,0

 3 - - 0,6
0,95)

0,9
1,25)

0,43)

0,52)3)
0,9

1,24)

0,9
1,26)

1,54)
1,5 2,0

 2 - - 0,4 0,6 0,43)

0,52)3)
0,5

0,754)
0,6

0,94) 0,9 1,2

Cz ciowy wspó czynnik
bezpiecze stwa MAAC1) 2,0

1) W przypadku braku innych regulacji krajowych.
2) Obowi zuje tylko w zakresie temperatur 30/50° C.
3) mocowa  w betonie komórkowym o warto ci nominalnej wytrzyma ci na ciskanie  fck < 4 N/mm2 otwór wiercony nale y

wykona  przy pomocy przynale nego wbijaka do betonu komórkowego zgodnie z tabel  C20.2.
4) Warto ci obowi zuj  dla grubo ci pod a hmin  175 mm.
5) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  120 mm,
6) Tylko dla odst pu od kraw dzi  c  180 mm.

Tabela C20.2: Przyporz dkowanie wbijak do betonu komórkowego - typ ko ka (d ugo )
tylko dla gazobetonu PB fb < 4N/mm2 SXR 10

Wbijak do betonu komórkowego tylko dla SXR 10 hnom = 50 mm w PB fb <
4N/mm2 Typ ko ka

(d ugo )Typ a1 a2 b I

GBS 10 x 80

9 10

80 85

SXR 10 x 52

SXR 10 x 60

SXR 10 x 80

GBS 10 x 100

90

105 SXR 10 x 100

GBS 10 x 135 140 SXR 10 x 120

GBS 10 x 160 165
SXR 10 x 140

SXR 10 x 160

GBS 10 x 185 190 SXR 10 x 180

GBS 10 x 230 235
SXR 10 x 200

SXR 10 x 230

Ko ek ramowy fischer SXR / SXRL

Za cznik C 20
Parametry
No no  charakterystyczna w gazobetonie

Oznaczenie typu


