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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích) 

 
Spřahovací prvek Hilti HVB s prachem poháněným vsazovacím přístrojem Hilti DX 76 nebo DX 76 PTR 

 
Č. Hilti-DX-DoP-014 

  
1. Unikátní identifikační kód typu produktu: 

Spřahovací prvek Hilti X-HVB 40, X-HVB 50, X-HVB 80, X-HVB 95, X-HVB 110, X-HVB 125 a X-HVB 140 upevněný hřeby 
X-ENP-21 HVB v kombinaci s prachem poháněným vsazovacím přístrojem Hilti DX 76 nebo DX 76 PTR 

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 
4: Typ a číslo série jsou uvedeny na obalu 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou 
technickou specifikací podle předpokladu výrobce: 

Zamýšlené 
použití 

Spřahovací prvek v ocelobetonových nosnících a komozitových deskách podle EN 1994-1-1 
v pozemním stavitelství. 
Spřahovací prvek  lze použít na nové konstrukce nebo na rekonstrukci stávajících budov. 

Základní 
materiál 

Nová konstrukce: Konstrukční ocel S235, S275 a S355 v kvalitě JR, JO, J2, K2 podle EN 10025-2.  
Rekonstrukce: je možné použít také k starým ocelovým prvkům, které nelze příslušně klasifikovat, 
jestliže je základní materiál z nelegované uhlíkové oceli s minimální mezí skluzu fy 170 N/mm².  

Beton Beton třídy C20/25 – C50/60 podle EN 206. 
Lehký beton LC 20/22 – LC 50/55 podle EN 206 s hustotou ρ ≥ 1750 kg/m².  

Trapézový 

plech 

Ocel na profilové plechy je v souladu s EN 1993-1-3 a uvedenými kódy materiálů. 

Zatížení Statická a kvazi statická zatížení v pozemním stavitelství 
Prvek je vhodný pro seismické zatížení, pokud se X-HVB používá jako spřahovací prvek 
v ocelobetonových nosnících  použitých jako sekundární seismické prvek v disipativních nebo 
nedisipativních konstrukcích podle EN 1998-1 

4. Název, registrovaná ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce v souladu 
s článkem 11 (5):  

Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví 

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 
12 odst. 2: nepříslušné  

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: Systém 
2+ 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:    
–  

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické 
posouzení: 

DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik vydal ETA-15/0876 na základě EAD 200033-00-0602. Notifikovaný subjekt MPA 
Stuttgart 0672 provedl úkoly třetí strany podle systému 2+ a vydal certifikát o shodě řízení výroby 0672-CPR-0622.  
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9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: 

Základní charakteristiky Schválení 

Charakteristická únosnost v benových deskách, spřahovací prvek 
paralelně k ose trámu 

Viz příloha C1 ETA-15/0876 

Charakteristická únosnost v ocelobetonových deskách – vlny 
trapézového plechu kolmo k oce trámu – spřahovací prvek paralelně 
nebo kolmo k ose nosníku 

Viz příloha C1 ETA-15/0876 

Charakteristická únosnostv benových deskách – vlny trapézového 
plechu  orientované paralelně k ose nosníku – spřahovací kotva 
paralelně k ose nosníku 

Viz příloha C2 ETA-15/0876 

Charakteristická únosnost konce uložení  ocelobetonové desky Viz příloha C4 ETA-15/0876 

Charakteristická únosnost pro použití v seizmických oblastech při 
působení seizmického zatížení podle EN 1998-1 

Viz položka 3 PoV 

Charakteristická únosnost betonových desek v rekonstrukcích 
sepůvodními ocelovými konstrukcemi nebo ocelíse  mezí skluzu menší 
než 235 MPa 

Viz příloha C3 ETA-15/0876 

Aplikační limit Viz příloha B3 ETA-15/0876 

Reakce na oheň Třída A1 podle EN 13501-
1:2007+A1:2009 

Požární odolnost Viz příloha C5 ETA-15/0876 

 

Příslušné přílohy z ETA-15/0876 odkazované výše jsou shrnuty níže:
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Příloha C1 ETA-15/0876 

Tabulka 3: Charakteristická a mávrhová únosnost u ocelobetonových nosníku s betonovýmí 

deskami1) 

Spřahovací 

kotva 

Charakteristick

á únosnost  

PRk [kN] 

Návrhová 

únosnost  

PRd [kN] 

Minimální 

tloušťka 

základního 

materiálu [mm] 

X-HVB 

tozmístěná
)
 

Posouzení 

tažnosti 

X-HVB 40 29 23 6 
„Duckwalk“ 

Tažnost  

podle EN 1994-1-

1 

X-HVB 50 29 23 6 

X-HVB 80 32,5 26 

8 
2) paralelní 

s trámem 

X-HVB 95 35 28 

X-HVB 110 35 28 

X-HVB 125 37,5 30 

X-HVB 140 37,5 30 
1)

  V případě absence jiných národních předpisů platí dílčí součinitel bezpečnosti V = 1,25 
2)

   Je možné snížení minimální tloušťky základního materiálu na 6 mm, viz příloha C3 ETA-15/0876 
3)

   Umístění „Duckwalk“ podle přílohy C3 ETA-15/0876, umístění „paralelně s trámem“ podle přílohy B5 ETA-15/0876 

Podmínky: 

 Beton třídy C20/25 až C50/60 

 Lehký beton LC 20/22 až LC 50/55 s minimální hustotou ρ ≥ 1750 kg/m³ 

 Dodržování pravidel umístění podle přílohy B5 a přílohy C3 
 

Tabulka 4: Návrhová únosnost ocelobetonových nosníky s vlny trapézového plechu orientované 
kolmo k ose nosníku

 

X-HVB umístění Návrhová únosnost PRd,t Posouzení tažnosti 

  

X-HVB umístění rovnoběžně s trámem  
 Tažnost  

podle EN 1994-1-1 

 

X-HVB umístění kolmo k trámu  
 

Podmínky: 

 Návrhová únosnost PRd pro plné betonové desky podle tabulky 3 

 Beton třídy C20/25 až C50/60 

 Lehký beton LC 20/22 až LC 50/55 s minimální hustotou ρ ≥ 1750 kg/m³ 

 Geometrické vlastnosti b0, hp a hSC podle přílohy B4, nr odpovídají počtu X-HVBs na vlnu 

 Dodržování pravidel umístění podle přílohy B6 ETA-15/0876 a přílohy B7 ETA-15/0876 

 Použitelné pro X-HVB 80, X-HVB 95, X-HVB 110, X-HVB 125, X-HVB 140 
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Příloha C2 ETA-15/0876 

Tabulka 5: Návrhová únosnost v ocelobetonových  nosníků s vlny trapézového plechu orientované 
rovnoběžně k ose nosníku

 

X-HVB umístění Návrhová únosnost PRd,t Posouzení tažnosti 

 

X-HVB umístění rovnoběřně s trámem 

 

Tažnost  

podle EN 1994-1-1 

Podmínky: 

 Návrhová únosnost PRd pro  betonové desky podle přílohy C1 ETA-15/0876, tabulka 3 

 X-HVB se umístí rovnoběžně k trámu 

 Beton třídy C20/25 až C50/60 

 Lehký beton LC 20/22 až LC 50/55 s minimální hustotou ρ ≥ 1750 kg/m³ 

 Geometrické vlastnosti b0, hp a hSC podle přílohy B4 ET-15/0876 

 Dodržování pravidel umístění podle přílohy B8 ETA-15/0876 

 Použitelné pro X-HVB 80, X-HVB 95, X-HVB 110, X-HVB 125, X-HVB 140 

 

Příloha C4 ETA-15/0876 

Charakteristcká únosnost konce uložení ocelobetonové desky 

 

Návrhová únosnost: 

 

s: 

VRd,EA  ….  návrhová únosnost X-HVB 80 až X-HVB 140 pro uložení konce ocelobetonové desky.  

t  ……. návrhová tloušťka jádra kompozitního plechu 

fu,k  ….  charakteristická pevnost ocelobetonové desky. Nezávisle na třídě oceli by  
fu,k použité v rovnici nemělo přesáhnout 360 N/mm².  

V  ….  dílčí součinitel bezpečnosti V = 1,25 platí v případě absence národních předpisů 

PRd  ….  konstrukční pevnost X-HVB 80 až X-HVB 140 v plné betonové desce podle přílohy C1 ETA-
15/0876, tabulka 3 
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Příloha C3 ETA-15/0876 

Návrhová únosnost:  Vliv redukce  tloušťky základního materiálu pro  
X-HVB 80 až X-HVB 140 

V případě skutečné tloušťky základního materiálu méně než 8 mm je potřeba snížení konstrukční 
únosnosti PRd o faktor (tII,act / 8). 

 

s: 

PRd,red  … snížená návrhová únosnost X-HVB 80 až X-HVB 140 v plných betonových deskách 
pro skutečnou tloušťku základního materiálu tII,act < 8 mm a minimální tloušťku 6 mm.  

PRd  …. návrhová únosnost v plné betonové desce pro X-HVB 80 až X-HVB 140 podle přílohy C1 ETA-
15/0876, tabulka 3 

Poznámky:  Příslušné hodnoty lze také použít pro novou konstrukci.  
Bez extrapolace vzorce výše pro tloušťku základního materiálu tII > 8 mm 

Návrhová únosnost: Vliv snížené pevnosti základního materiálu 

V případě skutečné pevnosti základního materiálu fu staré u původní ocelove konstrukce menší 

než 360 N/mm² se požaduje snížení návrhové únosnosti PRd o faktor BM.red  

Minimální  pevnost fu,min = 300 N/mm² (s minimální mezí skluzu fy = 170 N/mm²) 

 

s: 

PRd,red  ….  snížená návrhová pevnost X-HVB pro pevnost oceli 300 a 360 N/mm² 

PRd  …. konstrukční únosnost pro X-HVB podle přílohy C1 ETA-15/0876, tabulka 3 a tabulka 4 

BM,red…. součinitel snížení pevnosti základního materiálu   
 

Umístění „Duckwalk“ X-HVB 40 a 50 v kombinaci s tenkými betonovými deskami: 

 

Minimální vzdálenost mezi prvky = 40 mm (např. starý díl IAO 100), 
Minimální vzdálenost od středu ocelových prvků = 400 mm  
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Příloha B3 ETA-15/0876 

Stanovení aplikačního limitu a nastavení energie vsazování 
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Poznámky:  

Minimální stupeň vyztužení díl: IPE 100 (viz příloha C3)  
Minimální tloušťka základního materiálu pro nosníky 
s kompozitovými deskami: 8 mm 

 
 
Poznámky:  
V případě tenkých základních materiálů lze použita modré 
nábojka. Modrá 3 odpovídá Červené 1. 
Přesné nastavení energie musí být odzkoušené na stavbě.  

 
Kontrola osazení 

 

 
 
 

 
Jasně viditelná značka pístu na horní 

straně podložky 

 8,2 mm ≤ hNVS ≤ 9,8 mm 
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Část z přílohy C5 ETA-15/0876 

Tabulka 6: Redukční faktor pevnosti v  závislosti na teplotě
 

Teplota  

horní příruby X-HVB [C] 
ku,,X-HVB 

20 1,00 

100 1,00 

200 0,95 

300 0,77 

400 0,42 

500 0,24 

600 0,12 

≥ 700 0 
 

Návrh spřahovacího prvku X-HVB v případě požáru se provádí v souladu s EN 1994-1-2. Redukční faktor 

ku,,X-HVB se určí na základě teploty ocelové horní příruby, ke které je X-HVB připojena. 
 

Charakteristická únosnost připevněného prvku X-HVB při vysoké teplotě se vypočte: 

V případě betonových desek: 

 
   

 

s: 

Pfi,Rk  ….  charakteristická únosnost spřahovacího prvku X-HVB při vysoké teplotě.  

PRk  ….  charakteristická únosnost spřahovacího prvku X-HVB podle přílohy C1 ETA-15/0876, tabulka 3. 

Více informací pro ocelobetonové desky  v případě požáru najdete zde: viz ETA-15/0876, příloha C5. 
 
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o 
vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 
 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
 

 
Norbert Wohlwend 
Vedoucí kvality přímého kotvení 

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan:  25.5.2016  


