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Bağlantı tekniği ile ilgili temel bilgiler
DÜBELLER VE ANKRAJLAR
Fischer highbond ankraj FHB dyn kimyasal ankrajı dinamik yükler için onaylıdır. Onaylar, merkezi
çekme ve kesme kuvvetlerde sınırsız yük değişim sayısına sahip dinamik yükler için geçerlidir.
Ayrıca M 16 ankraj büyüklüğündeki FHB dyn, yüksek korozyona dayanıklı çelik, hammadde no.
1.4529’dan da üretiliyor. Deneyler, bu hammaddenin –bağlantı dünyasındaki klasik standart paslanmaz çelik türlerine kıyasla (Hammadde no. 1.4401 ve 1.4571) - sadece nemli iç ve dış mekânlardaki uygulamalarda değil, ayrıca dinamik yüklemelerin karşılanmasında da uygun olduğunu
göstermiştir.Şok yük, dinamik yükün özel bir durumudur. Şok onaylı fischer dübelleri katalogda
ayrıca işaretlidir.

5. Onaylar
Yasal düzenlemeler (esaslar)
Almanya’daki yapı ürünlerinin onayları için hukuki esasları büyük ölçüde Avrupa Birliği (AB) belirler.
Avrupa Birliği, bütün ürünlerde – yani yapı ürünlerinde de- Avrupa iç pazarını gerçekleştirmeyi
hedeflemektedir.
Bu amaç doğrultusunda “Üye ülkelerin yapı ürünleri ile ilgili hukuki ve idari yönetmeliklerinin uyumlaştırılması komisyonunun 89/106/EWG yönergesi” (BPR) çıkartıldı. Bu yönerge, yapı ürünlerinin
piyasaya sürülmesi ve serbest mal piyasası ile birlikte hayata geçirilmektedir.
BPR kapsamında yapılardan beklenen temel talepler şunlardır:
1. Mekanik dayanıklılık ve stabilite emniyeti
2. Yangından korunma
3. Hijyen, sağlık ve çevre koruması
4. Faydalanma emniyeti
5. Ses koruması
6. Enerji tasarrufu ve ısı koruması
Yapı ürünlerinin onaylanmasını düzenleyen temel doküman şeklindeki normlar ve kılavuzlar,
BPR’yi baz alarak hazırlanmaktadır. Bu bağlamda oluşturulan ilk temel doküman, “Betonda ankrajlama için metal dübeller” için “Avrupa teknik onayı kılavuzu / guidelines for European Technical
Approval (ETAG)” ETAG 001’dir
BPR ile bağlantılı Avrupa Normları büyük önem taşır. Bir yapı ürünü, ancak kullanılabilir durumda
olduğunda, yani temel taleplere uygunluğu ispatlandıysa ve bu sayede CE işareti bulunuyorsa,
piyasaya sürülebilir ve serbest ticareti yapılabilir. Kullanılabilirlik ve uygunluk genellikle uyumlaştırılmış veya onaylanmış normların yerine getirilmesiyle ispatlanır. Eğer uygun normlar bulumuyorsa, ispat bir Avrupa teknik onayı / european technical approval (ETA) üzerinden gerçekleşir.
Buradaki temel avantaj, bir ETA veya CE işaretine sahip ürünlerin, AB içinde serbest ticaretinin
yapılabilmesidir.
İspatlar ayrıca, Almanya’daki genel yapı denetimi onayı gibi ulusal bir onayla da sağlanabilir.
Bunun temelinde, birçok şeyin yanında eyalet yapı yönetmelikleri yatar. Bunlar, tesislerin ve
donanımların, kamu güvenliği ve düzeni, özellikle yaşam, sağlık ve temel yaşam dayanağı tehlikeye girmeyecek şekilde düzenlenmesini, yapılmasını veya değiştirilmesini talep eder. Yapı
parçasını bağlayan dübeller, bu taleplerin yerine getirilmesinde önemli bir rol oynar.
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Fakat ulusal onayların yerini gitgide, bütün AB üye ülkelerinde kabul edilmiş Avrupa teknik onayları
(ETA) almaktadır. Avrupa onayları, EOTA’nın (Teknik onaylar için Avrupa organizasyonu / European
Organisation for Technical Approvals) üyeleri, örneğin Almanya’da Alman Yapı Tekniği Enstitüsü
(DIBt), tarafından verilir. DIBt ayrıca Alman onaylarını verir. Bir birlikte yürürlülük süreci boyunca
Avrupa onayları ve ulusal onaylar birlikte geçerli olacak.

Dübeller için onay yönetmelikleri
Günümüzde, yukarıda bahsedilen ETAG 001, kısım 1-6’ya göre, betonda metal dübel onayları
şunlar için mümkündür:
Güç kontrollü açılan dübeller
Konik kesimli dübeller
Yön kontrollü açılan dübeller
Kimyasal dübeller
Taşıyıcı olmayan sistemlerin çoklu bağlantısı olarak kullanım için dübeller

..
..
.

Buradan ortaya çıkan Avrupa onaylarının yanı sıra DIBt’nin CC onayları, artık sadece söz konusu
dübel tipinin karakteristik değerlerini içerir. CC “Concrete Capacity” anlamını taşır ve betonun
performansını tanımlar. Hesaplama yönetmelikleri (ETAG 001, ek C) ve söz konusu dübel tipinin
taşıma kapasitesinin karakteristik değerleri üzerinden, her türlü ankrajın ölçülmesi mümkündür.
Bunun için –söz konusu dübel tipine bağlı olarak, üç hesaplama yöntemi (A, B ve C) kullanıma
sunulur.
ETAG 001, metal dübellerin muhtemel onaylarını 12 opsiyona böler (bakınız tablo sayfa 36). 1 ile
6 arasındaki opsiyonlar çatlaklı betonda kullanım için, 7 ile 12 arasındaki opsiyonlar ise sadece
çatlaksız betonda uygulama için geçerlidir. Dübel bağlantılarının sınırını en fazla opsiyon 1’e göre
olan onaylar zorlar, opsiyon 12’ye göre olanlar en yoğun kısıtlamalara sahiptir. Yani opsiyon 1’e
göre olan dübeller en yüksek kaliteye sahiptir ve opsiyon 12’ye göre değerlilik en düşük seviyededir. Hesabın şekli ve onayların çeşitli opsiyonlara bölünmesi sayesinde, ankrajlardan optimum
düzeyde faydalanmak mümkündür.

Dübel bağlantılarının hesaplanması
Planlamacılar ve uygulamacılar için ankrajların ETAG 001’e göre hesaplama külfeti görece yüksektir, çünkü çeşitli kırılma şekillerinin ispatlanması gerekir.
ETAG 001’in hesaplama yöntemi, DIBt’in 1993 yılına ait CC yöntemini baz alır ve kısmi emniyet
katsayıları konseptine dayanır.
Halihazırda yukarıda bahsedilmiş yöntem A ile karakteristik dirençler yük doğrultusuna bağlıdır ve
düşünülebilecek bütün kırılma şekillerini (bakınız temel kırılma şekilleri bölümü) dikkate alır.
B yönteminde karakteristik bir direnç, yük doğrultusundan bağımsız kabul edilir ve azaltılmış
eksen ve kenar mesafelerini etkisi, azaltma faktörleriyle birlikte dikkate alınır. Bu yöntem prensipte, daha eski onaylarda bulunan K-Yönteminin karşılığıdır.
C yönteminde karakteristik bir direnç verilir. Bu, bütün yük doğrultuları ve eksen ile kenar mesafeleri için bildirilen ve altına inilmemesi gereken asgari değerler için geçerlidir. C yöntemi eski yöntemde, çatlamamış betonda metal açılma dübellerinin ispatının karşılığıdır.
fischer,günlük kullanım ve dübellerin ispatı için basit, çabuk ve verimli bir hesaplama yazılımı
geliştirmiştir: CC-Compufix. Yazılım, projecilere ve uygulamacılara, dübel bağlantılarını ve dübel
çoklu hesaplamalarını, konforlu bir şekilde girerek hesaplama olanağı tanır. Belirgin bir durum
satırı, ayarlanmış dübelin taşıma kapasitesini sürekli gösterir ki, teknik ve ekonomik açıdan doğru
bağlantı sisteminin seçimini büyük ölçüde kolaylaştırır.
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Bağlantı tekniği ile ilgili temel bilgiler
DÜBELLER VE ANKRAJLAR

“Betonda ankrajlama için metal dübeller”in Avrupa teknik onayları için kılavuzun 12 farklı opsiyonu
Onaylı opsiyon
Çekme ve basınç bölgesi için
onaylı

1

2

3

4

5

6

•

•

•

•

•

•

7

8

9

10

11

12

•

•

•

•

•

•

Beton
Sadece basınç bölgesi için onaylı

Beton
kaliteleri

Taşıma
kapasitesi

Daha iyi beton kaliteleri yük
artışları sağlar
Daha iyi beton kalitesi sayesinde
yük artışı yok
Çekme ve kesme kuvvet için
farklı yükler sayesinde optimum
faydalanma

C 20/25
C 50/60
arası
sadece
C 20/25

•

sadece
C 20/25

•

•

•

C 2)

A1),

B2),

C 2)

B2), C2)

B2), C2)

•

•

•

•

•

•

C 2)

C 2)

B2),

C 2)

•

•

•

•

•

•

C 2)

C 2)

•

•
A1),

sadece
C 20/25

•

•
•

B2),

sadece
C 20/25

•

•

Sabit, nispeten büyük temel kenar
mesafesi
A1),

•

•
•

C 20/25
C 50/60
arası

•

•
•

Büyük temel kenar mesafelerinin2)
düşürülmesi mümkün (aynı
zamanda yükün düşürülmesiyle)

Hesaplama yöntemi

•

C 20/25
C 50/60
arası
sadece
C 20/25

•

Sabit, büyük temel eksen mesafesi

Kenar
mesafesi

sadece
C 20/25

•

Büyük temel eksen mesafelerinin1)
düşürülmesi mümkün (aynı
zamanda yükün düşürülmesiyle)

Temel kenar mesafelerinin
düşürülmesi mümkün (aynı
zamanda yükün düşürülmesiyle )

C 20/25
C 50/60
arası

•
•

•

C 20/25
C 50/60
arası

•

Bütün yük doğrultuları için sadece
tek bir yük
Eksen mesafelerinin düşürülmesi
mümkün

Eksen
mesafesi

C 20/25
C 50/60
arası

A1),

B2),

C 2)

B2), C2)

B2), C2)

1) Temel eksen mesafesi = 3 x ankrajlama derinliği, temel kenar mesafesi = 1,5 x ankrajlama derinliği
2) Temel eksen mesafesi = 4 x ankrajlama derinliği, temel kenar mesafesi = 2 x ankrajlama derinliği

Onaylar, işaretler ve bunların anlamları
Aşağıda, günümüzde Avrupa’da verilen onayların bazıları ve bunların sembolleri, anlamlarıyla birlikte gösteriliyor:
Avrupa teknik onayı
Avrupa Teknik Onayları (ETAG)
kılavuzlarını baz alarak, bir Avrupa
onay makamı (örneğin DIBt)
tarafından verilir.
ETA (İngilizce): European Technical Approval / opsiyonlar 1-12
CE: Avrupa uygunluk işareti, yapı
ürününün (örneğin dübel), Avrupa
teknik onaylarının kılavuzları ile
uyumluluğunu tasdik eder. CE
işaretine sahip ürünlerin ticareti,
Avrupa ekonomik bölgesinde serbestçe yapılabilir.

Genel yapı denetimi onayı
Betondaki ankrajların A yöntemine (CC yöntemi) göre hesaplanmak üzere DIBt, Berlin
tarafından verilen Alman onayı.
Yapı ürününün genel yapı denetimi onayıyla uyumluluk ispatı.
Bir malzeme uygunluk kurumu
tarafından tasdikli.
Genel yapı denetimi onayı
DIBt, Berlin tarafından verilen
Alman onayı. Yapı ürününün
genel yapı denetimi onayıyla
uyumluluk ispatı. Bir materyal
uygunluk kurumu tarafından
tasdikli.
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Genel yapı denetimi onayı
DIBt, Berlin tarafından verilen
Alman onayı. Yapı ürününün
genel yapı denetimi onayıyla
uyumluluk ispatı. Bir materyal
uygunluk kurumu tarafından
tasdikli

Yangın denetimli dübel
Dübel bir yangın denetimine
tabi tutulmuştur. “Yangın
davranışı deneyi ile ilgili bir
araştırma raporu” (F sınıfıyla)
mevcuttur.
Dübel hesaplaması ile ilgili not
Dübel, fischer Compufix hesaplama yazılımı sayesinde, cc
yöntemi temelinde hesaplanabilir.

Şok denetimli / şok onayı
Sivil koruma mekânlarında şok
emniyetli bağlantılar için (Sivil
Koruma Federal Dairesi, Bonn,
Almanya)

Ürün, paslanmaz çeliğin,
hammadde 1.4529 içinde
bulunabilir.

VdS Sertifikası
Yeri sabit su söndürme
tertibatlarında kullanım için
onaylanmış (eskiden: Mülk
Sigortacıları Derneği, şimdi:
VdS Hasar Koruması)

Yüksek kaliteli, yıpranmaya
karşı dirençli naylondan (polyamit) dübel

FM Sertifikası
Yeri sabit söndürme
tertibatlarında kullanım için
onaylanmış (Factory Mutual
Research Corporation for Property Conservation, Amerikan
Sigorta Şirketi)
Şok denetimli / BZS Onayı
Sivil koruma mekânlarında şok
emniyetli bağlantılar için (Sivil
Koruma Federal Dairesi,
İsviçre)

Çekme bölgelerine uygun dübel
Dübel, çatlamış betonda (çekme bölgesi) ve çatlamamış
betonda (basınç bölgesi)
ankrajlama için uygundur ve
onaylıdır.
Dinamik yük bindirilebilen dübel
Dübel, “ağırlıklı olarak durgun
olmayan” (yani dinamik) yüklerin ankrajlanması için uygundur ve onaylıdır.

Dübelin hammaddesi halojen
içermez

P-NDS04-137

Genel yapı denetimi kontrol
sertifikası

VDE’ye göre aleve dayanıklılık
denetimi yapılmış

