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Komentář projektanta: 

1 Vstupní data

 Typ a velikost kotvy:  HIT-HY 200-A + HAS-U 8.8 M16

 Předpokládaná životnost  (životnost v
 letech):

 50

 Číslo artiklu:  2223835 HAS-U 8.8 M16x190 (vložit) / 2022696
 HIT-HY 200-A (chemická hmota)

 Seismický/Plnící set nebo jiné vhodné řešní pro vyplněné prstencových mezer

 Efektivní kotvení hloubka:  hef,opti = 80,0 mm (hef,limit = 320,0 mm)

 Materiál:  8.8

 Certifikát č.:  ETA 11/0493

 Vydaný I Platný:  14.12.2020 | -

 Posouzení:  Návrh podle SOFA BOND po ETAG BOND zkoušce

 Distanční montáž:  bez upnutí (kotva); stupeň zadržení (kotevní deska): 2,00; eb = 25,0 mm; t = 15,0 mm

 Hilti podlití: CB-G EG, epoxidová, fc,Grout = 120,00 N/mm2

 Kotevní deskaR :  lx x ly x t = 220,0 mm x 220,0 mm x 15,0 mm; (Doporučená tloušťka kotevní desky: nepočítána)

 Profil:  Čtvercový dutý profil, 90 x 90 x 7,1; (V x Š  x T) = 90,0 mm x 90,0 mm x 7,1 mm

 Základní materiál:  s trhlinami beton, C25/30, fc,cube = 30,00 N/mm2; h = 850,0 mm, teplota krátkodobá/dlouhodobá: 40/24
 °C

 Montáž:  kotevní otvor vrtaný příklepem, montážní podmínky: suché

 Výztuž:  Žádná výztuž nebo osová vzdálenost výztuže >= 150 mm (jakýkoliv Ø) nebo >= 100 mm (Ø <= 10
 mm)
 žádná podélná výztuž okraje

Aplikaci je možné i s HVU2 + HAS-U 8.8 M16_hef1 dle vybraných hraničních podmínek.
Více informací v oddíle Data pro alternativní upevnění tohoto Protokolu.

R -  Výpočet kotvy je proveden na základě předpokladu tuhé kotevní desky.

Geometrie [mm] & Zatížení [kN, kNm]
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1.1 Kombinace zatížení

Stav  Popis Síly [kN] / Momenty [kNm] Seismický Požár Max. využití kotvy [%]
1  Kombinace 1 N = -27,178; Vx = 5,330; Vy = 10,370;

Mx = 0,000; My = 0,000; Mz = 0,000;
Nsus = 0,000; Mx,sus = 0,000; My,sus = 0,000;

Ne ne 40

2  Kombinace 2 N = 10,480; Vx = 3,180; Vy = 10,400;
Mx = 0,000; My = 0,000; Mz = 0,000;

Nsus = 0,000; Mx,sus = 0,000; My,sus = 0,000;

Ne ne 39

3  Kombinace 3 N = -31,367; Vx = 6,300; Vy = 0,450;
Mx = 0,000; My = 0,000; Mz = 0,000;

Nsus = 0,000; Mx,sus = 0,000; My,sus = 0,000;

Ne ne 26
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2 Posouzení I Využití (Rozhodující stavy)

Výpočtové hodnoty [kN] Využití

Zatížení Posouzení Zatížení Únosnost bN / bV [%] Stav
 Tah  Porušení vytržením betonového kuželu 10,480 35,765 30 / - OK

 Smyk  Porušení oceli (s distanční montáží) 4,123 10,524 - / 40 OK

Zatížení bN bV a Využití bN,V [%] Stav
 Kombinace zatížení tah/smyk - - - - Není k dispozici

3 Upozornění
•  Prosím berte v úvahu všechny detaily a připomínky/varování uvedené v podrobném protokolu!

Upevnění je bezpečné!
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4 Alternativní upevnění
4.1 Data pro alternativní upevnění

 Typ a velikost kotvy:  HVU2 + HAS-U 8.8 M16_hef1

 Předpokládaná životnost  (životnost v
 letech):

 50

 Číslo artiklu:  2237089 HAS-U 8.8 M16x220 (vložit) / 2164508
 HVU2 M16x125 (patrona (chemická))

 Seismický/Plnící set nebo jiné vhodné řešní pro vyplněné prstencových mezer

 Efektivní kotvení hloubka:  hef,act = 125,0 mm, hnom = 125,0 mm

 Materiál:  8.8

 Certifikát č.:  ETA-16/0515

 Vydaný I Platný:  13.11.2019 | -

 Posouzení:  Návrh podle SOFA BOND po ETAG BOND zkoušce

 Distanční montáž:  bez upnutí (kotva); stupeň zadržení (kotevní deska): 2,00; eb = 25,0 mm; t = 15,0 mm

 Hilti podlití: CB-G EG, epoxidová, fc,Grout = 120,00 N/mm2

 Kotevní deskaR :  lx x ly x t = 220,0 mm x 220,0 mm x 15,0 mm; (Doporučená tloušťka kotevní desky: nepočítána)

 Profil:  Čtvercový dutý profil, 90 x 90 x 7,1; (V x Š  x T) = 90,0 mm x 90,0 mm x 7,1 mm

 Základní materiál:  s trhlinami beton, C25/30, fc,cube = 30,00 N/mm2; h = 850,0 mm, teplota krátkodobá/dlouhodobá: 40/24
 °C

 Montáž:  kotevní otvor vrtaný příklepem, montážní podmínky: suché

 Výztuž:  Žádná výztuž nebo osová vzdálenost výztuže >= 150 mm (jakýkoliv Ø) nebo >= 100 mm (Ø <= 10
 mm)
 žádná podélná výztuž okraje

Max. využití s HVU2 + HAS-U 8.8 M16_hef1: 40 %
Upevnění je bezpečné!
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5 Poznámky, požadavky na vaší kooperaci
•  Veškeré informace a data obsažená v Softwaru se týkají výhradně použití výrobků Hilti a vycházejí ze zásad, předpisů a bezpečnostních

 nařízení v souladu s technickými směrnicemi a provozními, montážními a instalačními pokyny společnosti Hilti, jimiž se uživatel musí
 striktně řídit. Veškerá čísla obsažená v Softwaru představují průměrné hodnoty, a proto je před použitím příslušného výrobku Hilti nutno
 provést testy pro jeho konkrétní použití. Výsledky výpočtů provedených pomocí Softwaru vycházejí především z vámi zadaných dat. Nesete
 proto výhradní odpovědnost za bezchybnost, úplnost a relevantnost zadávaných dat. Mimoto nesete výhradní odpovědnost za kontrolu
 výsledků vzešlých z výpočtů a za to, že si tyto výsledky před jejich použitím pro konkrétní zařízení necháte ověřit a schválit od odborníka,
 zejména co se týče souladu s příslušnými normami a povoleními. Software slouží pouze jako pomůcka pro interpretaci norem a povolení
 bez jakékoli záruky ohledně bezchybnosti, přesnosti a relevantnosti výsledků nebo vhodnosti pro konkrétní použití.

•  Abyste předešli škodám, které by Software mohl způsobit, nebo omezili jejich rozsah, musíte přijmout veškerá nutná a přiměřená opatření.
 Obzvláště je třeba pravidelně zálohovat programy a data a v případě potřeby provádět aktualizace Softwaru, které společnost Hilti
 pravidelně nabízí. Nepoužíváte-li funkci AutoUpdate, která je součástí Softwaru, je nutné zajistit aktuálnost vámi používané verze Softwaru
 ručními aktualizacemi prostřednictvím internetových stránek společnosti Hilti. Společnost Hilti nenese žádnou zodpovědnost za důsledky
 vzešlé z vámi zaviněného porušení povinností, jako je například nutnost obnovy ztracených či poškozených dat nebo programů.
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