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I. BAZE LEGALE ŞI CONDIŢII GENERALE 

 

 

1. Această Aprobare Tehnică Europeană este eliberată de Instytut Techniki Budowlanej, în 

conformitate cu: 

- Directiva Consiliului 89/106/EEC din data de 21 decembrie 1988 privind armonizarea 

legilor, reglementarilor si prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la 

produsele de construcţii
1
, modificată prin Directiva Consiliului 93/68/CEE din 22 iulie 

1993
2
; 

- Reglementarea Ministerului Infrastructurii din data de 14 octombrie 2004 
3
cu privire la 

Aprobările Tehnice Europene si organismele din Polonia care au dreptul să le elibereze
4
; 

- Reguli Procedurale Comune pentru Solicitarea, Pregătirea şi Acordarea Aprobărilor 

Tehnice Europene stabilite în Anexa Deciziei Comisiei 94/23/EC
5
; 

- Îndrumător pentru Aprobarea Tehnică Europeană referitoare la “Ancore de metal pentru 

utilizare în beton – Partea 5: Ancore fixate”, ETAG 001-05; 

2. Instytut Techniki Budowlanej este autorizat să verifice dacă prevederile acestei Aprobări 

Tehnice Europene sunt îndeplinite. Verificarea poate avea loc în fabrica de producţie. În 

orice caz, responsabilitatea pentru conformitatea produselor cu Aprobarea Tehnică 

Europeană şi pentru utilizarea conform destinaţiei îi aparţine deţinătorului Aprobării Tehnice 

Europene. 

3. Această Aprobare Tehnică Europeană nu va putea fi transferată producătorilor sau agenţilor 

producătorilor, alţii decât cei indicaţi la pagina 1 din această Aprobare Tehnică Europeană; 

4. Această aprobare tehnică europeană poate fi retrasă de către Instytut Techniki Budowlanej, 

în special după o informare de către Comisie în baza articolului 5 (1) din Directiva 

89/106/CEE a Consiliului; 

5. Reproducerea acestei Aprobări Tehnice Europene, insclusiv transmiterea prin mijloace 

electronice, se va face în întregime. În orice caz, reproducerea parţială poate fi făcută numai 

cu acordul scris al Instytut Techniki Budowlanej. În acest caz reproducerea parţială va fi 

menţionată ca atare. Textele şi graficele din broşurile publicitare nu vor contrazice şi nu vor 

modifica destinaţia Aprobării Tehnice Europene. 

6. Aprobarea Tehnică Europeană este eliberată de către autoritatea de aprobare, în limba 

oficială a acesteia. Această versiune corespunde versiunii puse în circulaţie prin EOTA. 

Traducerile în alte limbi vor fi menţionate ca atare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.  Monitorul Oficial al Comunităţilor Europene Nr. L 40, 11.02.1989, p. 12 

2.  Monitorul Oficial al Comunităţilor Europene Nr. L 220, 30.08.1993, p. 1 

3.  Monitorul Oficial al Republicii Polonia Nr. 92/2004, poz. 881 

4.  Monitorul Oficial al Republicii Polonia Nr. 237/2004, poz. 2375 

5.  Monitorul Oficial al Comunităţilor Europene Nr. L 17, 20.01.1994, p. 34 



Pagina 3 din Schita Aprobarii Tehnice Europene  ETA-11/0406, eliberat la 30.09.2011 
Traducere în limba engleză întocmită de Instytut Techniki Budowlanej 

 

 

II   CONDIŢII SPECIFICE ALE APROBĂRII TEHNICE EUROPENE 

 

1. Definiţia produsului şi scopul utilizării 

 1.1 Definiţia produsului 

 

Obiectul acestei aprobări sunt ancorele legate (de tip injecţie) constând in injectarea mortarului din 

cartuşele STAHL POWER HIT SVM / STH RV200 sau STAHL IARNA HIT SVM / STH RV200-

W folosind un pistol aplicator echipat cu o duză specială şi tija de ancorare filetată de dimensiuni de 

la M8 la M30. Tijele de ancorare sunt fabricate din oţel carbon galvanizat sau din oţel inoxidabil 

A4-70 sau A4-80: 1.4401, 1.4404, 1.4571 sau din oţel inoxidabil cu rezistenţă ridicată la coroziune, 

cu clasa de rezistenţă 70: 1.4529, 1.4565, 1.4547, cu piuliţă hexagonală şi şaibă. 

 Tija filetată este plasată într-o gaură forată, în prealabil curăţată, apoi este injectat mortar 

prin mişcare lentă şi răsucire uşoară. Tija filetată este ancorată prin legătura între tijă, mortar şi 

beton. 

 Tijele filetate sunt disponibile pentru toate diametrele, cu trei tipuri de terminaţii: cu o 

laterală de înclinaţie 45º, cu două laterale de 45º sau plată. Tijele filetate sunt fie livrate împreună 

cu cartuşele de mortar, sau tije filetate standard comerciale achiziţionate separat. Cartuşele de 

mortar sunt disponibile în diferite dimensiuni: 150 ml până la 850 ml şi tipuri: capsule din două 

părţi de folie într-un singur cartuş, cartuş coaxial, cartuş cu alăturare sau capsule din folie. Ancorele 

sunt destinate a fi utilizate cu adâncimea de fixare stipulată în Anexa 6, Tabelul 3. 

Pentru ancora instalată vezi Figura dată la Anexa 1. 

 

 1.2 Scopul utilizării 

 

Ancorele sunt destinate a fi utilizate pentru punctele de ancorare pentru care cerinţele de rezistenţă 

mecanică, stabilitate şi siguranţă în utilizare, în sensul Cerinţelor Esenţiale 1 şi 4 din Directiva 

89/106/CEE a Consiliului trebuie să fie îndeplinite, şi eşecul de ancorare rezultat folosind aceste 

produse ar compromite stabilitatea lucrărilor, determina risc pentru viaţa umană şi / sau ar conduce 

la consecinţe economice considerabile. Siguranţa în caz de incendiu (Cerinţa Esenţială 2) nu este 

acoperită de acest ETA. Ancorele vor fi folosite numai pentru ancoraje supuse la încărcare statică 

sau cvasi-statică din beton armat sau nearmat cu greutate normala de clasa de rezistenţă C20/25 de 

minim C50/60 şi maxim conform EN 206-1.  

Ancorele pot fi montate numai in beton nefisurat. 

 

Ancorele pot fi instalate in beton uscat sau ud (utilizare categoria 1) sau in orificii inundate, 

exceptand apa de mare (utilizare categoria 2). 

 

Ancorele pot fi utilizate in urmatoarea gama de temperaturi: 

a) De la -40⁰C la +40⁰C (temperatura maxima pe durata scurta +40⁰C si temperatura maxima 

pe durata lunga +24⁰C 

b) De la -40⁰C la +80⁰C (temperatura maxima pe durata scurta +80⁰C si temperatura maxima 

pe durata lunga +50⁰C 

Elementele fabricate din otel zincat pot fi utilizate in structuri numai in functie de conditiile interne 

de uscaciune. 
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Elementele fabricate din otel inoxidabil pot fi utilizate in structuri in functie de conditiile interne de 

uscaciune, si de asemenea in beton in functie de expunerea externa atmosferica (inclusiv mediul 

industrial si cel marin) sau expunerea in conditii de umezeala interna permanenta, daca nu exista 

conditii agresive particulare. Asemenea conditii agresive particulare sunt, de exemplu, scufundarea 

alternativa permanenta in apa de mare, sau stropirea cu apa de mare, atmosfera incarcata cu clor a 

bazinelor de inot acoperite sau atmosfera cu poluare chimica extrema (ex. in fabrici de desulfurizare 

sau in tuneluri rutiere une sunt utilizate materiale antiderapante). 

 

Elementele fabricate din otel cu rezistenta mare la coroziune pot fi utilizate in structuri in functie de 

conditiile interne de uscaciune, si de asemenea in beton in functie de expunerea externa atmosferica 

(inclusiv mediul industrial si cel marin) sau expunerea in conditii de umezeala interna permanenta, 

daca nu exista conditii agresive particulare. Asemenea conditii agresive particulare sunt, de 

exemplu, scufundarea alternativa permanenta in apa de mare, sau stropirea cu apa de mare, 

atmosfera incarcata cu clor a bazinelor de inot acoperite sau atmosfera cu poluare chimica extrema 

(ex. in fabrici de desulfurizare sau in tuneluri rutiere une sunt utilizate materiale antiderapante). 

 

Prevederile continute in aceasta Aprobare Tehnica Europeana se bazeaza pe o durata de viata a 

ancorei estimata la 50 de ani de utilizare efectiva. Indicatiile date cu privire la durata de functionare 

nu pot fi interpretate ca o garantie a producatorului sau a Autoritatii de Aprobare , ci vor fi luate in 

considerare numai ca mijloace de alegere a produselor potrivite in functie de durata de viata 

economica rezonabila a lucrarilor. 

 

2. Caracteristicile produsului si metodele de verificare 

 

2.1.Caracteristicile produsului 

 

Ancorele cu dimensiuni de la M8 la M30 si cartusele de mortar corespund schitelor si prevederilor 

continute in Anexele de la 1 la 3. Valorile materiale caracteristice, dimensiunile si tolerantele 

ancorelor care nu sunt indicate in Anexe vor corespunde valorilor aferente mentionate in 

documentatia tehnica
6
 a acestei Aprobari Tehnice Europene. 

 

Caracteristicile valorilor ancorelor pentru proiectarea ancorajelor sunt mentionate in Anexele de la 8 

la 11. 
 

Fiecare cartus de mortar este marcat cu o marca de identificare a producatorului si cu numele 

comercial. Tijele filetate sunt fie livrate impreuna cu cartusele de mortar, fie se vor achizitiona 

separat tije filetate comerciale standard. 

 

Cele doua componente ale injectiei cu mortar sunt livrate demontate, respectiv cartuse de mortar de 

dimensiuni de la 150 la 600 ml in carcasa continand cartus din doua parti de folie, de la 345 la 825 

ml  in carcasa continand cartus alaturat, si de la 150 la 600 ml in carcasa continand capsula de folie, 

conform Anexelor 2 si 3. 

 

Injectia cu mortar livrata in cartus din doua parti de folie, cartuse alaturate sau cartus coaxial poarta 

numele comercial STAHL POWER HIT SVM sau STAHL WINTER HIT SVM. Injectia de mortar 

livrata in capsula de folie poarta numele comercial de STH RV200 sau STH RV200-W. 

                                                 

6  Documentatia tehnica a acestei Aprobari Tehnice Europene este depusa la Instytut Techniki Budowlanej si, in 

functie de relevanta pentru obligatiile autoritatii de aprobare implicate in atestarea procedurii de conformitate, poate 
fi inmanata numai autoritatii de aprobare implicate. 
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 2.2  Metode de verificare 

 

Evaluarea conformitatii ancorelor pentru utilizarea prevazuta, in legatura cu cerintele pentru 

rezistenta mecanica si stabilitatea si siguranta in utilizare in sensul Cerintelor Esentiale 1 si 4 a fost 

efectuata in conformitate cu ETAG 001 Ghid pentru Aprobarea Tehnica Europeana pentru “Ancore 

de metal pentru utilizare in beton”, Partea 1: “Ancore in general” si Partea 5: “Ancore legate”, in 

baza Optiunii 7. 

 

În plus faţă de clauzele specifice referitoare la substanţele periculoase conţinute în această aprobare 

tehnică europeană, pot exista şi alte cerinţe aplicabile produselor care intră în domeniul său de 

aplicare (de exemplu, legislaţia europeană transpusă şi reglementarile naţionale cu putere de lege şi 

actele administrative). În scopul de a îndeplini dispoziţiile directivei privind produsele pentru 

construcţii, aceste cerinţe trebuie, de asemenea, să fie respectate, atunci când şi în cazul în care 

acestea se aplică. 

 

3.         Evaluarea de Conformitate si marca CE 

 

 3.1 Sistemul de atestare a conformitatii 

 

Sistemul de atestare a conformităţii 2 (i) (denumit în continuare sistem 1) în conformitate cu 

Directiva Consiliului 89/106/CEE anexa III, stabilite de către Comisia Europeană, prevede: 

(a)  Sarcinile producătorului: 

 1) controlul producţiei în fabrică, 

2) testarea în continuare a probelor prelevate de la fabrică de către producător, în 

conformitate cu un plan de încercări prescris; 

(b)  Sarcinile de organismul desemnat: 

 3) testarea iniţială de tip de produs, 

 4) inspecţia iniţială a fabricii şi a controlului producţiei în fabrică, 

 5) supravegherea continuă, evaluarea şi aprobarea controlului producţiei în fabrică. 

 

 3.2 Responsabilitati 

 

3.2.1 Sarcinile producătorului; controlul producţiei în fabrică 

Producătorul are un sistem control al producţiei echipamentelor din fabrica şi se exercită un control 

intern permanent al producţiei. Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător 

sunt documentate în mod sistematic sub formă de politici şi proceduri scrise. Acest sistem de 

control al producţiei asigură faptul că produsul este în conformitate cu aprobarea tehnica europeana. 

 

Producătorul trebuie să utilizeze numai materii prime furnizate cu documente de inspecţie relevante, 

astfel cum sunt stabilite în planul de control
7
. Materialele prime primite vor fi supuse la controale şi 

teste de către producător înainte de acceptare. Verificarea de materiale de intrare, cum ar fi piuliţe, 

şaibe, tije filetate, rasina, intaritori include controlul documentelor de control prezentate de furnizori 

(comparativ cu valorile nominale) prin verificarea dimensiunilor şi determinarea proprietăţilor 

materialelor. 

 

 

                                                 
7
  Planul de control a fost depus la Instytut Techniki Budowlanej şi poate fi înmânat numai pentru organismul aprobat 

implicat în procedura de atestare a conformităţii. 
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Frecvenţa controalelor şi a testelor efectuate în timpul producţiei este prevăzută în planul de control, 

ţinând seama de procesul de fabricaţie automatizat de ancore. 

 

Rezultatele de control al producţiei în fabrică sunt înregistrate şi evaluate. Înregistrările includ cel 

puţin următoarele informaţii: 

 - Denumirea produsului, materialul de bază şi componente, 

 - Tipul de control sau de testare, 

- Data de fabricaţie a produsului şi data de testare a produsului sau a materialului de bază 

sau componente, 

 - Rezultatul de control şi de testare şi, dacă este cazul, comparaţia cu cerinţele, 

 - Semnătura persoanei responsabile pentru controlul producţiei în fabrică. 

Înregistrările vor fi prezentate pentru organismul aprobat implicate în supravegherea continuă. La 

cerere, acestea vor fi prezentate pentru Instytut Techniki Budowlanej. 

 

Detalii despre amploarea, natura şi frecvenţa de testare şi de control care urmează să fie efectuate în 

cadrul controlului producţiei în fabrică trebuie să corespundă planului de control care face parte din 

documentaţia tehnică a acestei aprobări tehnice europene. 

 

3.2.2 Atribuţiile organismului aprobat 

 

 3.2.2.1    Tipul initial de testare a produsului 

Pentru testarea tipul initial, rezultatele testelor efectuate, ca parte a evaluării pentru aprobare tehnică 

europeană se utilizează dacă nu există modificări în linia de producţie sau de plante. În astfel de 

cazuri este necesar ca acest tip initial de testare să fie convenit între Techniki Instytut Budowlanej şi 

organismul aprobat implicat. 

 

 3.2.2.2    Inspecţia iniţială a fabricii şi a controlului producţiei în fabrică 

Organismul autorizat se asigură că, în conformitate cu planul de control, fabrica, în special, 

personalul şi echipamentele, precum şi controlul producţiei în fabrică sunt adecvate pentru a asigura 

procesul continuu de fabricaţie şi producerea ancorelor în conformitate cu specificaţiile menţionate 

în clauza 2.1, precum şi ca la anexele la prezenta aprobare tehnica europeana. 

 

 3.2.2.3    Supravegherea continua 

Supraveghere continuă şi evaluarea  controlului producţiei în fabrică trebuie să fie efectuate în 

conformitate cu planul de control. 

Organismul aprobat trebuie să viziteze fabrica de cel puţin o dată pe an pentru supraveghere. 

Trebuie să fie verificat faptul că sistemul de control al producţiei în fabrică şi procesul de fabricaţie 

specificat automat sunt mentinute, luând în considerare planul de control. 

Rezultatele de supraveghere continuă sunt puse la dispoziţie la cerere prin organismul desemnat 

pentru Instytut Techniki Budowlanej. În cazul în care dispoziţiile aprobarii tehnice europeane şi 

planul de control nu mai sunt îndeplinite, certificatul de conformitate va fi retras. 

 

  3.3 Marca CE 

 

Marcajul CE se aplică pe fiecare ambalaj de ancore. Literele "CE" trebuie să fie însoţite de 

următoarele informaţii: 

 - Numărul de identificare al organismului aprobat, 

 - Numele şi adresa titularului de aprobare, 

 - Ultimele două cifre ale anului în care s-a aplicat marcajul CE, 
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 - Numărul certificatului de conformitate CE, 

 - Numărul de aprobare tehnică europeană, 

 - Numărul de directoare pentru Aprobarea Tehnică Europeană, 

 - Categoria de utilizare (ETAG 001-01, opţiunea 7), 

 - Dimensiunea 

 

 

3 Ipoteze în care conformitatea produsului pentru utilizarea prevăzută a fost 

evaluată favorabil 

 

 

 4.1  Producţie 

Ancorele sunt fabricate în conformitate cu dispoziţiile de aprobare tehnică europeană prin procesul 

de fabricaţie automatizat, identificat în timpul inspecţiei instalaţiei de către Instytut Techniki 

Budowlanej şi stabilit în documentaţia tehnica. 

 

 

 4.2  Instalare 

 

 

4.2.1 Proiectarea ancorajelor 

 

Conformitatea ancorelor pentru utilizare este data în următoarele condiţii: 

- Punctele de ancorare sunt proiectate în conformitate cu EOTA Raport tehnic 029 "Design de 

ancore lipite" (TR 029) sub responsabilitatea unui inginer cu experienţă în puncte de ancorare şi de 

lucru din beton, 

- Notele de calcul şi desenele verificabile sunt întocmite ţinând seama de sarcinile care urmează să 

fie ancorate, 

- Poziţia ancorei este indicata pe desenele de proiectare (de exemplu, poziţia ancorei in functie de 

întărire sau suport, etc). 

 

 

 

4.2.2 Instalarea de ancore 

 

 Conformitatea pentru utilizarea ancorelor poate fi asumată în cazul în care ancorele sunt 

instalate, după cum urmează: 

- Instalarea ancorelor este efectuata de personal calificat corespunzător şi sub supravegherea 

persoanei responsabile pentru problemele tehnice pe santier, 

- Utilizarea ancorei doar cea furnizată de producător, fără a schimba componentele ancorei, 

- Utilizarea ancorei cu tije comerciale filetate standard (în cazul bare din otel zincat - tije 

standard clasa de rezistenţă 8.8 ≤ strict), şaibe şi piuliţe hexagonale sub următoarele cerinţe: 

  materiale, dimensiuni şi proprietăţi mecanice în conformitate cu specificaţiile indicate în 

anexele 5 şi 6,  

 confirmare materiale şi proprietăţi mecanice de către certificatul de inspecţie 3.1 conform 

EN-10204: 2004; documentele trebuie să fie stocate,  

 marcare tija filetata cu adâncimea de introducere vizibila, acest lucru poate fi realizat de 

către producătorul tijei sau de persoana responsabila pe santier, 
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- instalarea ancorelor, în conformitate cu anexa 7, specificaţiile producătorului şi desene 

utilizând instrumentele indicate în documentaţia tehnică acestui agrement tehnic european, 

- verificare înainte de montarea ancorei pentru a se asigura că tipul de rezistenţă al betonului 

în care ancora urmeaza sa fie montata este cel corespunzator şi nu este mai mic decât cel a 

betonului pentru care sarcinile si caracteristicile se aplică, 

- verificarea ca betonul sa fie bine compactat, de exemplu, fără goluri semnificative, 

- păstrarea adâncimii efective de ancorare, 

-  păstrarea distanţei de margine şi spaţierea pentru valorile specificate, fără toleranţe minus, 

pozitionarea de găuri, fără a deteriora armatura, 

- în cazul gaurii abandonate, orificiul va fi umplut cu mortar, 

- Curatire de praf gaura de foraj: gaura trebuie să fie curăţata cu cel puţin patru operaţiuni de 

suflare, cel puţin patru operaţiuni de periaj urmate din nou de cel puţin patru operaţiuni de 

suflare, inainte de periere se face verificarea dacă diametrul pensulei este în conformitate cu 

anexa 4, 

- Instalarea ancorei cu asigurarea ca adâncimea de ingropare specificata sa fie respectata, ceea 

ce inseamna ca  marcajul corespunzător al ancorei sa nu depăşeasca suprafaţa de betonului. 

- Injecţie de mortar utilizând echipamente, inclusiv duza de amestec special (mixer), 

prezentate în anexele 2 3; aruncând primele jeturi  de mortar la fiecare nou cartuş până cand se 

realizeaza o culoare omogena; se tine seama de timpul de priza in functie de temperatura 

mediului ambiant ; se umple gaura uniform de la partea de jos a gaurii , pentru a evita 

prinderea de aer; se scoate duza speciala de amestec încet, puţin câte puţin în timp ce se apasa, 

umpland gaura de  cu o cantitate mortar de injecţie corespunzător pentru 2/3 din adâncimea 

gaurii ; se introduce imediat tija filetata, încet şi cu o mişcare de răsucire uşoară, indepartarea 

excesului de mortar de injecţie în jurul tijei; se respectă timpul de întărire, timp în 

conformitate cu anexa 4, tabelul 3 până cand tija poate fi folosita; 

- Temperatură de instalare trebuie să fie de cel puţin 5 ° C, 

- În timpul instalării şi întăririi mortarului, temperatua betonului nu trebuie să scadă sub 

temperatura dată în anexa 5, tabelul 2, 

- Aplicarea momentului de cuplu dat în anexa 6, Tabelul 3 folosind o cheie dinamometrică 

calibrată 

 

4.2.3 Răspunderea producătorului 

 

 Este responsabilitatea producătorului pentru a se asigura că informaţiile privind condiţiile 

specifice în conformitate cu (1) şi (2), inclusiv anexele menţionate la punctul 4.2.1 şi 4.2.2 sunt 

transmise catre cei care sunt în cauză. Aceste informaţii pot fi făcute prin reproducere a părţilor 

respective de aprobare tehnică europeană. În plus, toate datele de instalare trebuie să fie indicate în 

mod clar pe ambalaj şi / sau pe o foaie de instrucţiuni, de preferinţă folosind ilustratiile. 

 Datele minime necesare sunt: 

 - Diametrul gaurii, 

 - Diametru tijei filetate, 

 - Adâncimea minimă de instalare, 
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- Grosimea maxima a fixarii 

- Momentul potrivit pentru montaj 

- Timpul de aplicare a materialului de lipire, in functie de temperatura de instalare 

- Informatii referitoare la procedura de instalare, inclusiv curatirea gaurii, de preferat prin 

ilustratii 

- Referinte cu privire la orice echipamente de instalare necesare 

- Identificarea lotului de productie. 

 

 Toate datele vor fi prezentate in forma clara si explicita. 

 

 

 

 5. Recomandari referitoare la ambalare, transport si pastrare 

 

 Cartusele de mortar vor fi protejate impotriva radiatiilor solare si vor fi depozitate conform 

indicatiilor producatorului, la loc uscat si la temperaturi de cel putin +5 grade C si nu mai mari de + 

25 grade C. 

 

 Cartusele de mortar cu durata de viata expirata pe raft nu vor mai fi utilizate. 

 

 

 

In numele Instytut Techniki Budowlanej 

Marek Kapron 

Director ITB 
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            Tabelul 1: Materiale  

Piesa 

Denumire 

Oţel, placat cu zinc 

 
 
 
 

Oţel inoxidabil 
  

Oţel inoxidabil de mare  
rezistenţă la coroziune 

 

Tijă de 
ancorare 

Oţel, clasa de proprietate 5.8 – 12.9 
conform cu EN ISO 898-1; placat cu 

zinc ≥ 5 µm conform cu EN ISO 
4042 sau galvanizat la cald ≥ 45 µm 

conform cu EN ISO 10684 

Material 1.4401, 1.4404, 1.4571 
conform cu EN 10088; clasa de 

proprietate  
70 şi 80 (A4-70 şi A4-80) conform cu 

EN ISO 3506 

Material 1.4529, 1.4565, 1.4547 

conform cu EN 10088; clasa de 
proprietate  

70 conform cu EN ISO 3506 

Piuliţă 
hexagonală 

Oţel, clasa de proprietate 5-12 
conform cu EN ISO 20898-2; placat 
cu zinc ≥ 5 µm conform cu EN ISO 

4042 sau galvanizat la cald ≥ 45 µm 
conform cu EN ISO 10684 

Material 1.4401, 1.4404, 1.4571 

conform cu EN 10088; clasa de 
proprietate  

70 şi 80 (A4-70 şi A4-80) conform cu 
EN ISO 3506 

Material 1.4529, 1.4565, 1.4547 

conform cu EN 10088; clasa de 
proprietate  

70 conform cu EN ISO 3506 

Şaibă  

Oţel, conform cu EN ISO 7089; 
placat cu zinc ≥ 5 µm conform cu 

EN ISO 4042 sau galvanizat la cald 
≥ 45 µm conform cu EN ISO 10684 

Material 1.4401, 1.4404, 1.4571 

conform cu EN 10088; corespondent 
cu materialul tijei de ancorare 

Material 1.4529, 1.4565, 1.4547 

conform cu EN 10088; 
corespondent cu materialul tijei de 

ancorare 

Mortar 

Agent de legătură: răşină de vinilester fără stiren 
Agent de întărire: peroxid de dibenzoil 

Aditiv: nisip cuarţos (filer)  

Standardele comerciale ale tijelor filetate (în cazul tijelor fabricate din otel zincat - tije standard ale claselor de rezistenţă numai 8.8 ≤), 

cu: 

- materiale şi proprietăţi mecanice în conformitate cu Tabelul 1, 

- confirmarea materialelor şi proprietăţilor mecanice de către certificatul de inspecţie 3.1 conform EN-10204: 2004, 

- marcarea tijei filetate cu adâncimea de infiletare. 

 

 Tabelul 2: Timpul minim de conservare si procesare 

Temperatura 
mortarului 

 

Temperatura 
betonului 

Timp de procesare Timp minim de conservare 
1) 

 STAHL POWER 
HIT SVM / 

STH RV 200 

STAHL POWER 
HIT SVM / 

STH RV 200 - W 

STAHL POWER 
HIT SVM / 

STH RV 200 

STAHL POWER 
HIT SVM / 

STH RV 200 - W 

5
0
 C -20

0
 C - 100 min. - 24 h. 

5
0
 C -15

0
 C - 60 min. - 16 h. 

5
0
 C -10

 0
 C - 30 min. - 8 h. 

5
0
 C -  5

0
 C 60 min. 16 min. 6 h. 4 h. 

5
0
 C   0

0
 C 40 min. 12 min. 3 h. 2 h. 

5
0
 C   5

0
 C 20 min. 8 min. 2 h. 1 h. 

10
 0

 C 10
 0

 C 12 min. 5 min. 80 min. 45 min. 

15
0
 C 15

0
 C 8 min. 3 min. 60 min. 30 min. 

20
0
 C 20

0
 C 5 min. 2 min. 45 min. 10 min. 

20
0
 C 30

0
 C 2 min. - 20 min. - 

25
0
 C 40

0
 C 0,5min. - 10 min. - 

 
1) Timpul de tratare va fi dublat pentru betonul umed 

 

STAHL POWER HIT SVM / STH RV 200 
STAHL POWER HIT SVM / STH RV 200 - W 

Anexa 5 
a Aprobării Tehnice  

Europene 
ETA-11/0406 Materiale, timp de conservare si timp de procesare 
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Tabelul 3: Parametri de instalare a tijelor de ancorare 

 
 

Tije de ancorare M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

Diametrul tijei de ancorare d [mm] 8 10 12 16 20 24 30 

Diametrul de găurire d0 [mm] 10 12 14 18 24 28 35 

Diametrul orificiului în 
armatura 

dfix [mm] 9 12 14 18 22 26 32 

Adâncimea orificiului h0 [mm] hef + 5 mm 

Adâncimea de îngropare 
hef, min  

[mm] 
60 70 80 100 120 140 165 

hef, max 100 120 145 190 240 290 360 

Grosimea minimă a  
Betonului 

hmin [mm] hef + 30mm ˃ 100 mm Hef + 2 . d0 

Momentul de torsiune Tinst [Nm] 10 20 40 80 120 180 300 

Spaţiere minimă şi distanţă de la margine 

Spaţiere minimă smin [mm] 0,5 · hef  ˃ 40 mm 

Distanţa minimă de la 
margine 

cmin [mm] 0,5 · hef  ˃ 40 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAHL POWER HIT SVM / STH RV 200 
STAHL POWER HIT SVM / STH RV 200 - W 
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Instructiuni de instalare 

 

 

Faceţi o gaură cu diametrul specificat şi 
adâncimea specificata folosind o 
bormaşină. 

 

Începând de la baza găurii suflaţi în 
gaura de cel puţin 4 ori folosind pompa 
de mână. 

 

Folosind peria specificată, periaţi 
mecanic gaura de cel puţin 4 ori. 

 

Începând de la baza găurii suflaţi în 
gaura de cel puţin 4 ori folosind pompa 
de mână. 

 

Introduceţi duza de amestec la capatul 
gaurii si injectati mortarul, retragand 
usor duza pana ce gaura este umpluta 
la 2/3 din capacitatea sa. 

 

Introduceti imediat tija, usor si cu o 
usoara miscare de rasucire. Inlaturati 
excesul de mortar din jurul gaurei, 
inainte de a se intari. 

 

Lăsaţi ansamblul la locul său până la 
trecerea timpului de intarire. 

 

Ataşaţi armatura şi strângeţi piuliţa la 
nivelul necesar. 

 

 

 

 

 

 
STAHL POWER HIT SVM / STH RV 200 

STAHL POWER HIT SVM / STH RV 200 - W 
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Tabelul 4: Valori caracteristice pentru rezistenţa la sarcini de rupere 

Mărime M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

Cedarea otelului 
Cedarea oţelului cu tijă standard filetată nivel 5.8 

Rezistenţa caracteristică NRk,s [kN] 18 29 42 78 122 176 280 

Factor de siguranţă parţială Ms
1) [-] 1,50 

Cedarea oţelului cu tijă standard filetată nivel 8.8 

Rezistenţa caracteristică NRk,s [kN] 29 46 67 126 196 282 449 

Factor de siguranţă parţială Ms
1) [-] 1,50 

Cedarea oţelului cu tijă standard filetată nivel 10.9 

Rezistenţa caracteristică NRk,s [kN] 37 58 84 157 245 353 561 

Factor de siguranţă parţială Ms
1) [-] 1,40 

Cedarea oţelului cu tijă standard filetată nivel 12.9 

Rezistenţa caracteristică NRk,s [kN] 44 70 101 188 294 424 673 

Factor de siguranţă parţială Ms
1) [-] 1,40 

Cedarea oţelului cu tijă de oţel inoxidabil filetată A4-70 

Rezistenţa caracteristică NRk,s [kN] 26 41 59 110 171 247 393 

Factor de siguranţă parţială Ms
1) [-] 1,87 

Cedarea oţelului cu tijă de oţel inoxidabil filetată A4-80 

Rezistenţa caracteristică NRk,s [kN] 29 46 67 126 196 282 449 

Factor de siguranţă parţială Ms
1) [-] 1,60 

Cedarea oţelului cu tijă de rezistenţă mare la coroziune filetată nivel 70 

Rezistenţa caracteristică NRk,s [kN] 26 41 59 110 171 247 393 

Factor de siguranţă parţială Ms
1) [-] 1,87 

Cedarea conului de beton şi cedarea la tragere combinată 

Rezistenţa caracteristică la legătura în beton nefisurat C20/25 

Nivelul I de temperatura: 40
o
C /24

o
C Rk,ucr [N/mm

2
] 13 13 13 11 9,5 9 7 

Nivelul II de temperatura: 80
o
C /50

o
C Rk,ucr [N/mm

2
] 10 11 10 9 7,5 7 5,5 

Factori de creştere pentru 

 Rk,ucr în betonul nefisuratt 
ψc 

C30/37 1,04 1,0 

C40/50 1,07 1,0 

C50/60 1,09 1,0 

Factori de siguranţă parţială pentru 
categoria de folosinţă 1+ 2 Ms= Mp [-] 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 

Cedare la 

Adâncime efectivă de  

ancorare hef 

Min [mm] 60 70 80 100 120 140 165 

Max [mm] 100 120 145 190 240 290 360 

Distanţa de margine 

Ccr,N = Ccr,Np [mm] 

 

Ccr,sp pentru hmin [mm] 2,5 · hef 2,0 · hef 1,5 · hef 

Ccr.sp pentru 

hmin< h
2)
<2 . hef, 

 (Ccr.sp din interpolare liniara) 

[mm] 

 

Ccr,sp pentru h ≥ 2 · hef [mm] Ccr,Np 

Spatiere 
Scr,N = Scr, Np [mm] 

 

Scr, sp [mm] 2,0 · Ccr,sp 
1) în absenţa reglementărilor naţionale 

2) h – grosimea membrului de beton, hef – adancimea de ancorare 

 
 

STAHL POWER HIT SVM / STH RV 200 
STAHL POWER HIT SVM / STH RV 200 - W 

Anexa 8 
a Aprobării Tehnice  
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Rezistenţa caracteristică sub sarcini de rupere – metoda de proiectare A 
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Tabelul 5: Sarcini de forfecare pentru cedarea otelului fara brat de parghie 

 

Mărime M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

Cedarea oţelului cu tijă standard filetată nivel 5.8  

Rezistenţa caracteristică VRk,s [kN] 9 14 21 39 61 88 140 

Factor de siguranţă parţială Ms [-]    1,25    

Cedarea oţelului cu tijă standard filetată nivel 8.8 

Rezistenţa caracteristică VRk,s [kN] 15 23 34 63 98 141 224 

Factor de siguranţă parţială Ms [-]    1,25    

Cedarea oţelului cu tijă standard filetată nivel 10.9 

Rezistenţa caracteristică VRk,s [kN] 18 29 42 78 122 176 280 

Factor de siguranţă parţială Ms [-]    1,50    

Cedarea oţelului cu tijă standard filetată nivel 12.9 

Rezistenţa caracteristică VRk,s [kN] 22 35 51 94 147 212 337 

Factor de siguranţă parţială Ms [-]    1,50    

Cedarea oţelului cu tijă de oţel inoxidabil filetată A4-70 

Rezistenţa caracteristică VRk,s [kN] 13 20 29 55 86 124 196 

Factor de siguranţă parţială Ms [-]    1,56    

Cedarea oţelului cu tijă de oţel inoxidabil filetată  A4-80 

Rezistenţa caracteristică VRk,s [kN] 15 23 34 63 98 141 224 

Factor de siguranţă parţială Ms [-]    1,33    

Cedarea oţelului cu tijă de rezistenţă mare la coroziune filetată nivel 70 

Rezistenţa caracteristică VRk,s [kN] 13 20 29 55 86 124 196 

Factor de siguranţă parţială Ms [-]    1,56    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STAHL POWER HIT SVM / STH RV 200 

STAHL POWER HIT SVM / STH RV 200 - W 
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Tabelul 6: Sarcini de forfecare pentru cedarea oţelului cu braţ de pârghie 

 

Mărime M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

Cedarea oţelului cu tijă standard filetată nivel 5.8 

Rezistenţa caracteristică Mo 
Rk,s [Nm] 19 37 65 166 324 561 1124 

Factor de siguranţă parţială Ms [-] 1,25 

Cedarea oţelului cu tijă standard filetată nivel 8.8 

Rezistenţa caracteristică Mo 
Rk,s [Nm] 30 60 105 266 519 898 1799 

Factor de siguranţă parţială Ms [-] 1,25 

Cedarea oţelului cu tijă standard filetată nivel 10.9 

Rezistenţa caracteristică Mo 
Rk,s [Nm] 37 75 131 333 649 1123 2249 

Factor de siguranţă parţială Ms [-] 1,50 

Cedarea oţelului cu tijă standard filetată nivel12.9 

Rezistenţa caracteristică Mo 
Rk,s [Nm] 45 90 157 400 779 1347 2699 

Factor de siguranţă parţială Ms [-] 1,50 

Cedarea oţelului cu tijă de oţel inoxidabil filetată A4-70 

Rezistenţa caracteristică Mo 
Rk,s [Nm] 26 52 92 233 454 786 1574 

Factor de siguranţă parţială Ms [-] 1,56 

Cedarea oţelului cu tijă de oţel inoxidabil filetată A4-80 

Rezistenţa caracteristică Mo 
Rk,s [Nm] 30 60 105 266 519 898 1799 

Factor de siguranţă parţială Ms [-] 1,33 

Cedarea oţelului cu tijă de rezistenţă mare la coroziune filetată nivel 70 

Rezistenţa caracteristică Mo 
Rk,s [Nm] 26 52 92 233 454 786 1574 

Factor de siguranţă parţială Ms [-] 1,56 
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Table 7: Cedarea betonului la dislocare şi cedarea marginilor 

 
   Marime 

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

   Adancimea de ancorare efectiva hef 

min.  [mm] 60 70 80 100 120 140 165 

max.  [mm] 100 120 145 190 240 290 360 

Cedare la dislocare 

Factor 
 

 

k [-] 2 2 2 2 2 2 2 

Factor de siguranţă parţială Mp [-] 1,5 

Cedarea marginilor betonului: vezi clauza 5.2.3.4 din Raportul Tehnic TR 029 

Factor de siguranţă parţială Mc [-] 1,5 

 

 

 

 

 
Tabelul 8: Dislocare la sarcini de rupere 

Mărime M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

Dislocare caracteristică în beton nefisurat C20/25 la C50/60 sub sarcini de rupere 

Sarcină de serviciu admisă
1) F [kN] 8,5 12,8 16,6 23,9 30,5 35,4 40,0 

Dislocare 
  

δN0 [mm] 0,25 0,35   0,40 0,40 0,45 0,50 0,50 

δ N ∞  [mm] 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

1) F = FRk / F · Mc , cu F =1,4 
 

 

 

 

Tabelul 9: Dislocare la sarcini de forfecare 

Mărime M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

Dislocare caracteristică în beton nefisurat C20/25 la C50/60 sub sarcini de forfecare 

Sarcină de serviciu admisă
1) F [kN] 3,7 5,8 8,4 15,7 24,5 35,3 55,6 

Dislocare  
δV0 [mm] 2,5 2,5    2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

δ V ∞  [mm] 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

 

1) F = FRk / F · Mc , cu F = 1,4 

 

 


