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Zmiany w aprobatach
Najnowocześniejsza konstrukcja szyn kotwiących wykorzystuje najnowsze dane techniczne zasad EAD

Aprobata niemiecka -  niemieckie ogólne dopuszczenie 
nadzoru budowlanego (niem. abZ)

Stara Europejska Ocena Techniczna (ETA) Nowa Europejska Aprobata Techniczna (ETA)

   Ściśle określone warunki graniczne
   Koncepcja globalnego współczynnika 

bezpieczeństwa
   Krajowa procedura kontroli
   Nie obejmuje znaku CE
   Brak modelu konstrukcyjnego, jedynie zale-

cane wartości wytrzymałości konstrukcyjnej

   Europejska Ocena Techniczna i zatwierdze-
nie zgodnie z międzynarodowymi zasadami 
badań kontrolnych (CUAP)

   Model konstrukcyjny oparty na normie 
CEN-TS 1992-4

   Elastyczność w zakresie warunków 
granicznych i w dobrze produktów

   Znak CE

   Europejska Aprobata Techniczna zgodnie z nowy-
mi zasadami badań kontrolnych (EAD) opartymi 
na najnowszych badaniach

   Model konstrukcyjny oparty na normach EOTA 
TR047/ EN-1992-4 oraz TR050

   Dużo cech wspólnych z zasadami AC232 stoso-
wanymi przez władze Stanów Zjednoczonych

   Większe bezpieczeństwo konstrukcyjne
   Znak CE

Europejskie Oceny Techniczne, oparte na projektach 
CEN-TS oraz procedurze oceny CUAP, wygasają w czerw-
cu 2018. roku. Wszyscy dostawcy szyn kotwiących muszą 
obowiązkowo wdrożyć nowy standard Europejskiej Aprobaty 
Technicznej oraz Eurokod 2 EOTA-TR047/EN 1992-4.

Nowa europejska procedura oceny oparta jest na europej-
skim dokumencie ceny (EAD), który stanowi wynik najnows-
zych badań na polu szyn kotwiących. Na potrzeby przyszłych 
projektów, wybierając rozwiązania montażowe powinniście 
Państwo wziąć pod uwagę to odnowienie certyfikacji.

Okres trwania europejskich zatwierdzeń dla szyn kotwiących

Hilti oraz spółka zależna PEC Europe były 
pierwszym producentem z najlepszą aprobatą 
(ETA-19/0929) dla szyn kotwiących walcowanych 
na gorąco i na zimno.

*Sprawozdanie techniczne EOTA TR-047 ma taką samą treść jak Eurokod 2-4 dla badań statycznych.
  Sprawozdanie EOTA TR-050 obejmuje obciążenie zmęczeniowe.

Zmiany w zakresie aprobat
Aprobaty dla szyn kotwiących zmieniły się znacznie w ciągu ostatnich lat, na korzyść użytkowników

Hilti oraz spółka zależna PEC Europe wiedzie prym 
w zakresie rozwoju, dzięki publikacji najnowszej Europejskiej 
Aprobaty Technicznej ETA-16/0929 dotyczącej szyn 
kotwiących walcowanych na gorąco i na zimno. Jest 
pierwszym w przemyśle producentem opracowującym 
kanały kotwiące według najnowszych zasad.

Klienci korzystają z rzetelnych prób kontrolnych oraz 
wyników opartych na długoletnim doświadczeniu, 
przejrzystej ocenie i zastosowaniu kodeksów projektowych 
opartych na Eurokodzie 2.

Ocena CUAP oraz kodeks
projektowy CEN-TS

wygasają w czerwcu 2018!
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ETA-16/0929 – nowy model badań kontrolnych

Wsparcie techniczne i osobista obsługa
Wszystkie badania szyn kotwiących PEC oraz wszystkich innych produktów odbywa się w Europie, w oparciu 
o normy europejskie. Co więcej, regularnie prowadzone i protokołowane są nieustanne kontrole w zakładach wytwórczych. 
Zewnętrzne kontrole procedur produkcyjnych odbywają się zgodnie z odnośnymi specyfikacjami technicznymi, co daje stałą 
wysoką jakość produktów.

Zarządzanie jakością PEC
Pełny system zarządzania jakością zgodny z normami europejskim i zapewnia wysokiej jakości produkty
Wszystkie badania szyn kotwiących PEC oraz wszystkich innych produktów odbywa się w Europie, w oparciu 
o normy europejskie. Co więcej, regularnie prowadzone i protokołowane są nieustanne kontrole w zakładach wytwórczych. 
Zewnętrzne kontrole procedur produkcyjnych odbywają się zgodnie z odnośnymi specyfikacjami technicznymi, co daje stałą 
wysoką jakość produktów.

 Grubość elementu
 Klasa beton, pękający/ nie pękający
 Odległość od krawędzi/ narożnika
 Rodzaj/ położenie obciążenia
 Dodatkowe zbrojenie

Wraz z wprowadzeniem nowego projektu opartego na Eurokodzie 2 oraz 
EOTA-TR047/EN 1992-4, projektowanie mocowań szyn kotwiących opiera się na nowych 
zasadach. Nowa metoda obliczeniowa oparta jest na obszernych badaniach i odzwier-
ciedla doświadczenie ostatnich dekad w zakresie systemów mocowania.

Nowy kodeks to:
  Pełna zgodność z wersją Eurokodu
  Koncepcja częściowego czynnika bezpieczeństwa
  Nowy model obliczeń uwzględniający konkretne parametry

W obliczeniach brane są pod uwagę następujące parametry:

Obejmuje najnowocześniejsze metody badań kontrolnych w połączeniu z nowymi zasadami projektowania według doku-
mentu EOTA-TR047/EN 1992-4, oraz inne korzyści, dzięki którym szyny kotwiące PEC przyczyniają się do bezpieczeństwa 
konstrukcyjnego. Dzięki naszej ofercie certyfikowanych walcowanych na gorąco i na zimno szyn, możemy naszym 
klientom zaproponować rozwiązania dla zastosowań statycznych, półstatycznych, ogniotrwałych oraz wymagających 
ochrony przeciwkorozyjnej. Nowy model pozwala na lepsze wykorzystanie zastosowanych materiałów oraz większą 
elastyczność projektowania elementów mocujących. Dzięki temu uzyskuje się lepsze bezpieczeństwo konstrukcyjne 
i integralność i gwarantuje bezpieczeństwo przyszłej inwestycji.

Czy potrzebujecie Państwo doradztwa lub wsparcia przy projekcie technicznym? Skontaktujcie się z naszym zespołem 
inżynieryjnym bezpośrednio pocztą elektroniczną, pod adresem
technik@pec-europe.com

Pełny zakres szyn kotwiących PEC z najnowszymi certyfikatami

Tunele dla metro, kolei lub mediów Mosty (nadbudowy) Montaż urządzeń produkcyjnych Ściany kurtynowe

Walcowane na gorąco szyny kotwiące
Zalety techniczne

Walcowane na gorąco szyny kotwiące PEC opatrzone 
są europejską aprobatą techniczną ETA-16/0929. Zapewniają 
wysoką wytrzymałość na obciążenia i niezawodność, 
są doskonałym wyborem zapewniającym wysoką jakość:

  Masywne, wytrzymałe profile o wysokiej wytrzymałości na obciążenia
  Wzmocnione brzegi – przyjmują obciążenia z wszystkich kierunków     

    oraz wysokie momenty dokręcania podczas montażu
  Walcowanie na gorąco ogranicza do minimum pozostałe naprężenia
  Wypełnienie z pianki z wyciąganym paskiem pozwala na uniknięcie

    skażenia na placu budowy

Zalecamy wykorzystywanie walcowanych na gorąco 
szyn kotwiących do następujących zastosowań:

  Montaż elementów ścian kurtynowych
  Tunele dla metro, kolei lub mediów (np. montaż systemów wsporników,

     rur zasilających, znaków, wentylacji czy belek)
  Mosty (nadbudowy)
  Montaż urządzeń produkcyjnych (np. maszyny, pasy transmisyjne)

Typowe zastosowania

Walcowane na gorąco szyny kotwiące PEC – rzut oka 
na najważniejsze cechy

Masywne, wytrzymałe profile 
o wysokiej wytrzymałości 
na obciążenia

Zoptymalizowana wytrzymałość 
górnych brzegów szyny

Zamknięcia końcowe 
z otworami na gwoździe 
upraszczają montaż 
i zapobiegają wnikaniu 
betonu

Szyny odporne na korozję, opcjonalnie 
wykonane ze stali nierdzewnej A4

Odporność ogniowa 
do 120 minut

Materiał podstawowy Warunki obciążenia

Beton 
(bez pęknięć)

Beton 
(spękany)

Statyczne/ 
półstatyczne

Odporność 
ogniowa

Walcowane na gorąco szyny kotwiące PEC HAC-C z najnowszą europejską aprobatą techniczną ETA-16/0929

Profil PEC-HAC-C 40/22 PEC-HAC-C 50/30 PEC-HAC-C 52/34

Śruby młoteczkowe PEC-HBC-40/22 PEC-HBC-50/30 PEC-HBC-50/30
Gwint M 12 - M 16 M 12 - M 20 M 12 - M 20

Materiał
HDG ≥ 50 μm,

Stal nierdzewna A4
HDG ≥ 50 μm,

Stal nierdzewna A4
HDG ≥ 50 μm,

Stal nierdzewna A4
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Montaż elementów prefabrykowanych Montaż krzesełek stadionowych Montaż elementów budowlanych

Walcowane na zimno szyny kotwiące
Zalety techniczne

Walcowane na zimno szyny kotwiące PEC to preferowane 
rozwiązanie zapewniające najbardziej konkurencyjny koszt 
produktu. Nadają się do obciążeń statycznych w kierunku 
naprężeń, lub do prostopadłych sił ścinających:

  Zaokrąglone profile o stałej grubości materiału
  Dobre wykończenie powierzchni
 Ekonomiczna i przyjazna dla środowiska produkcja – dzięki niższej 

     ilości materiału
  Dla przypadków naprężeń statycznych oraz obciążeń ścinających w dwu 

      kierunkach

Typowe zastosowania to połączenia pomiędzy elementami 
prefabrykowanymi, łączenie betonu ze ścianami ceglanymi, 
montaż krzesełek na stadionach oraz montaż lekkich ele-
mentów budowlanych.

  Montaż lekkich elementów budowlanych (np. wentylacja, ogrzewanie)
  Krzesełka stadionowe
  Elementy prefabrykowane

Typowe zastosowania

Walcowane na zimno szyny kotwiące PEC – rzut oka 
na najważniejsze cechy

Mniej materiału z uwagi na stała 
grubość profilu szyny

Doskonałe w przypadku naprężeń statycznych 
oraz obciążeń ścinających w dwu kierunkach

Ekonomiczne rozwiązanie 
na potrzeby przemysłu 
prefabrykacji

Certyfikowana jakość 
produktu

Walcowane na zimno szyny kotwiące PEC HAC-C z najnowszą europejską aprobatą techniczną ETA-16/0929

Profil PEC-HAC-C 28/15 PEC-HAC-C 38/17 PEC-HAC-C 40/25 PEC-HAC-C 49/30 PEC-HAC-C 54/33

Śruby młoteczkowe PEC-HBC-28/15 PEC-HBC-38/17 PEC-HBC-40/22 PEC-HBC-50/30 PEC-HBC-50/30
Gwint M 8 - M 12 M 10 - M 16 M 12 - M 16 M 12 - M 20 M 12 - M 20

Materiał
HDG ≥ 50 μm,

Stal nierdzewna A4
HDG ≥ 50 μm,

Stal nierdzewna A4
HDG ≥ 50 μm,

Stal nierdzewna A4
HDG ≥ 50 μm,

Stal nierdzewna A4
HDG ≥ 50 μm,

Stal nierdzewna A4

28

15
45

17

38

76

25

40

79

30

49

94

33

54

155
28

15
45

17

38

76

25

40

79

30

49

94

33

54

155

28

15
45

17

38

76

25

40

79

30

49

94

33

54

155
28

15
45

17

38

76

25

40

79

30

49

94

33

54

155
28

15
45

17

38

76

25

40

79

30

49

94

33

54

155

wyciągany pas  
pozwala na łatwe, 
szybkie i całkowite 
usunięcie pianki

Okrągłe kotwy, najlepiej 
nadające się do gęsto 
ułożonego zbrojenia

Znak CE

Znak CE

Odporność ogniowa 
do 120 minut

Specjalne wypełnienie 
z pianki pozwala 
na uniknięcie skażenia 
na placu budowy

Materiał podstawowy Warunki obciążenia

Beton 
(bez pęknięć)

Beton 
(spękany)

Statyczne/ 
półstatyczne

Odporność 
ogniowa
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