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GENEL BAKIŞ

Boşluklu tavan ankrajı FHY 
Çelik, galvanize çinko kaplı

Boşluklu tavan ankrajı FHY A4 
Paslanmaz çelik

Boşluklu tavan ankrajı FHY
Öngerilmeli beton – boşluklu plaka tavanlarda ankrajlama için özel bağlantılar.

ÜRÜN TANIMLAMASI

▪ Öngerilmeli beton – boşluklu plaka tavanlar için içten vida 
dişli kovan ankraj

▪ Vidanın veya altı köşeli somunun sıkılması sırasında konik, 
kovanın içine çekilir, boşluklu bölgede açılır veya kovanı masif 
yapı malzemesinin içinde açılan delik çeperine karşı sıkıştırır.

▪ Dış bölgelerde ve nemli mekânlardaki uygulamalar için 
paslanmaz çelik A4 malzemeden tip FHY (onay kapsamında 
değil). 

Avantajlar/Faydalar
▪ Öngerilmeli beton – boşluklu plaka tavanların boşluklu ve 

masif bölgeleri için uygundur.
▪ Bütün vidalar ve metrik vida dişli saplamalar için uygun.
▪ Ankraj, boşluklu bölge ekseninin dışında, öngerilme yarığına 

5 cm’ye kadar yakınlıkta monte edilebilir.
▪ Özel alet gerekli değildir.

Onaylar:
▪ B55 ve C50/60 

mukavemet sınıfı için 
öngerilmeli beton 
– boşluklu plaka tavanlar 
(sadece galvanize çinko 
kaplı versiyon).

Şunlar için uygundur:
▪ Beton B15 ile B55 arası
▪ Yoğun dokulu doğal taş

Neyi bağlamak için:
▪ Boru tesisatları
▪ Havalandırma tesisatları
▪ Sprinkler tertibatları
▪ Konsollar
▪ Çelik konstrüksiyonlar
▪ Izgaralar
▪ Kablo tavaları
▪ Büyük kapılar
▪ Asma tavanlar

MONTAJ

Montaj türü
▪ Çift aşamalı ve tek aşamalı montaj 

Montaj bilgileri
▪ Uygun vidalar ve vida dişli saplamaları 
 SaMontec ihtisas kataloğu içermektedir.
▪ Vida uzunluğu ls’nin belirlenirken, dübel için gerekli vidalama 

derinliği e2 dikkate alınmalıdır:  
(Vida dişli saplamada ayrıca + somun kalınlığı)

 Asgari vidalama derinliği e2
 + Montaj cisminin kalınlığı tfi x
 + U rondelanın kalınlığı
 = Vida uzunluğu
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Boşluklu tavan ankrajı FHY
Çelik, galvanize çinko kaplı

Boşluklu tavan ankrajı FHY A4
Paslanmaz çelik

Tip Ürün no. PZ Onaylar Delik çapı Minimum delik 
derinliği

Minimum ankraj 
derinliği

Dübel uzunluğu Vida dişi Minimum vida-
lama derinliği

Maksimum vida-
lama derinliği

Paket miktarı

 DIBt do t hef l M e2 e1

[mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [Adet]

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

TEKNİK VERİLER

B55 ve C50/C60 mukavemet sınıfl arına sahip öngerilmeli beton – boşluklu plaka tavanlarda her açı altındaki eksenel çekme, kesme ve eğik 
eğilme için onaylı yükleri1) yanı sıra ilgili dübel karakteristik değerleri ve yapı malzemesi ölçüleri. 
Hesaplama sırasında, Z-21.1-1711 onay bildirgesinin tamamı dikkate alınmalıdır.         

Dübeltipi FHY M 6 FHY M 8 FHY M 10
Ayna(yapı malzemesi) kalınlığı

du [mm]
≧ 25
< 30

≧ 30
< 40

≧ 40
≧ 25
< 30

≧ 30
< 40

≧ 40
≧ 30
< 40

≧ 40

Tekil dübeli
zul F2) c ≧ ccr1,2 [kN] 0.70 0.90 2.00 0.70 0.90 2.00 1.20 3.00
zul F2) c = cmin1,2 [kN] 0.35 0.80 1.80 0.35 0.80 1.80 1.00 2.70
Kenar mesafesi2) ccr1,2  ≧ [mm] 150 150 150 150 150 150 150 150
Min. kenar mesafesi2) cmin1,2  

≧
[mm] 100 100 100 100 100 100 100 100

Eksen mesafesi scr1,2 ≧ [mm] 300 300 300 300 300 300 300 300

Dübel çifti3)

zul F c ≧ ccr1,2 [kN] 0.70 1.40 2.60 0.70 1.40 2.60 2.00 4.80
zul F c = cmin [kN] 0.35 1.25 2.35 0.35 1.25 2.35 1.80 4.30
Min. eksen mesafesi Smin1,2  ≧ [mm] 70 80 100 70 80 100 80 100
Kenar mesafesi ccr1,2  ≧ [mm] 150 150 150 150 150 150 150 150
Min. kenar mesafesi cmin1,2 = [mm] 100 100 100 100 100 100 100 100
Onaylı eğilme momenti
Mukavemet sınıfı 4.6 [Nm] – 6.4 12.8

Mukavemet sınıfı 5.8 [Nm] 4.44) 10.74) 21.44)

Mukavemet sınıfı 8.8 [Nm] 7.04) 17.14) 34.24)

Nominal delik çapı [mm] 10 12 16

Delik derinliği h1  ≧ [mm] 50 60 65

Altı köşe başlı vidanın uzunluğu5) min ls ≧ [mm] 39 + tfix 45 + tfix 54 + tfix
Vida dişli saplamanın uzunluğu min lB ≧ [mm] 62 + tfix 68 + tfix 77 + tfix
Montaj torku Tinst [Nm] 10 10 20

Bağlantısı yapılacak yapı parçasında 
geçiş deliği

df ≦ [mm] 7 9 12

1) Boşluklu bölge dübeli FHY’nin ankrajlanmasına, sadece boşluklu alan genişliği, köprü genişliğinin 4,2 katını aşmayan öngerilmeli beton – boşluklu beton tavanlarda onay verilmektedir. Dübel, öngerilmeli 
beton – boşluklu tavanlarda, DIN 18168’e göre hafif tavan giydirmelerinin ve asma tavanların ankrajlanması için çoklu sabitleyici olarak yanı sıra statik açıdan kıyaslanabilir 1,0 kN/m²) 
ankrajlarda da kullanılabilmektedir. Dış yüklerin dübelin üzerinden öngerilmeli beton – boşluklu plaka tavana aktarılması sırasında, itme taşıma kapasitesinin azaltılması gereklidir. DIN 18168’e göre 
hafif tavan giydirmeleri ve asma tavanların sabitlenmesinde, bu azaltmadan vazgeçilebilir.

2) Kenar mesafeleri cmin < c ≦ ccr için onaylı yükler lineer enterpolasyon üzerinden elde edilebilir.
3) Onaylı yük dübel çifti için geçerlidir. En fazla yük binen dübel için onaylı yük, tekli dübel için verilmiş olan değerleri aşmamalıdır. 
 Eksen mesafeleri min smin1,2 < s1,2 < scr1,2 olan dübel çiftlerinde, onaylı yük lineer enterpole edilmemelidir, bu arada s1,2 = scr1,2 olan sınır değerde, dübel çifti için merkezi yük aktarımında, tekli 

dübeller için onaylı yükün iki katı uygulanabilir.  
4) Sadece onay uyarınca gerekli işaretlemeye sahip vida dişli saplamalar kullanılmalıdır.
5) DIN EN 24014’e göre altı köşe başlı vidalarda şaft uzunluğu ≦ tfix olmalıdır.  

YÜKLER


